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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 4. februar 2013 

om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege 

programma sine for overvaking av BSE 

[meld under nummeret K(2013) 435] 

(2013/76/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 

spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 6 nr. 1b, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 er det 

fastsett at medlemsstatar som kan dokumentere ei 

betring i den epidemiologiske situasjonen på territoriet 

sitt, i samsvar med visse kriterium kan be om at dei 

årlege overvakingsprogramma vert reviderte. 

2)  I vedlegget til kommisjonsvedtak 2009/719/EF av  

28. september 2009 om løyve til at visse medlems-

statar reviderer dei årlege programma sine for over-

vaking av BSE(2), endra ved gjennomføringsavgjerd 

2011/358/EU(3), er det oppført 25 medlemsstatar som 

har løyve til å revidere dei årlege overvakings-

programma sine i samsvar med artikkel 6 nr. 1b i 

forordning (EF) nr. 999/2001 (heretter kalla «dei 25 

medlemsstatane»). 

3)  Når det gjeld overvaking av storfe som er slakta på 

vanleg måte for konsum, er det fastsett i artikkel 2  

nr. 1 bokstav a) i vedtak 2009/719/EF at dei 25 med-

lemsstatane skal gjennomføre BSE-prøvetaking av  

alt storfe som er eldre enn 72 månader, medan det i 

artikkel 2 nr. 3 er fastsett at dei 25 medlemsstatane frå  

1. januar 2013 kan avgjere om dei vil ta årlege stikk-

prøver berre av eit minstetal av friske, slakta storfe som 

er eldre enn 72 månader. 

4)  Den europeiske styresmakta for næringsmiddel-

tryggleik (EFSA) godkjende 8. oktober 2012 ein 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 6.2.2013, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 1. 

(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) TEU L 256 av 29.9.2009, s. 35. 

(3) TEU L 161 av 21.6.2011, s. 29. 

rapport om vitskapleg og teknisk støtte når det gjeld 

minstetalet av stikkprøver som bør undersøkjast 

dersom ei årleg ordning for statistikk over BSE-

prøvetaking av friske, slakta storfe, vert godkjend(4). 

5)  I rapporten sin konkluderte EFSA med at det, i samsvar 

med utrekningar frå ein modell som vart utarbeidd som 

svar på mandatet til Kommisjonen (C-TSEMM-

modellen), ikkje er naudsynt å ta prøver av friske 

slaktedyr for at den noverande ordninga for overvaking 

av delpopulasjonar som høyrer til risikogruppa 

(sjølvdaude dyr, naudslakta dyr og kliniske tilfelle under 

mistanke), i dei 25 medlemsstatane samla sett skal 

kunne påvise ein hypotetisk prevalens på eitt tilfelle per 

100 000 vaksne storfe med eit konfidensnivå på 95 %, 

som er den internasjonale standarden som Verds-

dyrehelseorganisasjonen (OIE) har innført når det gjeld 

pålitsgraden til ordningar for overvaking av BSE. Sjølv 

om det ikkje hadde vore teke prøver av friske, slakta dyr 

i 2011, ville overvakingsordninga likevel ha sikra 

påvising av ein hypotetisk prevalens på eitt tilfelle per 

5 355 627 vaksne dyr i dei 25 medlemsstatane, med eit 

konfidensnivå på 95 %. 

6)  Ettersom talet på BSE-tilfelle i Den europeiske 

unionen viser ein fallande tendens, har EFSA vurdert 

at overvakingsordninga, som byggjer på prøvetaking 

berre av delpopulasjonar i risikogruppa i dei 25 

medlemsstatane, godt ville kunne oppfylle krava i den 

internasjonale standarden for pålitsgraden til ordningar 

for overvaking av BSE, og ettersom det ikkje krevst 

prøvetaking av friske, slakta dyr for å oppfylle krava i 

den internasjonale standarden som OIE har innført for 

overvaking av BSE på det vilkåret at det vert teke 

prøver av dyr frå tre delpopulasjonar i risikogruppa, 

kan prøvetakinga av friske, slakta storfe avsluttast i dei 

25 medlemsstatane. Føresegnene om ordninga for 

overvaking av friske, slakta storfe i dei 25 medlems-

statane bør difor endrast. 

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

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for nærings-

middelkjeda og dyrehelsa —  

  

(4) EFSA Journal 2012, 10(10):2913. 

2019/EØS/27/01 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/719/EF skal artikkel 2 nr. 3 lyde: 

«3.  Som unntak frå nr. 1 bokstav a) kan medlemsstatar 

som er førte opp i vedlegget, frå 1. januar 2013 avgjere at 

dei ikkje ønskjer å ta prøver av dyr i den delpopulasjonen 

som er nemnd i bokstav a).» 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 4. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1040/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 

49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og andre mindre utbredte svinearter til oppfôring enn 

Sus scrofa domesticus samt oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: Aveve NV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om 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)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om ny bruk av 

et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 

49754). 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 ny bruk av et preparat 

av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma 

reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og andre 

mindre utbredte svinearter til oppfôring enn Sus scrofa 

domesticus samt oppfôringskalkuner, for klassifisering i 

tilsetningsstoffkategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer». 

4)  Bruk av preparatet ble godkjent for ti år for oppfô-

ringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1091/2009(2), for avvente smågriser ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 3. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 av 13. november 

2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfô-

ringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Aveve NV) (EUT  

L 299 av 14.11.2009, s. 6). 

nr. 1088/2011(3) og for verpehøns og mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring og egglegging ved Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 989/2012(4). 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») har i sine uttalelser av  

12. mars 2013(5) bekreftet sine tidligere konklusjoner 

om at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 

49754) ved de foreslåtte bruksvilkår ikke har en 

skadelig virkning på menneskers eller dyrs helse eller 

på miljøet. Myndigheten har videre fastslått at til-

setningsstoffet kan forbedre den avlstekniske presta-

sjonen til oppfôringssvin, og at denne konklusjonen 

kan overføres til andre mindre utbredte svinearter til 

oppfôring enn Sus scrofa domesticus. Myndigheten har 

også fastslått at tilsetningsstoffet kan forbedre den 

endelige kroppsvekten og fôreffektiviteten til oppfô-

ringskalkuner. 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 forord-

ning (EF) nr. 1831/2003. 

6)  Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og 

endo-1,3(4)-betaglukanase) framstilt av Trichoderma 

reesei (MUCL 49754) viser at vilkårene for god-

kjenning 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.  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 1088/2011 av 

27. oktober 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-

1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) 

og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser (innehaver av godkjenningen: Aveve NV) (EUT L 281 

av 28.10.2011, s. 14). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 989/2012 av 

25. oktober 2012 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring og egglegging (innehaver av god-

kjenningen: Aveve NV) (EUT L 297 av 26.10.2012, s. 11). 

(5) EFSA Journal 2013; 11(4):3171 og EFSA Journal 2013; 

11(4):3172. 

2019/EØS/27/02 
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7)  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 angitt i vedlegget, og som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som tilsetnings-

stoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Antall enheter aktivt 

stoff per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a9 Aveve NV Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase fram-

stilt av Trichoderma reesei (MUCL 

49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 

49754) med en aktivitet på minst 40000 

XU(1) og 9000 BGU(2)/g i fast eller 

flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma reesei (MUCL 49755) og 

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

Trichoderma reesei (MUCL 49754) 

Analysemetode(3) 

Beskrivelse av det aktive stoffet i 

tilsetningsstoffet: 

— kolorimetrisk metode basert på 

reaksjon av dinitrosalisylsyre på 

reduserende sukker framkommet ved 

virkningen av endo-1,4-betaxylanase 

på et xylanholdig substrat, 

— kolorimetrisk metode basert på 

reaksjon av dinitrosalisylsyre på 

reduserende sukker framkommet ved 

virkningen av endo-1,4-betaglu-

kanase på et betaglukanholdig 

substrat, 

Karakterisering av de aktive stoffene i 

fôrvarene: 

Oppfôringssvin 

Andre mindre utbredte 

svinearter til oppfôring 

enn Sus scrofa 

domesticus 

Oppfôringskalkuner 

— 4000 XU 

900 BGU 

— 1.  Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  Til bruk i fôr med høyt 

innhold av andre polys-

akkarider enn stivelse 

(hovedsakelig betaglukaner 

og arabinoxylaner). 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

14 November 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Antall enheter aktivt 

stoff per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   — kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigis 

ved hjelp av endo-1,4-betaxylanase 

fra hvete-arabino-xylansubstrat tverr-

bundet med fargestoffet, 

— kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigis 

ved hjelp av endo-1,3(4)-betaglu-

kanase fra bygg-betaglukansubstrat 

tverrbundet med fargestoffet. 

      

(1) 1 XU er den mengden enzym som frigir 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) per minutt fra xylan fra havreagner ved pH 4,8 og 50 °C. 

(2) 1 BGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (cellobioseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 50 ℃. 

(3) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/7 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1055/2013 

av 25. oktober 2013 

om godkjenning av et preparat av fosforsyre 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 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 fosforsyre ble i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk for alle dyrearter ved 

kommisjonsdirektiv 76/603/EØF(3). Dette preparatet 

ble deretter innført i fellesskapsregisteret over til-

setningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

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

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

inngitt en søknad om ny vurdering av fosforsyre, CAS-

nummer 7664-38-2, som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

alle dyrearter, med anmodning om at tilsetningsstoffet 

klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetnings-

stoffer» og i den funksjonelle gruppen «konserverings-

midler». Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. Søknaden omfatter 

også annen bruk av samme stoff som det ennå ikke er 

truffet beslutning om. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

13. desember 2012(4) at preparatet ved de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs eller 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 30.10.2013,  

s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 3. 

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

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EFT L 198 av 23.7.1976, s. 10. 

(4) EFSA Journal 2013;11(1):3043. 

menneskers helse og ikke forventes å utgjøre noen 

risiko for miljøet, og at det kan konservere fôrvarer. 

Myndigheten har også fastslått med at det ikke vil 

oppstå sikkerhetsproblemer, forutsatt at det treffes 

hensiktsmessige beskyttelsestiltak. Den har også 

gjennomgått rapporten om analysemetoden for til-

setningsstoffer i fôrvarer som er framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av fosforsyre viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forord-

ning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet 

bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

6) Siden det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene i vilkårene for godkjenning må få øye-

blikkelig anvendelse, bør det tillates en over-

gangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av 

tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som 

inneholder det, som godkjent ved direktiv 76/603/EØF. 

7) 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 

«konserveringsmidler», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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. 

2019/EØS/27/03 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. 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 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: konserveringsmidler 

1a338 — Fosforsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av fosforsyre 

(67 %-85,7 %) v/v (vandig løsning) 

Aktivt stoff 

Fosforsyre 

H3PO4 

CAS-nr. 7664-38-2 

Flyktig syre: ≤ 10 mg/kg (som eddiksyre) 

Klorider: ≤ 200 mg/kg (som klor) 

Sulfater: ≤ 1500 mg/kg (som CaSO4) 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av fosforsyre i tilsetningsstoff i 

næringsmiddel: titrering med natriumhydroksid 

(JECFA-monografien «Phosphoric acid»(2)) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Sikkerhet: åndedretts-

vern, øyevern, hansker 

og vernetøy skal 

brukes ved håndtering. 

2.  Innholdet av fosfor 

skal angis på etiketten 

for en premiks. 

19. november 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives. 

(2) JECFA-monografien «Phosphoric acid», http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1060/2013 

av 29. oktober 2013 

om godkjenning av bentonitt 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 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) Bentonitt ble ved kommisjonsdirektiv 82/822/EØF(3) 

godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med råds-

direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer 

som tilhører gruppen bindemidler, antiklumpemidler 

og koaguleringsmidler, til bruk for alle dyrearter. Dette 

tilsetningsstoffet 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) Det er i samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt 

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

en søknad om ny vurdering av bentonitt som til-

setningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter som bindemid-

del og antiklumpemiddel og, i samsvar med forord-

ningens artikkel 7, om ny godkjenning som stoff til 

kontroll av forurensning med radionuklider for alle 

dyrearter. Dessuten er det i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 inngitt en søknad om ny 

godkjenning av bentonitt som stoff for å redusere 

forurensning av fôr med mykotoksiner for alle 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 3. 

(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) 41. kommisjonsdirektiv 82/822/EØF av 19. november 1982 om 

endring av vedleggene til rådsdirektiv 70/524/EØF om til-

setningsstoffer i fôrvarer (EFT L 347 av 7.12.1982, s. 16). 

dyrearter. I disse søknadene anmodes det om at til-

setningsstoffet klassifiseres i tilsetningsstoffkategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer», og de er ledsaget av 

de opplysningene og dokumentene som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av  

2. februar 2011(4), 14. juni 2011(5) og 14. juni 2012(6) 

at bentonitt ved de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen 

skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på 

miljøet, og at det har potensial til å være virkningsfullt 

som bindemiddel og antiklumpemiddel og som stoff til 

å kontrollere forurensning med radionuklider for alle 

dyrearter. Det ble også fastslått at bentonitt kan være 

virkningsfullt som aflatoksinbinder for melkekyr, og at 

denne konklusjonen kan utvides til alle drøvtyggere. 

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 forord-

ning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Siden de framlagte in vitro-undersøkelsene oppfyller 

de vilkårene til påvisning av virkning for de tekno-

logiske tilsetningsstoffene som er fastsatt i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 429/2008(7), særlig under 

punkt 4 i vedlegg II og punkt 1.4 i vedlegg III, og de 

anses å kunne dokumentere klart at bentonitt kan binde 

aflatoksin B1 (AfB), og denne bindeevnen, som er 

begrenset til aflatoksin B1, er definert som karak-

teristisk for bentonitt, kan konklusjonen om stoffets 

virkning når det gjelder å redusere mykotoksin-

forurensningen i fôret anses som tilstrekkelig til at 

bruken kan utvides til fjørfe og svin. 

6) Vurderingen av bentonitt viser at vilkårene for god-

kjenning som er fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av tilsetningsstoffet 

bør derfor godkjennes som angitt i vedleggene til 

denne forordning.  

  

(4) EFSA Journal 2011; 9(2):2007. 

(5) EFSA Journal 2011; 9(6):2276. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2787. 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 25. april 2008 om 

nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og 

framlegging av søknader og vurdering og godkjenning av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

2019/EØS/27/04 
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7) Siden det ikke er sikkerhetsgrunner som krever at 

endringene av vilkårene for godkjenning av bentonitt 

som bindemiddel og antiklumpemiddel får anvendelse 

umiddelbart, bør det tillates en overgangsperiode, slik 

at de 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 

Bentonitt, som er oppført i vedleggene og tilhører tilsetnings-

stoffkategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og de funk-

sjonelle gruppene «stoffer for reduksjon av forurensning av 

fôr med mykotoksiner», «bindemidler», «antiklumpemidler» 

og «stoffer for kontroll av kontaminering av radionukleider», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôr på vilkårene som er 

fastsatt i vedleggene. 

Artikkel 2 

Tilsetningsstoffet som er oppført i vedlegg II og tilhører de 

funksjonelle gruppene «bindemidler» og «antiklumpemidler», 

og fôr som inneholder 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 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, analysemetoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
mg aktivt stoff/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: aflatoksin B1. 

1m558 Bentonitt Tilsetningsstoffets sammensetning 

Bentonitt: ≥ 70 % smektitt (dioktahedral mon-

tmorillonitt) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Bentonitt: ≥ 70 % smektitt (dioktahedral mon-

tmorillonitt) 

< 10 % opal og feltspat 

< 4 % kvarts og kalsitt 

AfB1-bindingskapasitet (BC AfB1) over 90 % 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av bentonitt i tilsetnings-

stoffet i fôrvarer: Røntgendiffraksjon (XRD) 

Til bestemmelse av BC AfB1 av tilsetnings-

stoffet: Adsorpsjonsprøvingen utføres i en 

bufferløsning med pH 5,0 med en 

konsentrasjon på 4 mg/l for AfB1 og 0,02 % 

(v/vol) for tilsetningsstoffet i næringsmidler. 

Drøvtyggere 

Fjørfe 

Svin 

—  20000 1.  Oppgi følgende i bruksanvisningen: 

– «Samtidig oral bruk av makrolider må 

unngås.» 

– Fjørfe: «Samtidig bruk av robenidin må 

unngås.» 

2.  Fjørfe: Samtidig bruk av andre koksidiostatika 

enn robenidin kontraindiseres med bentonitt-

nivåer over 5000 mg/kg fullfôr. 

3.  Blandingen av forskjellige kilder til kalium-

diformiat må ikke overstige den tillatte 

grenseverdien for fullfôr på 20 000 mg per kg 

fullfôr. 

4.  Bruk av tilsetningsstoffet er tillatt i fôrvarer som 

oppfyller Den europeiske unions regelverk om 

uønskede stoffer i fôr. 

5.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker ved håndtering. 

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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VEDLEGG II 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 

Kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp mg aktivt stoff/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: bindemidler. 

1m558i Bentonitt Tilsetningsstoffets sammensetning 

Bentonitt: ≥ 50 % smektitt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Bentonitt: ≥ 50 % smektitt 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: Røntgendiffraksjon (XRD) 

Alle dyrearter —  20000 1.  Oppgi følgende i bruksanvisningen: 

– «Samtidig oral bruk av makrolider må 

unngås.» 

– Fjørfe: «Samtidig bruk av robenidin må 

unngås.» 

2.  Fjørfe: Samtidig bruk av andre koksidio-

statika enn robenidin kontraindiseres med 

bentonittnivåer over 5000 mg/kg fullfôr. 

3.  Samlet mengde bentonitt må ikke overstige 

den tillatte grenseverdien for fullfôr på 

20 000 mg per kg fullfôr. 

4.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

19. november 2023 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: antiklumpemidler. 

1m558i Bentonitt Tilsetningsstoffets sammensetning 

Bentonitt: ≥ 50 % smektitt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Bentonitt: ≥ 50 % smektitt 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: Røntgendiffraksjon (XRD) 

Alle dyrearter —  20000 1.  Oppgi følgende i bruksanvisningen: 

– «Samtidig oral bruk av makrolider må 

unngås.» 

– Fjørfe: «Samtidig bruk av robenidin må 

unngås.» 

19. november 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 

Kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp mg aktivt stoff/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

       2.  Fjørfe: Samtidig bruk av andre koksidio-

statika enn robenidin kontraindiseres med 

bentonittnivåer over 5000 mg/kg fullfôr. 

3.  Samlet mengde bentonitt må ikke overstige 

den tillatte grenseverdien for fullfôr på 

20 000 mg per kg fullfôr. 

4.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: stoffer for kontroll av kontaminering av radionuklider (134/137Cs) 

1m558i Bentonitt Tilsetningsstoffets sammensetning 

Bentonitt: ≥ 50 % smektitt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Bentonitt: ≥ 50 % smektitt 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: Røntgendiffraksjon (XRD) 

Alle dyrearter —  — 1.  Oppgi følgende i bruksanvisningen: 

– «Samtidig oral bruk av makrolider må 

unngås.» 

– Fjørfe: «Samtidig bruk av robenidin må 

unngås.» 

2.  Fjørfe: Samtidig bruk av andre koksidio-

statika enn robenidin kontraindiseres med 

bentonittnivåer over 5000 mg/kg fullfôr. 

3.  Blandingen av forskjellige kilder til 

bentonitt må ikke overstige den tillatte 

grenseverdien for fullfôr på 20 000 mg per 

kg fullfôr. 

4.  Tilsetningsstoffet kan brukes dersom fôret 

er forurenset med radioaktivt cesium, til å 

kontrollere det i dyr og produkter av dem. 

5.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

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.asp 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1078/2013 

av 31. oktober 2013 

om godkjenning av fumarsyre 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 bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi slik god-

kjenning. 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)  Fumarsyre ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til bruk for alle dyrearter ved kommisjons-

direktiv 80/678/EØF(3). Dette tilsetningsstoffet 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)  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 fumarsyre som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknaden 

var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

29. januar 2013(4) at fumarsyre under de foreslåtte 

bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

  

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

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 3. 

(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) Trettitredje kommisjonsdirektiv 80/678/EØF av 4. juli 1980 om 

endring av vedleggene til rådsdirektiv 70/524/EØF om til-

setningsstoffer i fôrvarer (EFT L 185 av 18.7.1980, s. 48). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(2):3102. 

menneskers helse eller på miljøet, og at preparatet har 

potensial til å konservere fôrvarer. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet 

også rapporten om analysemetoden for tilsetnings-

stoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

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

5)  Vurderingen av fumarsyre viser at vilkårene for god-

kjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forord-

ning. 

6)  Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene av vilkårene for godkjenning får øyeblik-

kelig anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å gjøre de berørte parter i stand 

til å forberede seg på de nye kravene som god-

kjenningen medfører. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilsetningsstoffet som er oppført i vedlegget og tilhører 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «konserveringsmidler», godkjennes som tilsetnings-

stoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Tilsetningsstoffet som er oppført i vedlegget, og fôr som 

inneholder dette tilsetningsstoffet, som er framstilt og merket 

før 21. mai 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før  

21. november 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes 

inntil eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/05 
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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 

Tilsetningsstoff Kjemisk formel, beskrivelse, analysemetoder 
Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp mg aktivt stoff/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: konserveringsmidler 

1a297 Fumarsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Fumarsyre 99,5 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Fumarsyre 

C4H4O4 

CAS-nr. 110-17-8 

Analysemetode(1) 

For bestemmelse av fumarsyre i til-

setningsstoffer: Infrarød absorpsjons-

spektrometri og titrering med 

natriumhydroksid (Food Chemical 

Codex 7). 

For bestemmelse av fumarsyre (total 

mengde fumarsyre) i fôrpremikser og 

fôrvarer: Høytrykksvæskekromatografi 

uten anvendelse av ioner med UV-

påvisning (HPLC-UV). 

Fjørfe og svin — — 20 000 Sikkerhet: Åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker skal brukes ved håndtering. 

21. november 2023 

  Unge dyr som er 

fôret med 

melkeerstatninger 

— — 10 000(2)   

  Andre dyrearter — — —   

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives. 

(2) mg fumarsyre per kg melkeerstatning. 

 



Nr. 27/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1113/2013 

av 7. november 2013 

om godkjenning av preparater av Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri 

DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 

40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om 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. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om 

vurdering av produkter som brukes i Unionen som 

tilsetningsstoffer i ensilasje fra det tidspunkt nevnte 

forordning fikk anvendelse. 

2)  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 ble preparater av Lactobacillus 

plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri 

DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 

40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 

40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri 

LN 4637/ATCC PTA-2494 oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter 

i funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje» for 

alle dyrearter. 

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

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

inngitt søknader om godkjenning av nevnte preparater 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffene klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og i funk-

sjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene 

var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 8.11.2013,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 3. 

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

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av  

12. mars 2013(2) og 16. april 2013(3) at nevnte 

preparater under de foreslåtte bruksvilkår ikke har 

noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet. Myndigheten fastslo også at preparatet 

av Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 har 

potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje ved å 

øke innholdet av melkesyre og holdbarheten til 

tørrstoffet ved å redusere pH- og proteinnedbrytingen 

ved 1 × 108 KDE/kg ferskt materiale i fôr som det er 

lett eller relativt vanskelig å ensilere, og ved 

1 × 109 KDE/kg ferskt materiale i fôr som det er 

vanskelig å ensilere, for alle arter. Den fastslo også at 

preparatet av Lactobacillus buchneri DSM 22501 har 

potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje fra 

fôr som det er lett, relativt vanskelig og vanskelig å 

ensilere, ved å redusere pH-verdien og innholdet av 

ammoniumnitrogen og konservere tørrstoffet, at 

preparatet av Lactobacillus buchneri NCIMB 

40788/CNCM I-4323 har potensial til å forbedre den 

aerobe stabiliteten for fôr som det er lett, relativt 

vanskelig og vanskelig å ensilere, og at preparatene av 

Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 

og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 

har potensial til å forbedre den aerobe stabiliteten for 

fôr som det er lett å ensilere, for alle dyrearter. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet også rapporten om analyse-

metodene for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av de berørte preparatene viser at vilkå-

rene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse prepara-

tene bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til 

denne forordning. 

6)  Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene av vilkårene for godkjenning får øyeblik-

kelig anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å gjøre de berørte parter i stand 

til å forberede seg på de nye kravene som god-

kjenningen medfører.  

  

(2) EFSA Journal 2013; 11(4):3168. 

(3) EFSA Journal 2013; 11(5):3205. 

2019/EØS/27/06 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/19 

 

 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatene som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «til-

setningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Preparatene som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

disse preparatene, som er framstilt og merket før 28. mai 2014 

i samsvar med reglene som gjaldt før 28. november 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og benyttes inntil eksisterende 

lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyre-gruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 

KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje. 

1k20743 — Lactobacillus 

plantarum NCIMB 

40027 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 

40027 som inneholder minst 1 × 1011 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus plantarum 

NCIMB 40027 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden (EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Angi vilkår for lagring i bruks-

anvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som til-

setningsstoff i ensilasje: 

— 1 × 108 KDE/kg ferskt materiale 

skal brukes i materiale som det 

er lett eller relativt vanskelig å 

ensilere(2). 

— 1 × 109 KDE/kg ferskt materiale 

skal brukes i materiale som det 

er vanskelig å ensilere(3). 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

28. november 2023 

1k20738  Lactobacillus 

buchneri DSM 

22501 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus buchneri DSM 22501 

som inneholder minst 5 × 1010 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Alle 

dyrearter 

   1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som  

tilsetningsstoff i ensilasje:  

1 x 108 KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyre-gruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 

KDE/kg ferskt materiale 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri 

DSM 22501 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden (EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

      

1k20739 — Lactobacillus 

buchneri 

NCIMB 

40788/CNCM I-

4323 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 

40788/CNCM I-4323 som inneholder minst 

3 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri 

NCIMB 40788/CNCM I-4323 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden (EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen  

med andre mikroorganismer som 

tilsetningsstoff i ensilasje:  

1 x 108 KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

28. november 2023 

1k20740 — Lactobacillus 

buchneri 

LN 40177/ATCC 

PTA-6138 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus buchneri LN 40177/ 

ATCC PTA-6138 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen  

med andre mikroorganismer  

som tilsetningsstoff i ensilasje:  

1 x 108 KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(4). 

28. november 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyre-gruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 

KDE/kg ferskt materiale 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri 

LN 40177/ATCC PTA-6138. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden (EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

    4.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

 

1k20741 — Lactobacillus 

buchneri 

LN 4637/ATCC 

PTA-2494 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus buchneri LN 4637/ 

ATCC PTA-2494 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri 

LN 4637/ATCC PTA-2494 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden (EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som 

tilsetningsstoff i ensilasje:  

1 x 108 KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(4). 

4.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

28. november 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Fôr som det er relativt vanskelig å ensilere: 1,5-3,0 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Forordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

(3) Fôr som det er vanskelig å ensilere: < 1,5 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Forordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

(4) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Forordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/23 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1222/2013 

av 29. november 2013 

om godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for drøvtyggere, svin og fjørfe(*) 

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 ble det inngitt en søknad om godkjenning 

av propionsyre, natriumpropionat og ammonium-

propionat. Søknaden ble 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 propionsyre, 

natriumpropionat og ammoniumpropionat klassifisert i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funk-

sjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje» som til-

setningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden 

omfatter også annen bruk av de samme stoffene som 

det ennå ikke er truffet beslutning om. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

16. november 2011(2) at propionsyre, natrium-

propionat og ammoniumpropionat under de foreslåtte 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 30.11.2013,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 3. 

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

(2) EFSA Journal 2011;9(12):2446. 

bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Det ble fastslått at 

stoffene forbedrer den aerobe stabiliteten i materiale 

som det er lett å ensilere. Myndigheten anser ikke at 

det er behov for særlige krav om overvåking etter at 

produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet også 

rapporten om analysemetodene for tilsetningsstoffene i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av de berørte stoffene viser at vilkårene 

for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse stoffene 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 

Stoffene som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «til-

setningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer på vilkårene 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/27/07 

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

Utferdiget i Brussel, 29. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje. 

1k280 — Propionsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Propionsyre ≥ 99,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Propionsyre ≥ 99,5 % 

C3H6O2 CAS-nr.: 79-09-4 

Ikke-flyktige rester ≤ 0,01 % etter tørking 

ved 140 °C til konstant vekt 

Aldehyder ≤ 0,1 % uttrykt som formaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse av total mengde 

propionsyre i tilsetningsstoffer i fôrvarer, 

premikser, fôrvarer: Høytrykksvæskekroma-

tografi uten anvendelse av ioner med 

brytningsindeks (HPLC-RI). 

Drøvtyggere — — — 1.  Ved bruk av høyeste tillatte dose bør 

tilsetningsstoffet ikke brukes sammen med 

andre organiske syrer. 

2.  Tilsetningsstoffet skal brukes i materiale som 

det er lett å ensilere(2). 

3.  Bruk sammen med andre kilder til det aktive 

stoffet må ikke føre til overskridelse av 

høyeste tillatte innhold. 

4. Sikkerhet: Åndedrettsvern, øyevern, hansker 

og vernetøy skal brukes ved håndtering. 

20. desember 2023 

Svin — 30 000 

Fjørfe — 10 000 

1k281 — Natrium-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumpropionat ≥ 98,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumpropionat ≥ 98,5 % 

C3H5O2Na 

CAS-nr.: 137-40-6 

Drøv-

tyggere 

— — — 1.  Ved bruk av høyeste tillatte dose bør 

tilsetningsstoffet ikke brukes sammen med 

andre organiske syrer. 

2.  Tilsetningsstoffet skal brukes i materiale som 

det er lett å ensilere(2). 

3.  Bruk sammen med andre kilder til det aktive 

stoffet må ikke føre til overskridelse av 

høyeste tillatte innhold. 

4.  Sikkerhet: Åndedrettsvern, øyevern, hansker 

og vernetøy skal brukes ved håndtering. 

20. desember 2023 

Svin — 30 000(3) 

Fjørfe — 10 000(3) 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Tap ved tørking ≤ 4 % bestemt ved tørking i 

to timer ved 105 °C 

Vannuløselig ≤ 0,1 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse av natriumpropionat i 

tilsetningsstoffet: 

1)  Høytrykksvæskekromatografi uten 

anvendelse av ioner med brytningsindeks 

(HPLC-RI) – for bestemmelse av total 

mengde av propionat og 

2)  atomabsorpsjonsspektrometri, AAS (EN 

ISO 6869) – for bestemmelse av total 

mengde av natrium. 

Mengdebestemmelse av total mengde av 

propionsyre i premikser, fôrvarer: Høy-

trykksvæskekromatografi uten anvendelse av 

ioner med brytningsindeks (HPLC-RI) 

      

1k284 — Ammonium-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Bearbeiding av ammoniumpropionat 

≥ 19,0 %, propionsyre ≤ 80,0 % og vann 

≤ 30 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Ammoniumpropionat: C3H9O2N 

CAS-nr.: 17496-08-1 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Drøvtyggere — — — 1.  Ved bruk av høyeste tillatte dose bør 

tilsetningsstoffet ikke brukes sammen med 

andre organiske syrer. 

2. Tilsetningsstoffet skal brukes i materiale som 

det er lett å ensilere(2). 

3.  Bruk sammen med andre kilder til det aktive 

stoffet må ikke føre til overskridelse av 

høyeste tillatte innhold. 

4. Sikkerhet: Åndedrettsvern, øyevern, hansker 

og vernetøy skal brukes ved håndtering. 

20. desember 2023 

Svin — 30 000(3) 

Fjørfe — 10 000(3) 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse av ammonium-

propionat i tilsetningsstoffet: 

1)  Høytrykksvæskekromatografi uten 

anvendelse av ioner med brytningsindeks 

(HPLC-RI) – for bestemmelse av total 

mengde av propionat og 

2)  titrering med svovelsyre og natriumhydr-

oksid for bestemmelse av mengden av 

ammoniakk. 

Mengdebestemmelse av ammonium-

propionat som total mengde av propionsyre i 

premikser, fôrvarer: 

høytrykksvæskekromatografi uten anven-

delse av ioner med brytningsindeks (HPLC-

RI) 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskvaren (f.eks. hele maisplanter, raigress, faksgress eller sukkerbetepulp), Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (EFT L 133 av 30.12.1997, s. 1). 

(3) Som propionsyre. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/1/EU 

av 6. januar 2012 

om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF med omsyn til kva vilkår som avlingar av 

Oryza sativa skal oppfylle(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 

markedsføring av såkorn(1), særleg artikkel 21a, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Nye opplysningar og granskingar frå medlemsstatane 

viser at det er naudsynt å innføre ein terskelverdi for 

førekomsten av planter som er angripne av Fusarium 

fujikuroi i felt der frø frå Oryza sativa vert produserte, 

ettersom Fusarium fujikuroi gjer skade på ris og ikkje 

lèt seg behandle effektivt med eksisterande plantevern-

produkt. Desse granskingane har òg vist at det er 

naudsynt å redusere førekomsten av viltveksande planter 

eller planter med raude korn i felt der frø frå Oryza 

sativa vert produserte, ettersom den eksisterande 

terskelverdien har medført ein markant reduksjon i 

avlingane av og kvaliteten på såkorn av ris. 

2) På bakgrunn av dette bør det innførast ein terskelverdi 

for førekomsten av planter som er angripne av 

Fusarium fujikuroi i felt der frø frå Oryza sativa vert 

produserte, og terskelverdien for førekomsten av 

viltveksande planter eller planter med raude korn i felt 

der frø frå Oryza sativa vert produserte, bør reduserast 

ved produksjon av kategorien sertifiserte frø. Terskel-

verdiane bør fastsetjast på grunnlag av granskingane 

som medlemsstatane har utført. 

3) Direktiv 66/402/EØF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og 

økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringar av direktiv 66/402/EØF 

I vedlegg I til direktiv 66/402/EØF skal punkt 3.A. lyde: 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 7.1.2012, s. 8, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 5. 

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

«A.  Oryza sativa: 

 Antallet planter som åpenbart er angrepet av Fusarium 

fujikuroi, skal ikke overstige 

– to per 200 m2 ved produksjon av basisfrø, 

– fire per 200 m2 ved produksjon av sertifiserte frø av 

første generasjon, 

– åtte per 200 m2 ved produksjon av sertifiserte frø av 

andre generasjon. 

 Antallet planter som åpenbart er viltvoksende planter 

eller planter med røde korn, skal ikke overstige 

– null ved produksjon av basisfrø, 

– en per 100 m2 ved produksjon av sertifiserte frø av 

første og andre generasjon.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving 

1.  Medlemsstatane skal innan 31. mai 2012 setje i kraft dei 

lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 

teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 

samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i 

dette direktivet. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisinga skal gjerast. 

2.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 

internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området 

som dette direktivet omfattar. 

Artikkel 3 

Iverksetjing 

Dette direktivet tek til å gjelde sjuande dagen etter at det er 

kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

2019/EØS/27/08 
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Artikkel 4 

Adressatar 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 6. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2013/57/EF 

av 20. november 2013 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for 

høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til 

kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om 

den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 

nr. 2 bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om 

markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) 

vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlems-

statane fører opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller 

dei rettleiande prinsippa som plantesortskontoret til 

Fellesskapet (CPVO) har fastsett med omsyn til kva 

eigenskapar som minst skal omfattast av og kva 

minstekrav som skal gjelde for gransking av sortane, i 

den grad det er fastsett slike rettleiande prinsipp. For 

andre sortar er det fastsett i desse direktiva at dei 

rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for 

vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2)  CPVO og UPOV har seinare utferda ytterlegare 

rettleiande prinsipp og ajourført dei prinsippa som alt 

finst. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 21.11.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 5. 

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om 

fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 

2002/53/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal 

omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

visse sortar av jordbruksvekstar (TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om 

fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 

2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal 

omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

visse grønsaksortar (TEU L 254 av 8.10.2003, s. 11). 

3)  Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4)  Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og 

økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med 

teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del 

B i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. juli 2014, kan 

medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF 

og 2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra 

ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 30. juni 2014 vedta og kunngjere 

dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 

etter dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen 

teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juli 2014. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisinga skal gjerast. 

2019/EØS/27/09 
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Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 20. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium perenne L. Vanleg raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium x boucheanum Kunth Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/2 av 11.3.2010 

Brassica napus L. Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 av 28.11.2012 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/1 av 21.3.2007 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/1 av 6.11.2003 

Avena sativa L. (medrekna A. 

byzantina K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/1 av 6.11.2003 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/3 av 21.3.2012 

Oryza sativa L. Ris TP 16/2 av 21.3.2012 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved 

kryssing av ein art frå slekta Triticum 

og ein art frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 rev. 2 av 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/2 av 6.11.2003 

Zea mays L. Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/2 av 1.12.2005 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth. Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

Festuca arundinacea Schreber Strandsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved 

kryssing av ein art frå slekta Festuca 

og ein art frå slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Poa pratensis L. Engrapp TG/33/6 av 12.10.1990 

Lotus corniculatus L. Tiriltunge TG/193/1 av 9.4.2008 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Vicia faba L. Bønnevikke TG/8/6 av 17.4.2002 

Vicia sativa L. Fôrvikke TG/32/7 av 20.3.2013 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/33 

 

 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Brassica napus L. var. napobrassica 

(L.) Rchb. 

Kålrot TG/89/6 rev. av 4.4.2001 + 1.4.2009 

Raphanus sativus L. var. oleiformis 

Pers. 

Oljereddik TG/178/3 av 4.4.2001 

Arachis hypogea L. Jordnøtt TG/93/3 av 13.11.1985 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

   

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Gossypium spp. Bomull TG/88/6 av 4.4.2001 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/3 av 24.3.1999 

Sinapis alba L. Kvitsennep TG/179/3 av 4.4.2001 

Glycine max (L.) Merrill Soyabønne TG/80/6 av 1.4.1998 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/3 av 6.10.1989 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 
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DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/1 av 1.4.2009 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-

bete 

TP 60/1 av 1.4.2009 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 av 11.3.2010 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 av 21.3.2007 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 av 16.2.2011 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Chilipepar eller paprika TP 76/2 av 21.3.2007 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai 

Vassmelon TP 142/1 av 21.3.2007 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 av 25.3.2004 

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/2 av 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/5 av 16.2.2011 

Solanum Lycopersicum L. Tomat TP 44/4 rev. av 27.2.2013 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman 

ex A. W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/4 av 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 av 11.3.2010 

Raphanus sativus L. Hagereddik, svart reddik TP 64/2 av 27.2.2013 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 av 27.2.2013 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP bønnevikke/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
  



Nr. 27/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Bladbete TG/106/4 av 31.3.2004 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/3 av 18.10.1996 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TG/155/4 rev. av 28.3.2007 + 

1.4.2009 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TG/62/6 av 24.3.1999 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TG/116/4 av 24.3.2010 

Solanum lycopersicum L. x Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner; Solanum lycopersicum L. x 

Solanum peruvianum (L.) Mill.; 

Solanum lycopersicum L. x Solanum 

cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg 

Tomatgrunnstammer TG/294/1 av 20.3.2013 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 480/2013 

av 24. mai 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til tidsrommet for frivillig 

analyse av visse pesticider(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier 

for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 28 og 29, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 788/2012 av 31. august 2012 om et samordnet 

flerårig kontrollprogram i Unionen for 2013, 2014 og 

2015 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester 

av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse og for å vurdere forbrukernes 

eksponering for disse restene(2) skal det blant annet i 

2013 foretas analyser av visse pesticider på frivillig 

grunnlag, særlig av pesticider som nylig er tilføyd 

programmet ved nevnte gjennomføringsforordning, eller 

av dem med svært vanskelig restmengdedefinisjon, for å 

gi offentlige laboratorier tid til å validere de metodene 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 25.5.2013,  

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2014 av  

8. april 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. 49 av 28.8.2014, s. 7. 

(1) EUT L 70 av 30.11.2005, s. 1. 

(2) EUT L 235 av 1.9.2012, s. 8. 

som kreves for å analysere de aktuelle pesticidene. 

Ettersom offentlige laboratorier fremdeles trenger litt tid 

til å validere de metodene som kreves for analysen av 

nevnte pesticider, bør analysen av disse pesticidene 

fortsatt utføres på frivillig grunnlag i 2014. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 bør 

derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 

skal fotnote (g) lyde: 

«(g) Analyseres på frivillig grunnlag i 2013 og 2014.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/10 

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

stater. 

Utferdiget i Brussel 24. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 772/2013 

av 8. august 2013 

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

hensyn til grenseverdier for rester av difenylamin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 

rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

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

a), og artikkel 18 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av difenylamin er fastsatt i 

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

nr. 396/2005. Difenylamin ble behandlet i kommi-

sjonsbeslutning 2009/859/EF av 30. november 2009 

om at difenylamin ikke skal oppføres i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF og om tilbakekalling av god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder nevnte 

stoff(2), og behandles i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 578/2012 av 29. juni 2012 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 

difenylamin i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler(3). 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») avga 22. august 2011(4) en grunngitt 

uttalelse om de gjeldende grenseverdiene for rester av 

difenylamin i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 13.8.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2014 av  

8. april 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. 49 av 28.8.2014, s. 7. 

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

(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 79. 

(3) EUT L 171 av 30.6.2012, s. 2. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for dipheny-

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

EFSA Journal 2011; 9(8):2336 [20 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2011.2336. 

(EF) nr. 396/2005 og undersøkte særlig risikoen for 

forbrukerne. Disse uttalelsene ble oversendt Kommi-

sjonen og medlemsstatene og gjort tilgjengelig for 

offentligheten. 

3)  I sin uttalelse anbefalte Myndigheten verken oppføring 

av difenylamin i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005 eller oppføring av CXL-grenseverdier i 

vedlegg II til nevnte forordning. 

4)  Alle gjeldende godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder difenylamin, er tilbakekalt. Grenseverdiene 

for restmengder som er fastsatt for nevnte aktive stoff i 

vedlegg II og III, bør derfor strykes, unntatt for epler og 

pærer. 

5)  Når det gjelder difenylamin i epler og pærer, underret-

tet medlemsstater, tredjestater og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak Kommisjonen om en uunngåelig 

krysskontaminering som påvirker ubehandlede epler 

og pærer, og som skyldes forekomsten av rester av 

difenylamin på lagringssteder, særlig i maskiner, på 

overflater og i beholdere, og som det på dette stadiet 

ikke er teknisk mulig å fjerne fullstendig. 

6)  På grunnlag av mottatte overvåkingsopplysninger om 

krysskontaminering og i lys av forbrukernes bekym-

ring rundt difenylamin, bør det fastsettes en midler-

tidig grenseverdi for restmengder som er så lav som 

mulig, men som fortsatt gjør det mulig å drive vanlig 

markedsføring av og salg med ubehandlede epler og 

pærer. 

7)  Til tross for at det for øyeblikket ikke er mulig å foreta 

en endelig vurdering av forbrukerrisiko, ettersom 

Myndigheten har fastslått at det mangler opplysninger 

for difenylamin, er det rimelig å anta at en midlertidig 

grenseverdi for restmengder på 0,1 mg/kg, som er  

50 ganger lavere enn dagens grenseverdi på 5 mg/kg, 

ikke vil utgjøre en uakseptabel risiko for forbrukerne.  

2019/EØS/27/11 
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8)  I henhold til artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005 vil Kommisjonen vurdere situasjonen på 

nytt innen to år fra ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning, på grunnlag av nye overvåknings-

opplysninger og andre nye elementer som kan være 

tilgjengelige. 

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

10)  Før de endrede grenseverdiene for restmengder trer i 

kraft, bør medlemsstater, tredjestater og driftsan-

svarlige for næringsmiddelforetak få en rimelig frist til 

å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene 

som følger av endringen av grenseverdiene for 

restmengder. 

11)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 2. mars 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 8. august 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 utgår kolonnen for difenylamin. 

2)  I del B i vedlegg III utgår kolonnen for difenylamin. 

3)  I del A i vedlegg III tilføyes følgende kolonne: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

D
if

en
y
la

m
in

 

(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter (**) 

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

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) (**) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler) 0,1(+) 
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(1) (2) (3) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 0,1(+) 

0130030 Kveder (**) 

0130040 Mispel (**) 

0130050 Japansk mispel (**) 

0130990 Andre (**) 

0140000 iv) Steinfrukter (**) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og små frukter (**) 

0151000 a)  Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b)  Jordbær  

0153000 c)  Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  

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

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d)  Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (inkludert 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 (**) 
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(1) (2) (3) 

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), mangostan)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c)  Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

 

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  
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0211000 a)  Poteter  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a)  Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og  

L. chinense)) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino)  

0231040 Okra  

0231990 Andre  
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0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)  

0232990 Andre  

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d)  Sukkermais  

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a)  Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c)  Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk (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, inkludert Brassicacea  

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  

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

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

0251040 Karse  

0251050 Vårkarse  
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(1) (2) (3) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)  

0251070 Sareptasennep  

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

(høstet opp til bladstadium 8) 

 

0251990 Andre  

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  

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

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader)  

0254000 d)  Brønnkarse  

0255000 e)  Salatsikori  

0256000 f)  Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

Apiacea-blader) 

 

0256040 Persille  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)  

0256090 Laurbærblader  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre (spiselige blomster)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

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

langbønner) 

 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

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

0260050 Linser  

0260990 Andre  
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0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  

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

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER (**) 

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

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER (**) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  
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0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt  

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 (**) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre  

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

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a)  Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  
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0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b)  Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c)  Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d)  Andre urteteer  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver (**) 

0800000 8. KRYDDER (**) 

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  
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0820050 Einebær  

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, 

tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler 

framstilt av disse 

 

1011000 a)  Svin  
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1011010 Kjøtt  

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b)  Storfe  

1012010 Kjøtt  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c)  Sau  

1013010 Kjøtt  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d)  Geit  

1014010 Kjøtt  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Kjøtt  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  
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1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

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

1016010 Kjøtt  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  

1017010 Kjøtt  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra 

melk, ost eller ostemasse 

 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker 

eller annet søtningsmiddel 

 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  
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1060000 vi) Snegler  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter  

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

Difenylamin 

(+)  Midlertidige grenseverdier for restmengder skal vurderes på nytt innen 2. september 2015. 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer)» 

4)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

D
if

en
y
la

m
in

 

(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,05(*) 

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

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  
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0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler) (**) 

0130020 Pærer (japanske pærer) (**) 

0130030 Kveder 0,05(*) 

0130040 Mispel 0,05(*) 

0130050 Japansk mispel 0,05(*) 

0130990 Andre 0,05(*) 

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og små frukter 0,05(*) 

0151000 a)  Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b)  Jordbær  

0153000 c)  Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  

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

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d)  Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  
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0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

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

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,05(*) 

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), mangostan)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c)  Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  
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0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,05(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a)  Poteter  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  
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0231000 a)  Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino)  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)  

0232990 Andre  

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d)  Sukkermais  

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a)  Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c)  Bladkål  

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

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  
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0243990 Andre  

0244000 d)  Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea  

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  

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

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

0251040 Karse  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)  

0251070 Sareptasennep  

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

(høstet opp til bladstadium 8) 

 

0251990 Andre  

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  

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

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader)  

0254000 d)  Brønnkarse  

0255000 e)  Salatsikori  

0256000 f)  Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

Apiacea-blader) 

 

0256040 Persille  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)  

0256090 Laurbærblader  
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0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre (spiselige blomster)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

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

langbønner) 

 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

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

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  

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

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 

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

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  
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0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt  

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)  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  
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0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre  

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

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a)  Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b)  Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c)  Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d)  Andre urteteer  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  
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0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  
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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) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, 

tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler 

framstilt av disse 

 

1011000 a)  Svin  

1011010 Kjøtt  

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b)  Storfe  

1012010 Kjøtt  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c)  Sau  

1013010 Kjøtt  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d)  Geit  
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1014010 Kjøtt  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Kjøtt  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

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

1016010 Kjøtt  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  

1017010 Kjøtt  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra 

melk, ost eller ostemasse 

 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  
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1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker 

eller annet søtningsmiddel 

 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  

1060000 vi) Snegler  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter  

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

Difenylamin 

(+)  Midlertidige grenseverdier for restmengder skal vurderes på nytt innen 2. september 2015. 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 777/2013 

av 12. august 2013 

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

hensyn til grenseverdier for rester av klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioksynil, 

iprovalikarb, maleinhydrasid, mepanipyrim, metkonazol, prosulfokarb og tepraloksydim i eller på 

visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 

rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

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

og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av ioksynil, iprovalikarb, 

maleinhydrasid og mepanipyrim er fastsatt i vedlegg II 

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

Grenseverdier for rester av klodinafop, klomazon, 

diuron, etalfluralin, metkonazol, prosulfokarb og 

tepraloksydim er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte 

forordning. 

2)  Når det gjelder klodinafop, framla Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 12 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt 

med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den foreslo å 

endre restmengdedefinisjonen. Den anbefalte å senke 

grenseverdien for restmengder for rugkorn og 

hvetekorn. For andre produkter anbefalte den å heve 

eller beholde gjeldende grenseverdier. 

3)  Når det gjelder klomazon, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdi i samsvar 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 17.8.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2014 av  

8. april 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. 49 av 28.8.2014, s. 7. 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). 

Myndigheten anbefalte å senke grenseverdien for urter, 

rapsfrø og gresskarfrø. For andre produkter anbefalte 

den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når 

det gjelder grenseverdier for slangeagurker, meloner 

(hornmeloner) og knutekål, konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørs-

målet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4)  Når det gjelder diuron, framla Myndigheten en grunn-

gitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

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

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Den 

anbefalte å senke grenseverdien for kjernefrukter og 

vindruer. For andre produkter anbefalte den å heve 

eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for kjernefrukter og vindruer, kon-

kluderte Myndigheten med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohånd-

teringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år 

etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5)  Ettersom bruk av etalfluralin ikke lenger er tillatt  

i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt  

i tredjestater, anbefalte Myndigheten å senke 

grenseverdien for alle produkter til den relevante 

bestemmelsesgrensen. Grenseverdiene for etalfluralin 

fastsatt i vedlegg II og III bør derfor strykes.  

2019/EØS/27/12 
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6)  Når det gjelder ioksynil, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdi i samsvar 

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

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

Myndigheten anbefalte å heve eller beholde gjeldende 

grenseverdier for alle produktene. 

7)  Når det gjelder iprovalikarb, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens  

artikkel 12 nr. 1(6). Myndigheten anbefalte å senke 

grenseverdiene for poteter, tomater, salat, bredbladet 

endiv og salatsennep. For andre produkter anbefalte den 

å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det 

gjelder grenseverdier for salat, bredbladet endiv og 

salatsennep, konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende 

nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn 

til tilgjengelige opplysninger. 

8)  Når det gjelder maleinhydrasid, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdi i samsvar 

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

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(7). 

Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde 

for melk og anbefalte å senke grenseverdien for melk fra 

storfe, sau og geit. For andre produkter anbefalte den å 

heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det 

gjelder grenseverdiene for poteter, gulrøtter, pastinakk, 

hvitløk, kepaløk og sjalottløk, konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmå-

let ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko 

for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år 

etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

9)  Når det gjelder mepanipyrim, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(8). 

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Den 

anbefalte å senke grenseverdien for borddruer, vindruer, 

jordbær, tomater og auberginer. For andre produkter 

anbefalte den å heve eller beholde gjeldende 

grenseverdier. 

10)  Når det gjelder metkonazol, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdi i samsvar 

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

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(9). 

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Den 

anbefalte å senke grenseverdien for erter (friske, uten 

belg), peanøtter, rugkorn og lever av storfe. For andre 

produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende 

grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for meloner 

(hornmeloner), konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende 

nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn 

til tilgjengelige opplysninger. 

11)  Når det gjelder prosulfokarb, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(10). 

Myndigheten anbefalte å senke grenseverdiene for 

poteter, knollselleri, pepperrot, pastinakk, rotpersille, 

havrerot, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, bønner (friske, 

med belg), bønner (friske, uten belg), erter (friske, med 

belg), erter (friske, uten belg), asparges, stilkselleri, 

artisjokk, purre, bønner (tørkede), erter (tørkede), 

valmuefrø, solsikkefrø, byggkorn, havrekorn, rugkorn 

og hvetekorn. For andre produkter anbefalte den å heve 

eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for jordbær, gulrøtter, knollselleri, pep-

perrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, urter, stilkselleri og 

krydder (fra frø, frukt og bær), konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år 

etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

12)  Når det gjelder tepraloksydim, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(11). Den 

foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Den anbefalte å 

senke grenseverdien for poteter, rødbeter, gulrøtter, 

knollselleri, pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, 

kålrot, neper, bønner (tørkede), linser (tørkede), erter 

(tørkede), linfrø, rapsfrø, fjørfekjøtt, fjørfefett, fjørfelever 

og fugleegg. For andre produkter anbefalte den å heve 

eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdiene for jordbær, andre småfrukter og bær, 

frukter fra gresskarfamilien med spiselig skall, kål, 

snittselleri, purre, bønner (tørkede), linser og erter 

(tørkede), konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende 

nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger.  
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13)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdi-

ene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

14)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

15)  Før de endrede grenseverdiene for restmengder trer i 

kraft, bør medlemsstatene og de berørte partene få  

en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan 

oppfylle de nye kravene som følger av endringen av 

grenseverdiene for restmengder. 

16)  Vedlegg II, del A og B i vedlegg III og vedlegg V til 

forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

17)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på normal måte, bør denne forordning 

fastsette overgangsbestemmelser for produkter som har 

blitt produsert før grenseverdiene for restmengder 

endres, og der opplysninger viser at et høyt nivå av 

forbrukervern er opprettholdt. 

18)  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 

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

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert før torsdag 6. mars 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. mars 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 12. august 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)  Kolonnene for ioksynil, iprovalikarb, maleinhydrasid og mepanipyrim skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   0,2(*) (+)  

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

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

ugli og andre hybrider) 

    

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)     

0110040 Lime     

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)     

0110990 Andre     

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,02(*) 0,02(*)  0,02(*) 

0120010 Mandler     

0120020 Paranøtter     

0120030 Kasjunøtter     

0120040 Kastanjer     

0120050 Kokosnøtter     

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)     

0120070 Macadamianøtter     

0120080 Pekannøtter     

0120090 Pinjekjerner     

0120100 Pistasienøtter     

0120110 Valnøtter     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0120990 Andre     

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

0130010 Epler (villepler)     

0130020 Pærer (japanske pærer)     

0130030 Kveder     

0130040 Mispel     

0130050 Japansk mispel     

0130990 Andre     

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

0140010 Aprikoser     

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)     

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)     

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)     

0140990 Andre     

0150000 v) Bær og små frukter 0,01(*)    

0151000 a)  Borddruer og vindruer  2  2 

0151010 Borddruer     

0151020 Vindruer     

0152000 b)  Jordbær  0,01(*)  1,5 

0153000 c)  Bær fra halvbusker  0,01(*)  0,01(*) 

0153010 Bjørnebær     

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)     

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nek-

tarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 

    

0153990 Andre     

0154000 d)  Andre små frukter og bær  0,01(*)  0,01(*) 

0154010 Blåbær     

0154020 Tranebær (tyttebær)     

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips     

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)     

0154050 Nyper     
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0154060 Morbær (melbær)     

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))     

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

    

0154990 Andre     

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

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), mangostan)     

0162030 Pasjonsfrukt     

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)     

0162050 Stjerneepler     

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

amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 

    

0162990 Andre     

0163000 c)  Uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer     

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)     

0163030 Mango     

0163040 Papaya     

0163050 Granatepler     

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre 

mellomstore frukter av familien Annonceae) 

    



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/71 

 

 

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

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))     

0163080 Ananas     

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)     

0163100 Durian     

0163110 Surannona (guanabana)     

0163990 Andre     

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

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

0211000 a)  Poteter   50(+)  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster   0,2(+)  

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

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre     

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   (+)  

0213010 Rødbeter   0,2(*)  

0213020 Gulrøtter   30  

0213030 Knollselleri   0,2(*)  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   0,2(*)  

0213050 Jordskokk   0,2(*)  

0213060 Pastinakk   30  

0213070 Rotpersille   0,2(*)  

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

sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  0,2(*)  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))   0,2(*)  

0213100 Kålrot   0,2(*)  

0213110 Neper   0,2(*)  

0213990 Andre   0,2(*)  

0220000 ii) Løk   (+) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,2 0,01(*) 15  

0220020 Kepaløk (sølvløk) 0,2 0,1 15  

0220030 Sjalottløk 0,2 0,01(*) 15  

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 3 0,01(*) 0,2(*)  
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0220990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*)  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,2(*)  

0231000 a)  Søtvierfamilien     

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 

 0,7  0,8 

0231020 Paprika (chilipepper)  0,01(*)  0,01(*) 

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino)  0,01(*)  0,8 

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

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

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  0,1   

0232010 Slangeagurker    0,01(*) 

0232020 Sylteagurker    0,01(*) 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)    0,6 

0232990 Andre    0,01(*) 

0233000 c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall    0,01(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)  0,2   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  0,01(*)   

0233030 Vannmeloner  0,2   

0233990 Andre  0,01(*)   

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

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

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0241000 a)  Blomsterkål     

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)     

0241020 Blomkål     

0241990 Andre     

0242000 b)  Hodekål     

0242010 Rosenkål     

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)     

0242990 Andre     

0243000 c)  Bladkål     

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

sum, pe-tsai) 
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0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)     

0243990 Andre     

0244000 d)  Knutekål     

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   0,2(*)  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0,01(*)   0,01(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  0,01(*)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  0,8(+)   

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

krusendiv, sugar loaf) 

 0,8(+)   

0251040 Karse  0,01(*)   

0251050 Vårkarse  0,01(*)   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)  0,8(+)   

0251070 Sareptasennep  0,01(*)   

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

andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

 0,01(*)   

0251990 Andre  0,01(*)   

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

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)     

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

(Salsola soda)) 

    

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)     

0252990 Andre     

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

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

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

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

0256010 Kjørvel 0,02(*)    

0256020 Gressløk 3    

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0,02(*)    

0256040 Persille 0,02(*)    

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 0,02(*)    

0256060 Rosmarin 0,02(*)    
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0256070 Timian (merian, oregano) 0,02(*)    

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 0,02(*)    

0256090 Laurbærblader 0,02(*)    

0256100 Estragon (isop) 0,02(*)    

0256990 Andre (spiselige blomster) 0,02(*)    

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner 

(runner beans), snittebønner, langbønner) 

    

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

limabønner, vignabønner) 

    

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)     

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

0260050 Linser     

0260990 Andre     

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)    

0270020 Kardon 0,01(*)    

0270030 Stilkselleri 0,01(*)    

0270040 Fennikel 0,01(*)    

0270050 Artisjokk 0,01(*)    

0270060 Purre 3    

0270070 Rabarbra 0,01(*)    

0270080 Bambusskudd 0,01(*)    

0270090 Palmehjerter 0,01(*)    

0270990 Andre 0,01(*)    

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)     

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

0280990 Andre     

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

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

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

    

0300020 Linser     
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)     

0300040 Lupiner     

0300990 Andre     

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,02(*) 0,5(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø     

0401020 Peanøtter     

0401030 Valmuefrø     

0401040 Sesamfrø     

0401050 Solsikkefrø     

0401060 Rapsfrø (rybs)     

0401070 Soyabønner     

0401080 Sennepsfrø     

0401090 Bomullsfrø     

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)     

0401110 Saflortistel     

0401120 Agurkurt     

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(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg 0,05    

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*)    

0500030 Mais 0,01(*)    

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,01(*)    
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0500050 Havre 0,05    

0500060 Ris 0,01(*)    

0500070 Rug 0,05    

0500080 Sorghum 0,01(*)    

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,05    

0500990 Andre 0,01(*)    

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia 

sinensis) 

    

0620000 ii) Kaffebønner     

0630000 iii) Urtete (tørket)     

0631000 a)  Blomster     

0631010 Kamilleblomster     

0631020 Hibiskus     

0631030 Kronblader av rose     

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))     

0631050 Lind     

0631990 Andre     

0632000 b)  Blader     

0632010 Jordbærblader     

0632020 Rooibosblader     

0632030 Maté     

0632990 Andre     

0633000 c)  Røtter     

0633010 Vendelrot     

0633020 Ginsengrot     

0633990 Andre     

0639000 d)  Andre urteteer     

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)     

0650000 v) Johannesbrød     

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert 

pulver 

0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 0,05(*) 
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0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 0,05(*) 

0810000 i) Frø     

0810010 Anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)     

0810040 Korianderfrø     

0810050 Spisskummenfrø     

0810060 Dillfrø     

0810070 Fennikelfrø     

0810080 Bukkehornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre     

0820000 ii) Frukt og bær     

0820010 Allehånde     

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)     

0820030 Karve     

0820040 Kardemomme     

0820050 Einebær     

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)     

0820070 Vaniljestang     

0820080 Tamarind     

0820990 Andre     

0830000 iii) Bark     

0830010 Kanel (kassia)     

0830990 Andre     

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     

0840010 Lakris     

0840020 Ingefær     

0840030 Gurkemeie (kurkuma)     

0840040 Pepperrot     

0840990 Andre     

0850000 v) Knopper     

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     
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0850990 Andre     

0860000 vi) Blomsterarr     

0860010 Safran     

0860990 Andre     

0870000 vii) Frøkapper     

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,2(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)     

0900020 Sukkerrør     

0900030 Sikorirøtter     

0900990 Andre     

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt 

eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre 

bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av 

disse 

 0,05(*)  0,01(*) 

1011000 a)  Svin 0,05(*)    

1011010 Kjøtt   0,05  

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt   0,1  

1011030 Lever   0,1  

1011040 Nyrer   1,5  

1011050 Spiselig slakteavfall   0,02(*)  

1011990 Andre   0,02(*)  

1012000 b)  Storfe     

1012010 Kjøtt 1  0,1  

1012020 Fett 1  0,1  

1012030 Lever 1  0,1  

1012040 Nyrer 3  2  

1012050 Spiselig slakteavfall 1  0,02(*)  

1012990 Andre 1  0,02(*)  

1013000 c)  Sau     

1013010 Kjøtt 1  0,1  

1013020 Fett 1  0,1  
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1013030 Lever 1  0,1  

1013040 Nyrer 3  2  

1013050 Spiselig slakteavfall 1  0,02(*)  

1013990 Andre 1  0,02(*)  

1014000 d)  Geit     

1014010 Kjøtt 1  0,1  

1014020 Fett 1  0,1  

1014030 Lever 1  0,1  

1014040 Nyrer 3  2  

1014050 Spiselig slakteavfall 1  0,02(*)  

1014990 Andre 1  0,02(*)  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler     

1015010 Kjøtt 1  0,1  

1015020 Fett 1  0,1  

1015030 Lever 1  0,1  

1015040 Nyrer 3  2  

1015050 Spiselig slakteavfall 1  0,02(*)  

1015990 Andre 1  0,02(*)  

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,05(*)    

1016010 Kjøtt   0,05  

1016020 Fett   0,1  

1016030 Lever   0,02  

1016040 Nyrer   0,02(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall   0,02(*)  

1016990 Andre   0,02(*)  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)     

1017010 Kjøtt 1  0,1  

1017020 Fett 1  0,1  

1017030 Lever 1  0,1  

1017040 Nyrer 3  2  

1017050 Spiselig slakteavfall 1  0,02(*)  

1017990 Andre 1  0,02(*)  
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1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtnings-

middel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 

0,01(*) 0,01(*) 0,05 0,01(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre     

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og 

eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, 

fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,01(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 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)  = Løselig i fett. 

Iprovalikarb 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

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

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

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep) 

Maleinhydrasid 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Maleinhydrasid – kode 1020000: Maleinhydrasid og dets konjugater uttrykt som maleinhydrasid 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 

0110000 i)  Sitrusfrukter 

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

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron) 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider) 

0110990 Andre 
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0120000 ii)  Nøtter (med eller uten skall) 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0120990 Andre 

0130000 iii)  Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130990 Andre 

0140000 iv)  Steinfrukter 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 

0140990 Andre 

0150000 v)  Bær og små frukter 

0151000 a)  Borddruer og vindruer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b)  Jordbær 

0153000 c)  Bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 

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

0153990 Andre 

0154000 d)  Andre små frukter og bær 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær (tyttebær) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 

0154990 Andre 

0160000 vi)  Forskjellige frukter 

0161000 a)  Spiselig skall 

0161010 Dadler 

0161020 Fikener 

0161030 Bordoliven 

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

0161990 Andre 

0162000 b)  Uspiselig skall, små 

0162010 Kiwier 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan) 

0162030 Pasjonsfrukt 

0162990 Andre 
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0163000 c)  Uspiselig skall, store 

0163010 Avokadoer 

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) 

0163030 Mango 

0163040 Papaya 

0163050 Granatepler 

0163080 Ananas 

0163990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder og hydrolyse ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a)  Poteter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 

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

0212020 Søtpoteter 

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) 

0212990 Andre 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

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

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0213990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder og hydrolyse ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (sølvløk) 

0220030 Sjalottløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 

0220990 Annet» 
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b)  Følgende kolonner for klodinafop, klomazon, diuron, metkonazol, prosulfokarb og tepraloksydim tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

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

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo 

(unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

      

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

      

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)       

0110040 Lime       

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og 

andre hybrider) 

      

0110990 Andre       

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 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       
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0120990 Andre       

0130000 iii) Kjernefrukter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(+) 

0,02(*) 0,01(*)  

0130010 Epler (villepler)       

0130020 Pærer (japanske pærer)       

0130030 Kveder       

0130040 Mispel       

0130050 Japansk mispel       

0130990 Andre       

0140000 iv) Steinfrukter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0140010 Aprikoser    0,1   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)    0,2   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)    0,1   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)    0,02(*)   

0140990 Andre    0,02(*)   

0150000 v) Bær og små frukter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)   

0151000 a)  Borddruer og vindruer     0,01(*)  

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer   (+)    

0152000 b)  Jordbær     0,05(+) (+) 

0153000 c)  Bær fra halvbusker     0,01(*)  

0153010 Bjørnebær       

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og 

moltebær) 

      

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x idaeus)) 

      

0153990 Andre       

0154000 d)  Andre små frukter og bær     0,01(*) (+) 

0154010 Blåbær       

0154020 Tranebær (tyttebær)       

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips       

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre 

Ribes-arter) 

      

0154050 Nyper       
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0154060 Morbær (melbær)       

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))       

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtind-

ved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

      

0154990 Andre       

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0161000 a)  Spiselig skall    0,02(*)   

0161010 Dadler       

0161020 Fikener       

0161030 Bordoliven       

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

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

      

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)       

0161060 Daddelplommer       

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

      

0161990 Andre       

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

0162010 Kiwier       

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), man-

gostan) 

      

0162030 Pasjonsfrukt       

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)       

0162050 Stjerneepler       

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

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) 

og mammeysapot) 

      

0162990 Andre       

0163000 c)  Uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer    0,02(*)   

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)    0,1   

0163030 Mango    0,02(*)   

0163040 Papaya    0,02(*)   

0163050 Granatepler    0,02(*)   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), 

ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

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

0163080 Ananas    0,02(*)   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    0,02(*)   

0163100 Durian    0,02(*)   

0163110 Surannona (guanabana)    0,02(*)   

0163990 Andre    0,02(*)   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)   

0211000 a)  Poteter     0,01(*) 0,4 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster     0,01(*) 0,1(*) 

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

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre       

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete       

0213010 Rødbeter     0,01(*) 0,2 

0213020 Gulrøtter     1(+) 0,4 

0213030 Knollselleri     0,08(+) 0,3 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentia-

narot) 

    0,08(+) 0,4 

0213050 Jordskokk     0,01(*) 0,1(*) 

0213060 Pastinakk     0,08(+) 0,4 

0213070 Rotpersille     0,08(+) 0,4 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

    0,01(*) 0,1(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk 

østersurt)) 

    0,08(+) 0,4 

0213100 Kålrot     0,01(*) 0,3 

0213110 Neper     0,01(*) 0,3 

0213990 Andre     0,01(*) 0,1(*) 

0220000 ii) Løk 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,3 

0220010 Hvitløk     0,01(*)  

0220020 Kepaløk (sølvløk)     0,03  

0220030 Sjalottløk     0,03  

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)     0,02  
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0220990 Andre     0,01(*)  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,1(*) 

0231000 a)  Søtvierfamilien    0,02(*)   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum 

og L. chinense)) 

      

0231020 Paprika (chilipepper)       

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino)       

0231040 Okra       

0231990 Andre       

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall    0,02(*)  (+) 

0232010 Slangeagurker  (+)     

0232020 Sylteagurker       

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)       

0232990 Andre       

0233000 c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall       

0233010 Meloner (hornmelon)  (+)  0,05(+)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)    0,02(*)   

0233030 Vannmeloner    0,02(*)   

0233990 Andre    0,02(*)   

0234000 d)  Sukkermais    0,02(*)   

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

0240000 iv) Kål 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) (+) 

0241000 a)  Blomsterkål      0,5 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, 

brokkolirybs) 

      

0241020 Blomkål       

0241990 Andre       

0242000 b)  Hodekål       

0242010 Rosenkål      0,6 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)      0,8 

0242990 Andre      0,1(*) 

0243000 c)  Bladkål      1 

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, 

tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 
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0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

      

0243990 Andre       

0244000 d)  Knutekål       

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  (+)    0,5 

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert 

Brassicacea 

0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)       

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

      

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 

sugar loaf) 

      

0251040 Karse       

0251050 Vårkarse       

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)       

0251070 Sareptasennep       

0251080 Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

      

0251990 Andre       

0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)       

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

      

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)       

0252990 Andre       

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0254000 d)  Brønnkarse 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0255000 e)  Salatsikori 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0256000 f)  Urter 0,05(*) 0,15 0,02(*) 0,05(*) 0,05(+)  

0256010 Kjørvel      0,1(*) 

0256020 Gressløk      0,3 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, 

karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader) 

     0,1(*)(+) 

0256040 Persille      0,1(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)      0,1(*) 

0256060 Rosmarin      0,1(*) 
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0256070 Timian (merian, oregano)      0,1(*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)      0,1(*) 

0256090 Laurbærblader      0,1(*) 

0256100 Estragon (isop)      0,1(*) 

0256990 Andre (spiselige blomster)      0,1(*) 

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, 

brytbønner), prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner) 

      

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

      

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)       

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

0260050 Linser       

0260990 Andre       

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)   

0270010 Asparges     0,01(*) 0,1(*) 

0270020 Kardon     0,01(*) 0,1(*) 

0270030 Stilkselleri     1,5(+) 0,1(*) 

0270040 Fennikel     0,01(*) 0,1(*) 

0270050 Artisjokk     0,01(*) 0,1(*) 

0270060 Purre     0,01(*) 0,3(+) 

0270070 Rabarbra     0,01(*) 0,1(*) 

0270080 Bambusskudd     0,01(*) 0,1(*) 

0270090 Palmehjerter     0,01(*) 0,1(*) 

0270990 Andre     0,01(*) 0,1(*) 

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)       

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

      

0280990 Andre       

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  

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

geolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

   0,05  0,6(+) 

0300020 Linser    0,02  0,6(+) 
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    0,05  0,6(+) 

0300040 Lupiner    0,05  0,1(*) 

0300990 Andre    0,02(*)  0,1(*) 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)  0,02(*)  

0401000 i) Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø    0,2  0,8 

0401020 Peanøtter    0,05(*)  0,1(*) 

0401030 Valmuefrø    0,15  0,1(*) 

0401040 Sesamfrø    0,05(*)  0,1(*) 

0401050 Solsikkefrø    0,05(*)  0,1(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)    0,2  0,8 

0401070 Soyabønner    0,05(*)  5 

0401080 Sennepsfrø    0,2  1 

0401090 Bomullsfrø    0,3  1 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)    0,05(*)  0,1(*) 

0401110 Saflortistel    0,05(*)  0,1(*) 

0401120 Agurkurt    0,05(*)  0,8 

0401130 Oljedodre    0,05(*)  0,1 

0401140 Hampefrø    0,05(*)  0,1 

0401150 Ricinus    0,05(*)  0,1 

0401990 Andre    0,05(*)  0,1 

0402000 ii) Oljeholdige frukter    0,05(*)  0,1 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)       

0402030 Oljepalmefrukt       

0402040 Kapok       

0402990 Andre       

0500000 5. KORN 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,1(*) 

0500010 Bygg    0,1   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)    0,02(*)   

0500030 Mais    0,1   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)    0,02(*)   
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0500050 Havre    0,1   

0500060 Ris    0,02(*)   

0500070 Rug    0,06   

0500080 Sorghum    0,02(*)   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)    0,15   

0500990 Andre    0,02(*)   

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

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og 

ugjærede, av Camellia sinensis) 

    0,05(*)  

0620000 ii) Kaffebønner     0,05(*)  

0630000 iii) Urtete (tørket)       

0631000 a)  Blomster     2  

0631010 Kamilleblomster       

0631020 Hibiskus       

0631030 Kronblader av rose       

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))       

0631050 Lind       

0631990 Andre       

0632000 b)  Blader     2  

0632010 Jordbærblader       

0632020 Rooibosblader       

0632030 Maté       

0632990 Andre       

0633000 c)  Røtter     0,05(*)  

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginsengrot       

0633990 Andre       

0639000 d)  Andre urteteer     0,05(*)  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)     0,05(*)  

0650000 v) Johannesbrød     0,05(*)  

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter 

og ikke-konsentrert pulver 

0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0800000 8. KRYDDER 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)  0,1(*) 

0810000 i) Frø     0,3(+)  

0810010 Anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)       

0810040 Korianderfrø       

0810050 Spisskummenfrø       

0810060 Dillfrø       

0810070 Fennikelfrø       

0810080 Bukkehornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre       

0820000 ii) Frukt og bær     0,3(+)  

0820010 Allehånde       

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)       

0820030 Karve       

0820040 Kardemomme       

0820050 Einebær       

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)       

0820070 Vaniljestang       

0820080 Tamarind       

0820990 Andre       

0830000 iii) Bark     0,05(*)  

0830010 Kanel (kassia)       

0830990 Andre       

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     0,05(*)  

0840010 Lakris       

0840020 Ingefær       

0840030 Gurkemeie (kurkuma)       

0840040 Pepperrot       

0840990 Andre       

0850000 v) Knopper     0,05(*)  

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       
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0850990 Andre       

0860000 vi) Blomsterarr     0,05(*)  

0860010 Safran       

0860990 Andre       

0870000 vii) Frøkapper     0,05(*)  

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre       

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,1(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)    0,06   

0900020 Sukkerrør    0,02(*)   

0900030 Sikorirøtter    0,02(*)   

0900990 Andre    0,02(*)   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

  0,05(*)    

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, 

animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i 

saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, 

andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*)  

1011000 a)  Svin      0,1(*) 

1011010 Kjøtt       

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt       

1011030 Lever       

1011040 Nyrer       

1011050 Spiselig slakteavfall       

1011990 Andre       

1012000 b)  Storfe      0,1(*) 

1012010 Kjøtt       

1012020 Fett       

1012030 Lever       

1012040 Nyrer       

1012050 Spiselig slakteavfall       

1012990 Andre       

1013000 c)  Sau      0,1(*) 

1013010 Kjøtt       

1013020 Fett       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1013030 Lever       

1013040 Nyrer       

1013050 Spiselig slakteavfall       

1013990 Andre       

1014000 d)  Geit      0,1(*) 

1014010 Kjøtt       

1014020 Fett       

1014030 Lever       

1014040 Nyrer       

1014050 Spiselig slakteavfall       

1014990 Andre       

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler      0,1(*) 

1015010 Kjøtt       

1015020 Fett       

1015030 Lever       

1015040 Nyrer       

1015050 Spiselig slakteavfall       

1015990 Andre       

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

struts, due 

      

1016010 Kjøtt      0,1(*) 

1016020 Fett      0,1(*) 

1016030 Lever      0,2 

1016040 Nyrer      0,1(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall      0,1(*) 

1016990 Andre      0,1(*) 

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)      0,1(*) 

1017010 Kjøtt       

1017020 Fett       

1017030 Lever       

1017040 Nyrer       

1017050 Spiselig slakteavfall       

1017990 Andre       
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1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt 

sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre       

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg 

uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller 

på annen måte konserverte, også tilsatt sukker 

eller annet søtningsmiddel 

0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre       

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

(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)  = Løselig i fett. 

Klomazon 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0232010 Slangeagurker 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0244000 d)  Knutekål 

Diuron 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0130000 iii)  Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0151020 Vindruer 
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Metkonazol (summen av isomerer) (f) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0233010 Meloner (hornmelon) 

Prosulfokarb 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0152000 b)  Jordbær 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0256000 f)  Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0256040 Persille 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 

0256090 Laurbærblader 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre (spiselige blomster) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0270030 Stilkselleri 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0810000 i)  Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Spisskummenfrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 ii)  Frukt og bær 

0820010 Allehånde 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 
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0820070 Vaniljestang 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

Tepraloksydim (summen av tepraloksydim og dets metabolismer som kan hydrolyseres enten til 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyre eller til 3-hydroksy-

(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyre, uttrykt som tepraloksydim) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0152000 b)  Jordbær 

0154000 d)  Andre små frukter og bær 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær (tyttebær) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (inkludert 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 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) 

0232990 Andre 

0241000 a)  Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0242990 Andre 

0243000 c)  Bladkål 

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, 

pe-tsai) 

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

0243990 Andre 

0244000 d)  Knutekål 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0270060 Purre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

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

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0300020 Linser 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)» 
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2)  I vedlegg III utgår kolonnene for klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioksynil, iprovalikarb, maleinhydrasid, 

mepanipyrim, metkonazol, prosulfokarb og tepraloksydim. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for etalfluralin: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

E
ta

lf
lu

ra
li

n
 

(1) (2) (3) 

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

0110000 i) Sitrusfrukter  

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

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  
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(1) (2) (3) 

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a)  Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b)  Jordbær  

0153000 c)  Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  

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

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d)  Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  
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0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

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

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a)  Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

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

spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

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

(grumichama Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b)  Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c)  Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)  
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0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a)  Poteter  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)  
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0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a)  Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og  

L. chinense)) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino)  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)  

0232990 Andre  

0233000 c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d)  Sukkermais  

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a)  Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c)  Bladkål  

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

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  

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

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

0251040 Karse  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)  

0251070 Sareptasennep  

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

(høstet opp til bladstadium 8)) 

 

0251990 Andre  

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  

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

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader)  

0254000 d)  Brønnkarse  

0255000 e)  Salatsikori  

0256000 f)  Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

Apiacea-blader) 

 

0256040 Persille  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)  

0256060 Rosmarin  
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0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)  

0256090 Laurbærblader  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre (spiselige blomster)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

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

langbønner) 

 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

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

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  

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

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

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

vignabønner) 

 

0300020 Linser  
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

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

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt  

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(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)  
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0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,01(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a)  Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b)  Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c)  Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d)  Andre urteteer  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,01(*) 
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0800000 8. KRYDDER 0,01(*) 

0810000 i)  Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii)  Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii)  Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v)  Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  
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0850990 Andre  

0860000 vi)  Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii  Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,01(*) 

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, 

røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av 

disse 

 

1011000 a)  Svin  

1011010 Kjøtt  

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b)  Storfe  

1012010 Kjøtt  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c)  Sau  

1013010 Kjøtt  

1013020 Fett  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/109 

 

 

(1) (2) (3) 

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d)  Geit  

1014010 Kjøtt  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Kjøtt  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

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

1016010 Kjøtt  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  

1017010 Kjøtt  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  
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1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, 

ost eller ostemasse 

 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte 

eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  

1060000 vi) Snegler  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter  

(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) = Løselig i fett. 

Klomazon 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0232010 Slangeagurker 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0244000 d)  Knutekål 

Diuron 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0130000 iii)  Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0151020 Vindruer 
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Metkonazol (summen av isomerer) (f)  

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0233010 Meloner (hornmelon) 

Prosulfokarb 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0152000 b)  Jordbær 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0256000 f)  Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0256040 Persille 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 

0256090 Laurbærblader 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre (spiselige blomster) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0270030 Stilkselleri 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0810000 i)  Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Spisskummenfrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 ii)  Frukt og bær 

0820010 Allehånde 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 
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0820070 Vaniljestang 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

Tepraloksydim (summen av tepraloksydim og dets metabolismer som kan hydrolyseres enten til 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyre eller til 3-hydroksy-

(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyre, uttrykt som tepraloksydim) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0152000 b)  Jordbær 

0154000 d)  Andre små frukter og bær 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær (tyttebær) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (inkludert 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 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) 

0232990 Andre 

0241000 a)  Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0242990 Andre 

0243000 c)  Bladkål 

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

tsai) 

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

0243990 Andre 

0244000 d)  Knutekål 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0270060 Purre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen mandag 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

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

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0300020 Linser 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)» 
 

 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/113 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 834/2013 

av 30. august 2013 

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

grenseverdier for rester av acekinocyl, biksafen, diazinon, difenokonazol, etoksazol, fenheksamid, fludioksonil, 

isopyrazam, lambdacyhalotrin, profenofos og protiokonazol i eller på visse produkter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/ 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av diazinon, etoksazol, 

fenheksamid, lambdacyhalotrin og profenofos er fastsatt 

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

nr. 396/2005. For acekinocyl, biksafen, difenokonazol, 

fludioksonil, isopyrazam, prosulfokarb og protiokonazol 

ble grenseverdiene fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  I forbindelse med vurdering av hvorvidt det skulle gis 

godkjenning for bruk på slangeagurker, meloner og 

gresskar av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet acekinocyl, er det i samsvar med artikkel 6 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad 

om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3)  Når det gjelder biksafen, er det inngitt en slik søknad for 

rapsfrø, linfrø, valmuefrø og sennepsfrø. Når det gjelder 

difenokonazol, er det inngitt en slik søknad for kveder, 

rødbete, gulrøtter, pepperrot, jordskokk, pastinakk, 

rotpersille, reddiker, havrerot, løk, frukter av 

gresskarfamilien (uspiselig skall), salatsikori, artisjok-

ker, ris og sikorirøtter. Når det gjelder etoksazol, er det 

inngitt en slik søknad for kirsebær, plommer og 

bananer. Når det gjelder fenheksamid, er det inngitt en 

slik søknad for solbær og bønner (med belg). Når det 

gjelder fludioksonil, er det inngitt en slik søknad for 

frukter av gresskarfamilien (spiselig skall) og reddiker. 

Når det gjelder isopyrazam, er det inngitt en slik søknad 

for kjernefrukter, aprikoser, ferskener, linfrø, valmuefrø, 

rapsfrø og sennepsfrø. Når det gjelder lambdacyhalotrin, 

er det inngitt en slik søknad for azarol og 

daddelplommer. Når det gjelder prosulfokarb, er det 

  

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

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2014 av  

8. april 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. 49 av 28.8.2014, s. 7. 

inngitt en slik søknad for fennikel. Når det gjelder 

protiokonazol, er det inngitt en slik søknad for rapsfrø, 

linfrø, valmuefrø og sennepsfrø. 

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

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

difenokonazol på papaya. Søkeren hevder at den tillatte 

bruken av difenokonazol på slike vekster i Brasil fører 

til restmengder som overstiger grenseverdien i forord-

ning (EF) nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er 

nødvendig for å unngå handelshindringer for import av 

vekstene. 

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

er disse søknadene vurdert av de berørte medlems-

statene, og vurderingsrapportene er oversendt Kommi-

sjonen. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

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

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdi-

ene for restmengder(2). Myndigheten oversendte disse 

uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og 

gjorde dem tilgjengelig for offentligheten. 

7)  Når det gjelder bruk av acekinocyl på meloner og 

gresskar, isopyrazam på aprikoser og prosulfokarb på 

fennikel, konkluderte Myndigheten i sine grunngitte 

uttalelser med at de framlagte opplysningene ikke er 

tilstrekkelig til å fastsette nye grenseverdier. Når det 

gjelder bruk av acekinocyl på slangeagurker, kon-

kluderte Myndigheten med at de framlagte opplys-

ningene ikke er tilstrekkelig til å fastsette en ny 

grenseverdi for utendørs bruk i de nordlige delene av 

Unionen. 

8)  Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte 

Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, 

og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til forbruker-

sikkerhet, på grunnlag av en vurdering av forbruker-

sikkerheten for 27 bestemte europeiske forbruker-

grupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplys-

ningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. 

Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, 

eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent 

konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at 

det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.  

2019/EØS/27/13 
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9)  Codex Alimentarius-kommisjonen(3) vedtok 7. juli 2012 

en CXL-grenseverdi for rester av profenofos på 

chillipepper. Denne CXL-grenseverdien er trygg for 

forbrukerne i Unionen og bør derfor inkluderes som 

grenseverdi(4) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene 

å oppfylle relevante krav i artikkel 14 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

11)  Når det gjelder diazinon, ble det fastsatt en grenseverdi 

for restmengder på 0,3 mg/kg for ananas i forordning 

(EF) nr. 396/2005. Denne grenseverdien ble redusert til 

0,1 mg/kg i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 899/2012 av 21. september 2012(5). Kommisjonen 

ble underrettet om at grenseverdien for restmengder på 

0,3 mg/kg for bruk av diazinon på ananas, slik den var 

før den ble endret, var fastsatt som importtoleranse. 

Ettersom et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt, 

bør nevnte grenseverdi fastsettes til 0,3 mg/kg for å 

unngå handelshindringer. Ettersom forordning (EU)  

nr. 899/2012 får anvendelse fra 26. april 2013, bør 

grenseverdien for diazinon på ananas som er fastsatt i 

denne forordning, få anvendelse fra samme dato. 

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

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 26. april 2013 med hensyn til 

bruk av diazinon på ananas med kodenummer 0163080. 

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

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II skal kolonnene for diazinon, etoksazol, fenheksamid, lambdacyhalotrin og profenofos lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,1 0,05(*) 0,2 0,01(*) 

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

     

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)      

0110040 Lime      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider) 

     

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler 0,05     

0120020 Paranøtter 0,02(*)     

0120030 Kasjunøtter 0,02(*)     

0120040 Kastanjer 0,02(*)     

0120050 Kokosnøtter 0,02(*)     

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,02(*)     

0120070 Macadamianøtter 0,02(*)     

0120080 Pekannøtter 0,02(*)     

0120090 Pinjekjerner 0,02(*)     

0120100 Pistasienøtter 0,02(*)     

0120110 Valnøtter 0,02(*)     

0120990 Andre 0,02(*)     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 0,07 0,05(*) 0,1 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)      

0130020 Pærer (japanske pærer)      

0130030 Kveder      

0130040 Mispel (**) (**) (**) (**) (**) 

0130050 Japansk mispel (**) (**) (**) (**) (**) 

0130990 Andre      

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

0140010 Aprikoser  0,1 5 0,2  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  0,3 5 0,3  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  0,1 5 0,2  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  0,04 1 0,2  

0140990 Andre  0,02(*) 0,05(*) 0,1  

0150000 v) Bær og små frukter     0,01(*) 

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,01(*) 0,5 5 0,2  

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b)  Jordbær 0,01(*) 0,2 5 0,5  

0153000 c)  Bær fra halvbusker 0,01(*) 0,02(*) 10 0,2  

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)      

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 

     

0153990 Andre      

0154000 d)  Andre små frukter og bær  0,02(*)  0,2  

0154010 Blåbær 0,01(*)  5   

0154020 Tranebær (tyttebær) 0,2  5   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,01(*)  15   

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 0,01(*)  5   

0154050 Nyper (**) (**) (**) (**) (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) (**) (**) (**) (**) 

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

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0154990 Andre 0,01(*)  5   
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0160000 vi) Forskjellige frukter      

0161000 a)  Spiselig skall 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

0161010 Dadler    0,02(*)  

0161020 Fikener    0,02(*)  

0161030 Bordoliven    1  

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

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   0,02(*)  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) (**) (**) (**) 

0161060 Daddelplommer (**) (**) (**)  (**) 

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia 

uniflora)) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0161990 Andre    0,02(*)  

0162000 b)  Uspiselig skall, små 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0162010 Kiwier   10   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)   0,05(*)   

0162030 Pasjonsfrukt   0,05(*)   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**) (**) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) (**) (**) (**) (**) 

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

grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0162990 Andre   0,05(*)   

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

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) 0,01(*) 0,2  0,1 0,01(*) 

0163030 Mango 0,01(*) 0,02(*)  0,2 0,2 

0163040 Papaya 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre 

mellomstore frukter av familien Annonceae) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

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

0163080 Ananas 0,3 0,02(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) (**) (**) (**) 

0163100 Durian (**) (**) (**) (**) (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) 

0163990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,01(*) 
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      

0210000 i)  Rot- og knollvekster  0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

0211000 a)  Poteter 0,01(*)   0,02(*)  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*)   0,02(*)  

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

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040 Arrowrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0212990 Andre      

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete      

0213010 Rødbeter 0,01(*)   0,02(*)  

0213020 Gulrøtter 0,01(*)   0,02(*)  

0213030 Knollselleri 0,01(*)   0,1  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,01(*)   0,02(*)  

0213050 Jordskokk 0,01(*)   0,02(*)  

0213060 Pastinakk 0,01(*)   0,02(*)  

0213070 Rotpersille 0,01(*)   0,02(*)  

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0,1   0,1  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,01(*)   0,02(*)  

0213100 Kålrot 0,01(*)   0,02(*)  

0213110 Neper 0,01(*)   0,02(*)  

0213990 Andre 0,01(*)   0,02(*)  

0220000 ii)  Løk  0,02(*)  0,2 0,02(*) 

0220010 Hvitløk 0,02(*)  0,05(*)   

0220020 Kepaløk (sølvløk) 0,05  0,6   

0220030 Sjalottløk 0,02(*)  0,05(*)   

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0,02(*)  0,05(*)   

0220990 Andre 0,02(*)  0,05(*)   

0230000 iii)  Fruktbærende grønnsaker      

0231000 a)  Søtvierfamilien      

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 

0,01(*) 0,1 1 0,1 10 

0231020 Paprika (chilipepper) 0,05 0,02(*) 2 0,1 0,01(*) (+) 

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino) 0,01(*) 0,1 1 0,5 0,01(*) 

0231040 Okra 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,3 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,3 0,01(*) 
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0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 0,02(*) 1 0,1 0,01(*) 

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)      

0232990 Andre      

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,05 0,05(*) 0,05 0,01(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)      

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)      

0233030 Vannmeloner      

0233990 Andre      

0234000 d)  Sukkermais 0,02 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,01(*) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0240000 iv)  Kål  0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

0241000 a)  Blomsterkål 0,01(*)     

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)    0,1  

0241020 Blomkål    0,1  

0241990 Andre    0,5  

0242000 b)  Hodekål 0,01(*)     

0242010 Rosenkål    0,05  

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

0242990 Andre    0,02(*)  

0243000 c)  Bladkål    1  

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

choi, choi sum, pe-tsai) 

0,05     

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

0,01(*)     

0243990 Andre 0,01(*)     

0244000 d)  Knutekål 0,2   0,02(*)  

0250000 v)  Bladgrønnsaker og friske urter      

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)   30 1  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   40 0,5  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf) 

  30 1  
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0251040 Karse   30 1  

0251050 Vårkarse (**) (**) (**) (**) (**) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)   30 1  

0251070 Sareptasennep (**) (**) (**) (**) (**) 

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

reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp 

til bladstadium 8) 

  30 1  

0251990 Andre   30 1  

0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,5 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)      

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)      

0252990 Andre      

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (**) (**) (**) (**) (**) 

0254000 d)  Brønnkarse 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0255000 e)  Salatsikori 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0256000 f)  Urter 0,02(*)  30 1 0,05 (+) 

0256010 Kjørvel  0,02(*)    

0256020 Gressløk  0,02(*)    

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

 0,02(*)    

0256040 Persille  0,02(*)    

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) (**) (**) (**) (**) (**) 

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

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

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) (**) (**) (**) (**) 

0256090 Laurbærblader (**) (**) (**) (**) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) (**) (**) (**) (**) 

0256990 Andre (spiselige blomster)  0,02(*)    

0260000 vi)  Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,02(*)  0,2 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), 

prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner) 

  5   

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

limabønner, vignabønner) 

  0,05(*)   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   0,05(*)   

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

0260050 Linser   0,05(*)   

0260990 Andre   0,05(*)   
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0270000 vii)  Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

0270010 Asparges    0,02(*)  

0270020 Kardon    0,02(*)  

0270030 Stilkselleri    0,3  

0270040 Fennikel    0,3  

0270050 Artisjokk    0,2  

0270060 Purre    0,3  

0270070 Rabarbra    0,02(*)  

0270080 Bambusskudd (**) (**) (**) (**) (**) 

0270090 Palmehjerter (**) (**) (**) (**) (**) 

0270990 Andre    0,02(*)  

0280000 viii)  Sopp 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)    0,02(*)  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    0,5  

0280990 Andre    0,02(*)  

0290000 ix)  Tang og tare (**) (**) (**) (**) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,01(*) 

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

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

     

0300020 Linser      

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)      

0300040 Lupiner      

0300990 Andre      

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

0401000 i)  Oljeholdige frø  0,05(*) 0,1(*)   

0401010 Linfrø    0,2 0,02(*) 

0401020 Peanøtter    0,2 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø    0,2 0,02(*) 

0401040 Sesamfrø    0,2 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø    0,2 0,02(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)    0,2 0,02(*) 

0401070 Soyabønner    0,05(*) 0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø    0,2 0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø    0,2 3 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)    0,05(*) 0,02(*) 
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0401110 Saflortistel (**) (**) (**) (**) (**) 

0401120 Agurkurt (**) (**) (**) (**) (**) 

0401130 Oljedodre (**) (**) (**) (**) (**) 

0401140 Hampefrø    0,05(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus (**) (**) (**) (**) (**) 

0401990 Andre    0,2 0,02(*) 

0402000 ii)  Oljeholdige frukter  0,02(*)   0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   0,05(*) 1  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**) (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) (**) (**) (**) 

0402040 Kapok (**) (**) (**) (**) (**) 

0402990 Andre   0,1(*) 0,05(*)  

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

0500010 Bygg    0,5  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)    0,02(*)  

0500030 Mais    0,02(*)  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)    0,02(*)  

0500050 Havre    0,05  

0500060 Ris    1  

0500070 Rug    0,05  

0500080 Sorghum    0,02(*)  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)    0,05  

0500990 Andre    0,02(*)  

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

0610000 i)  Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av 

Camellia sinensis) 

 15  1 0,05(*) 

0620000 ii)  Kaffebønner (**) (**) (**) (**) (**) 

0630000 iii)  Urtete (tørket) (**) (**) (**) (**) (**) 

0631000 a)  Blomster (**) (**) (**) (**) (**) 

0631010 Kamilleblomster (**) (**) (**) (**) (**) 

0631020 Hibiskus (**) (**) (**) (**) (**) 

0631030 Kronblader av rose (**) (**) (**) (**) (**) 

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

0631050 Lind (**) (**) (**) (**) (**) 

0631990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 
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0632000 b)  Blader (**) (**) (**) (**) (**) 

0632010 Jordbærblader (**) (**) (**) (**) (**) 

0632020 Rooibosblader (**) (**) (**) (**) (**) 

0632030 Maté (**) (**) (**) (**) (**) 

0632990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0633000 c)  Røtter (**) (**) (**) (**) (**) 

0633010 Vendelrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0633020 Ginsengrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0633990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0639000 d)  Andre urteteer (**) (**) (**) (**) (**) 

0640000 iv)  Kakao (gjærede bønner) (**) (**) (**) (**) (**) 

0650000 v)  Johannesbrød (**) (**) (**) (**) (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-

konsentrert pulver 

0,5 15 0,1(*) 10 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER (**) (**) (**) (**) (**) 

0810000 i)  Frø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810010 Anisfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810020 Svartkarve (**) (**) (**) (**) (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) (**) (**) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810060 Dillfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810080 Bukkehornkløver (**) (**) (**) (**) (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) (**) (**) (**) (**) 

0810990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0820000 ii)  Frukt og bær (**) (**) (**) (**) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) (**) (**) (**) 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**) (**) (**) (**) 

0820030 Karve (**) (**) (**) (**) (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) (**) (**) (**) 

0820050 Einebær (**) (**) (**) (**) (**) 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) (**) (**) (**) (**) 

0820070 Vaniljestang (**) (**) (**) (**) (**) 

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 (kurkuma) (**) (**) (**) (**) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0840990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0850000 v)  Knopper (**) (**) (**) (**) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) (**) (**) (**) 

0850020 Kapers (**) (**) (**) (**) (**) 

0850990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0860000 vi)  Blomsterarr (**) (**) (**) (**) (**) 

0860010 Safran (**) (**) (**) (**) (**) 

0860990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0870000 vii)  Frøkapper (**) (**) (**) (**) (**) 

0870010 Muskatblomme (**) (**) (**) (**) (**) 

0870990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) (**) (**) (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) (**) (**) 

0900020 Sukkerrør (**) (**) (**) (**) (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) (**) (**) (**) (**) 

0900990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

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

1010000 i)  Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, 

ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller 

bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. 

pølser, og næringsmidler framstilt av disse 

 0,01(*)   0,05 

1011000 a)  Svin    0,5  

1011010 Kjøtt 0,02     

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt 0,7     

1011030 Lever 0,03     

1011040 Nyrer 0,03     

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)     

1011990 Andre 0,01(*)     
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1012000 b)  Storfe    0,5  

1012010 Kjøtt 0,02     

1012020 Fett 0,7     

1012030 Lever 0,03     

1012040 Nyrer 0,03     

1012050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)     

1012990 Andre 0,01(*)     

1013000 c)  Sau    0,5  

1013010 Kjøtt 0,02     

1013020 Fett 0,7     

1013030 Lever 0,03     

1013040 Nyrer 0,03     

1013050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)     

1013990 Andre 0,01(*)     

1014000 d)  Geit    0,5  

1014010 Kjøtt 0,02     

1014020 Fett 0,7     

1014030 Lever 0,03     

1014040 Nyrer 0,03     

1014050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)     

1014990 Andre 0,01(*)     

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

1015010 Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) 

1015020 Fett (**) (**) (**) (**) (**) 

1015030 Lever (**) (**) (**) (**) (**) 

1015040 Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) 

1015990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due    0,02(*)  

1016010 Kjøtt 0,02     

1016020 Fett 0,01(*)     

1016030 Lever 0,01(*)     

1016040 Nyrer 0,01(*)     

1016050 Spiselig slakteavfall 0,02     

1016990 Andre 0,01(*)     
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1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) (**) (**) (**) (**) 

1017010 Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) 

1017020 Fett (**) (**) (**) (**) (**) 

1017030 Lever (**) (**) (**) (**) (**) 

1017040 Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) 

1017990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1020000 ii)  Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller 

søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller 

ostemasse 

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

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 iii)  Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og 

eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, 

formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsmiddel 

0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,02(*) 

1030010 Kylling      

1030020 And (**) (**) (**) (**) (**) 

1030030 Gås (**) (**) (**) (**) (**) 

1030040 Vaktel (**) (**) (**) (**) (**) 

1030990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen) (**) (**) (**)  (**) 

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

1060000 vi)  Snegler (**) (**) (**) (**) (**) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (**) (**) (**) (**) (**) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Lambdacyhalotrin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Lambdacyhalotrin – kode 1000000 unntatt 1040000: Lambdacyhalotrin, inkludert andre beslektede isomerblandinger (summen av isomerer) 

Profenofos (F) 

(+)  Følgende grenseverdi gjelder for chilipepper: 3 mg/kg 

0231020 Paprika (chilipepper) 

(+)  Denne grenseverdien skal vurderes på nytt etter ett år for å vurdere overvåkingsopplysninger om forekomst av profenofos i urter. 

0256000 f)  Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0256040 Persille 

0256990 Andre (spiselige blomster)» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for acekinocyl, biksafen, difenokonazol, fludioksonil, isopyrazam og protiokonazol 

lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*)    0,02(*) 

0110000 i)  Sitrusfrukter   0,1 10 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo 

(unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

0,2      

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

0,4      

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron) 0,2      

0110040 Lime 0,2      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og 

andre hybrider) 

0,4      

0110990 Andre 0,2      

0120000 ii)  Nøtter (med eller uten skall)   0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0120010 Mandler 0,02      

0120020 Paranøtter 0,01(*)      

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)      

0120040 Kastanjer 0,01(*)      

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)      

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,01(*)      

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)      

0120080 Pekannøtter 0,01(*)      

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)      

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)      

0120110 Valnøtter 0,01(*)      

0120990 Andre 0,01(*)      

0130000 iii)  Kjernefrukter 0,1   5 0,7  

0130010 Epler (villepler)   0,5    

0130020 Pærer (japanske pærer)   0,5    

0130030 Kveder   0,4    
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0130040 Mispel   0,5    

0130050 Japansk mispel   0,5    

0130990 Andre   0,2    

0140000 iv)  Steinfrukter       

0140010 Aprikoser 0,01(*)  0,5 5 0,01(*)  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,01(*)  0,3 5 0,01(*)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,04  0,5 7 1,5  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,01(*)  0,5 0,5 0,01(*)  

0140990 Andre 0,01(*)  0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0150000 v)  Bær og små frukter     0,01(*)  

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,3  0,5    

0151010 Borddruer    5   

0151020 Vindruer    4   

0152000 b)  Jordbær 0,01(*)  0,4 3   

0153000 c)  Bær fra halvbusker 0,01(*)      

0153010 Bjørnebær   1,5 5   

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og 

moltebær) 

  0,1 0,05(*)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x idaeus)) 

  1,5 5   

0153990 Andre   0,1 0,05(*)   

0154000 d)  Andre små frukter og bær 0,01(*)      

0154010 Blåbær   0,1 3   

0154020 Tranebær (tyttebær)   0,1 1   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0,2 3   

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre 

Ribes-arter) 

  0,1 3   

0154050 Nyper   0,1 1   

0154060 Morbær (melbær)   0,1 1   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   0,1 1   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg 

(havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

  0,1 2   

0154990 Andre   0,1 1   
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0160000 vi)  Forskjellige frukter 0,01(*)      

0161000 a)  Spiselig skall    0,05(*) 0,01(*)  

0161010 Dadler   0,1    

0161020 Fikener   0,1    

0161030 Bordoliven   2    

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

  0,1    

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   0,1    

0161060 Daddelplommer   0,1    

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vann-

epler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) 

  0,1    

0161990 Andre   0,1    

0162000 b)  Uspiselig skall, små   0,1  0,01(*)  

0162010 Kiwier    20   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), 

mangostan) 

   0,05(*)   

0162030 Pasjonsfrukt    0,05(*)   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    0,05(*)   

0162050 Stjerneepler    0,05(*)   

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

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul 

sapot) og mammeysapot) 

   0,05(*)   

0162990 Andre    0,05(*)   

0163000 c)  Uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)   0,1 0,05(*) 0,05  

0163030 Mango   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163040 Papaya   0,2 0,05(*) 0,01(*)  

0163050 Granatepler   0,1 3 0,01(*)  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), 

ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

  0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163080 Ananas   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163100 Durian   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163110 Surannona (guanabana)   0,1 0,05(*) 0,01(*)  

0163990 Andre   0,1 0,05(*) 0,01(*)  
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,01(*)   0,01(*)  

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

0211000 a)  Poteter   0,1 1  0,02(*) 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster   0,1   0,02(*) 

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

0212020 Søtpoteter    10   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    10   

0212040 Arrowrot    0,05(*)   

0212990 Andre    0,05(*)   

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete       

0213010 Rødbeter   0,4 1  0,1 

0213020 Gulrøtter   0,4 1  0,1 

0213030 Knollselleri   2 0,2  0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

  0,4 1  0,1 

0213050 Jordskokk   0,4 0,05(*)  0,02(*) 

0213060 Pastinakk   0,4 1  0,1 

0213070 Rotpersille   0,4 1  0,1 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

  0,4 0,1  0,02(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk 

østersurt)) 

  0,4 1  0,1 

0213100 Kålrot   0,4 0,05(*)  0,1 

0213110 Neper   0,4 0,05(*)  0,1 

0213990 Andre   0,4 0,05(*)  0,02(*) 

0220000 ii)  Løk 0,01(*)     0,02(*) 

0220010 Hvitløk   0,5 0,05(*)   

0220020 Kepaløk (sølvløk)   0,5 0,1   

0220030 Sjalottløk   0,5 0,05(*)   

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)   5 0,3   

0220990 Andre   0,5 0,05(*)   
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0230000 iii)  Fruktbærende grønnsaker      0,02(*) 

0231000 a)  Søtvierfamilien       

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense)) 

0,2  2 1   

0231020 Paprika (chilipepper) 0,01(*)  0,5 2   

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino) 0,2  0,4 1   

0231040 Okra 0,01(*)  0,05(*) 0,5   

0231990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,5   

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall   0,3    

0232010 Slangeagurker 0,08   1   

0232020 Sylteagurker 0,01(*)   0,5   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) 0,01(*)   1   

0232990 Andre 0,01(*)   0,5   

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)  0,2 0,3   

0233010 Meloner (hornmelon)       

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)       

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre       

0234000 d)  Sukkermais 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)   

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)   

0240000 iv)  Kål 0,01(*)   0,05(*)   

0241000 a)  Blomsterkål       

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, 

brokkolirybs) 

  1   0,03 

0241020 Blomkål   0,2   0,03 

0241990 Andre   0,05(*)   0,02(*) 

0242000 b)  Hodekål   0,2    

0242010 Rosenkål      0,1 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)      0,1 

0242990 Andre      0,02(*) 
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0243000 c)  Bladkål   2   0,02(*) 

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, 

tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

      

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

      

0243990 Andre       

0244000 d)  Knutekål   0,05(*)   0,02(*) 

0250000 v)  Bladgrønnsaker og friske urter 0,01(*)     0,02(*) 

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert 

Brassicacea 

   15   

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)   0,05(*)    

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

  3    

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk 

sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 

  0,05(*)    

0251040 Karse   0,05(*)    

0251050 Vårkarse   0,05(*)    

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)   2    

0251070 Sareptasennep   0,05(*)    

0251080 Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8) 

  0,05(*)    

0251990 Andre   0,05(*)    

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)    15   

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)   2    

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

  2    

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   0,2    

0252990 Andre   0,05(*)    

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader)   0,05(*) 0,05(*)   

0254000 d)  Brønnkarse   0,5 0,05(*)   

0255000 e)  Salatsikori   0,08 0,05(*)   
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0256000 f)  Urter    15   

0256010 Kjørvel   10    

0256020 Gressløk   2    

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, 

karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

  10    

0256040 Persille   10    

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)   2    

0256060 Rosmarin   2    

0256070 Timian (merian, oregano)   2    

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)   2    

0256090 Laurbærblader   2    

0256100 Estragon (isop)   2    

0256990 Andre (spiselige blomster)   2    

0260000 vi)  Belgfrukter (friske) 0,01(*)     0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, 

brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebøn-

ner, langbønner) 

  1 1   

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

  1 0,2   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   1 0,2   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   1 0,05(*)   

0260050 Linser   0,05(*) 0,05(*)   

0260990 Andre   0,05(*) 0,05(*)   

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

0270010 Asparges   0,05(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0270020 Kardon   4 0,05(*)  0,02(*) 

0270030 Stilkselleri   5 1,5  0,02(*) 

0270040 Fennikel   5 0,1  0,02(*) 

0270050 Artisjokk   1 0,05(*)  0,02(*) 

0270060 Purre   0,5 0,05(*)  0,05 

0270070 Rabarbra   0,3 0,05(*)  0,02(*) 

0270080 Bambusskudd   0,05(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0270090 Palmehjerter   0,05(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0270990 Andre   0,05(*) 0,05(*)  0,02(*) 
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0280000 viii)  Sopp 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)       

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

      

0280990 Andre       

0290000 ix)  Tang og tare 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 1 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

  0,05(*)    

0300020 Linser   0,05(*)    

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   0,1    

0300040 Lupiner   0,05(*)    

0300990 Andre   0,05(*)    

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)   0,05(*)   

0401000 i)  Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø  0,07 0,2  0,4 0,15 

0401020 Peanøtter  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401030 Valmuefrø  0,07 0,05(*)  0,4 0,15 

0401040 Sesamfrø  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401050 Solsikkefrø  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,07 0,5  0,4 0,15 

0401070 Soyabønner  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401080 Sennepsfrø  0,07 0,2  0,4 0,15 

0401090 Bomullsfrø  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401110 Saflortistel  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401120 Agurkurt  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401130 Oljedodre  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401140 Hampefrø  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401150 Ricinus  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0401990 Andre  0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05 

0402000 ii)  Oljeholdige frukter  0,01(*)   0,01(*) 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   2    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   0,05(*)    

0402030 Oljepalmefrukt   0,05(*)    

0402040 Kapok   0,05(*)    

0402990 Andre   0,05(*)    
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0500000 5. KORN 0,01(*)      

0500010 Bygg  0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,6 0,3 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0500030 Mais  0,01(*) 0,05(*) 0,1 0,01(*) 0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0500050 Havre  0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,6 0,05 

0500060 Ris  0,01(*) 3 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0500070 Rug  0,05 0,1 0,05(*) 0,2 0,1 

0500080 Sorghum  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,05 0,1 0,2 0,2 0,1 

0500990 Andre  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,02(*) 

0610000 i)  Te (tørkede blader og stilker, gjærede og 

ugjærede, av Camellia sinensis) 

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

0620000 ii)  Kaffebønner   0,05(*) 0,05(*)   

0630000 iii)  Urtete (tørket)   20    

0631000 a)  Blomster    0,05(*)   

0631010 Kamilleblomster       

0631020 Hibiskus       

0631030 Kronblader av rose       

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus 

nigra)) 

      

0631050 Lind       

0631990 Andre       

0632000 b)  Blader    0,05(*)   

0632010 Jordbærblader       

0632020 Rooibosblader       

0632030 Maté       

0632990 Andre       

0633000 c)  Røtter    1   

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginsengrot       

0633990 Andre       

0639000 d)  Andre urteteer    0,05(*)   

0640000 iv)  Kakao (gjærede bønner)   0,05(*) 0,05(*)   

0650000 v)  Johannesbrød   0,05(*) 0,05(*)   
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0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter 

og ikke-konsentrert pulver 

15 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,02(*) 0,01(*) 0,3  0,01(*) 0,02(*) 

0810000 i)  Frø    0,05(*)   

0810010 Anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)       

0810040 Korianderfrø       

0810050 Spisskummenfrø       

0810060 Dillfrø       

0810070 Fennikelfrø       

0810080 Bukkehornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre       

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

0820010 Allehånde       

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)       

0820030 Karve       

0820040 Kardemomme       

0820050 Einebær       

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)       

0820070 Vaniljestang       

0820080 Tamarind       

0820990 Andre       

0830000 iii)  Bark    0,05(*)   

0830010 Kanel (kassia)       

0830990 Andre       

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler    1   

0840010 Lakris       

0840020 Ingefær       

0840030 Gurkemeie (kurkuma)       

0840040 Pepperrot       

0840990 Andre       
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0850000 v)  Knopper    0,05(*)   

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre       

0860000 vi)  Blomsterarr    0,05(*)   

0860010 Safran       

0860990 Andre       

0870000 vii)  Frøkapper    0,05(*)   

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre       

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*)  

0900010 Sukkerbete (rot)   0,2   0,3 

0900020 Sukkerrør   0,05(*)   0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter   0,6   0,02(*) 

0900990 Andre   0,05(*)   0,02(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

   0,05(*)   

1010000 i)  Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, 

animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i 

saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, 

andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

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

1011000 a)  Svin  0,02(*)     

1011010 Kjøtt   0,05   0,05 

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt   0,05   0,05 

1011030 Lever   0,2   0,5 

1011040 Nyrer   0,2   0,5 

1011050 Spiselig slakteavfall   0,2   0,5 

1011990 Andre   0,1   0,01(*) 

1012000 b)  Storfe       

1012010 Kjøtt  0,15 0,05   0,05 

1012020 Fett  0,4 0,05   0,05 

1012030 Lever  1,5 0,2   0,5 

1012040 Nyrer  0,3 0,2   0,5 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,2   0,5 

1012990 Andre  0,02(*) 0,1   0,05 
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1013000 c)  Sau       

1013010 Kjøtt  0,15 0,05   0,05 

1013020 Fett  0,4 0,05   0,05 

1013030 Lever  1,5 0,2   0,5 

1013040 Nyrer  0,3 0,2   0,5 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,2   0,5 

1013990 Andre  0,02(*) 0,1   0,01(*) 

1014000 d)  Geit       

1014010 Kjøtt  0,15 0,05   0,05 

1014020 Fett  0,4 0,05   0,05 

1014030 Lever  1,5 0,2   0,5 

1014040 Nyrer  0,3 0,2   0,5 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,2   0,5 

1014990 Andre  0,02(*) 0,1   0,01(*) 

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

1015010 Kjøtt   0,05   0,05 

1015020 Fett   0,05   0,05 

1015030 Lever   0,2   0,5 

1015040 Nyrer   0,2   0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall   0,2   0,5 

1015990 Andre   0,1   0,01(*) 

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

– struts, due 

 0,02(*) 0,1    

1016010 Kjøtt      0,05 

1016020 Fett      0,05 

1016030 Lever      0,05 

1016040 Nyrer      0,05 

1016050 Spiselig slakteavfall      0,01(*) 

1016990 Andre      0,01(*) 

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

1017010 Kjøtt   0,1   0,05 

1017020 Fett   0,1   0,05 

1017030 Lever   0,2   0,5 

1017040 Nyrer   0,2   0,5 

1017050 Spiselig slakteavfall   0,2   0,5 

1017990 Andre   0,1   0,01(*) 
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1020000 ii)  Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt 

sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,01(*)  0,005(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe  0,04     

1020020 Sau  0,04     

1020030 Geit  0,04     

1020040 Hest  0,02(*)     

1020990 Andre  0,02(*)     

1030000 iii)  Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg 

uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste 

eller på annen måte konserverte, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsmiddel 

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

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre       

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi)  Snegler 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 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. 

Biksafen (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Biksafen – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av biksafen og desmetylbiksafen uttrykt som biksafen 

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Protiokonazol – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av protiokonazol-destio og dets glukuronkonjugat, uttrykt som protiokonazol-destio.» 
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b)  I del B skal oppføringen for lambdacyhalotrin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

L
am

b
d
ac

y
h
al

o
tr

in
 (

F
) 

(R
) 

(1) (2) (3) 

0130040 Mispel 0,1 

0130050 Japansk mispel 0,1 

0154050 Nyper 0,2 

0154060 Morbær (melbær) 0,2 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,2 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,2 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,02(*) 

0161060 Daddelplommer 0,09 

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

(grumichama Eugenia uniflora)) 

0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,02(*) 

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

mammeysapot) 

0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 0,02(*) 

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

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 1 

0251070 Sareptasennep 1 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0,5 

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 0,02(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 1 

0256060 Rosmarin 1 

0256070 Timian (merian, oregano) 1 
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0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 1 

0256090 Laurbærblader 1 

0256100 Estragon (isop) 1 

0270080 Bambusskudd 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,02(*) 

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

0401110 Saflortistel 0,2 

0401120 Agurkurt 0,05(*) 

0401130 Oljedodre 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,2 

0402030 Oljepalmefrukt 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,2 

0620000 ii)  Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 iii)  Urtete (tørket) 1 

0631000 a)  Blomster 1 

0631010 Kamilleblomster 1 

0631020 Hibiskus 1 

0631030 Kronblader av rose 1 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 1 

0631050 Lind 1 

0631990 Andre 1 

0632000 b)  Blader 1 

0632010 Jordbærblader 1 

0632020 Rooibosblader 1 

0632030 Maté 1 

0632990 Andre 1 

0633000 c)  Røtter 1 

0633010 Vendelrot 1 

0633020 Ginsengrot 1 

0633990 Andre 1 

0639000 d)  Andre urteteer 1 

0640000 iv)  Kakao (gjærede bønner) 0,05(*) 

0650000 v)  Johannesbrød 0,05(*) 
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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 Spisskummenfrø 0,05(*) 

0810060 Dillfrø 0,05(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,05(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,05(*) 

0810990 Andre 0,05(*) 

0820000 ii)  Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde 0,05(*) 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) 0,05(*) 

0820030 Karve 0,05(*) 

0820040 Kardemomme 0,05(*) 

0820050 Einebær 0,05(*) 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 0,05(*) 

0820070 Vaniljestang 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 (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot 0,05(*) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v)  Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,05(*) 

0850020 Kapers 0,05(*) 

0850990 Andre 0,05(*) 
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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  

0900010 Sukkerbete (rot) 0,02(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05 

0900030 Sikorirøtter 0,02(*) 

0900990 Andre 0,02(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,5 

1015010 Kjøtt 0,5 

1015020 Fett 0,5 

1015030 Lever 0,5 

1015040 Nyrer 0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,5 

1015990 Andre 0,5 

1017000 f)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) 0,5 

1017010 Kjøtt 0,5 

1017020 Fett 0,5 

1017030 Lever 0,5 

1017040 Nyrer 0,5 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,5 

1017990 Andre 0,5 

1030020 And 0,02(*) 

1030030 Gås 0,02(*) 

1030040 Vaktel 0,02(*) 

1030990 Andre 0,02(*) 

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 

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

1060000 vi)  Snegler 0,02(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter 0,02(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F)  = Løselig i fett. 

Lambdacyhalotrin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Lambdacyhalotrin – kode 1000000 unntatt 1040000: Lambdacyhalotrin, inkludert andre beslektede isomerblandinger (summen av isomerer)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 985/2013 

av 14. oktober 2013 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

visse aromastoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til 

bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning 

(EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 

enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over aromaer og kildematerialer 

i næringsmidler og vilkår for bruk av dem. 

2)  Del A av unionslisten inneholder både vurderte aroma-

stoffer, som ikke er tildelt fotnoter, og aromastoffer til 

vurdering, som er identifisert ved fotnotereferanser 1 til 

4 på listen. 

3)  Den europeiske myndighet for næringsmiddelsikkerhet 

har fullført vurderingen av 23 stoffer som er oppført 

som aromastoffer til vurdering. Disse aromastoffene 

ble vurdert av EFSA i følgende gruppe av aromastoff-

vurderinger: evaluering FGE.06rev4(3) (stoffene med 

FL-nr. 02.229, 05.137, 09.562 og 09.854), evaluering 

FGE.07rev4(4) (stoffene med FL-nr. 02.145, 02.194, 

02.211, 07.198 og 07.204), evaluering FGE.08rev5(5) 

(stoffet med FL-nr. 15.134), evaluering FGE.09rev4(6) 

(stoffene med FL-nr. 07.202 og 07.255), evaluering 

FGE.12rev3(7) (stoffet med FL-nr. 05.182), evaluering 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 15.10.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2014 av  

8. april 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. 49 av 28.8.2014, s. 7. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EFSA Journal 2013; 11(2):3091. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(10):2899. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2837. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2836. 

(7) EFSA Journal 2012; 10(12):2993. 

FGE.20rev4(8) (stoffene med FL-nr. 05.026, 05.028, 

05.029 og 09.858), evaluering FGE.23rev4(9) (stoffet 

med FL-nr. 13.170), evaluering FGE.63rev1(10) 

(stoffene med FL-nr. 02.252, 07.190 og 09.936), 

evaluering FGE.94rev1(11) (stoffet med FL-nr. 16.095) 

og evaluering FGE.304(12) (stoffet med FL-nr. 16.123). 

EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke gir 

grunn til sikkerhetsbekymringer med de nåværende 

nivåer av inntak gjennom kosten. 

4)  Aromastoffene som er vurdert i denne gruppen av 

aromavurderinger, bør derfor oppføres som vurderte 

stoffer ved at fotnotereferanse 1 til 4 fjernes i de 

relevante poster på unionslisten. 

5)  Etter offentliggjøringen av unionslisten er det 

oppdaget enkelte feil på listen. Disse feilene er knyttet 

til navn, CAS-numre, JECFA-numre eller sekundære 

komponenter for følgende stoffer: FL-nr. 02.093, 

02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 

09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 

12.273, 13.028, 13.190, 14.067 og 17.015. Disse 

feilene bør rettes. 

6)  Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør 

derfor endres og rettes. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(8) EFSA Journal 2012; 10(12):2994. 

(9) EFSA Journal 2013; 11(2):3092. 

(10) EFSA Journal 2012; 10(10):2900. 

(11) EFSA Journal 2012; 10(6):2747. 

(12) EFSA Journal 2012; 10(10):2903. 

2019/EØS/27/14 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for FL-nr. 02.093 skal lyde: 

«02.093 (Z)-non-6-en-1-ol 35854-86-5 324 10294    JECFA» 

2) Posten for FL-nr. 02.110 skal lyde: 

«02.110 2,6-dimetylhept-6-en-1-ol 36806-46-9 348  Minst 90 %, sekundære bestanddeler 

5-10 % 2,6-metyl-5-hepten-2-ol. 

  JECFA» 

3) Posten for FL-nr. 02.145 skal lyde: 

«02.145 2,6-dimetylokta-1,5,7-trien-3-ol 29414-56-0      EFSA» 

4) Posten for FL-nr. 02.194 skal lyde: 

«02.194 okta-1,5-dien-3-ol 83861-74-9      EFSA» 

5) Posten for FL-nr. 02.211 skal lyde: 

«02.211 undeka-1,5-dien-3-ol 56722-23-7      EFSA» 

6) Posten for FL-nr. 02.229 skal lyde: 

«02.229 (-)-3,7-dimetyl-6-okten-1-ol 7540-51-4   Minst 90 % cis-isomer, sekundære 

bestanddeler 2-6 % di-umettede og 

mettede C10-alkoholer, 2-4 % 

sitronellylacetat og 2-3 % sitronellal. 

  EFSA» 

7) Posten for FL-nr. 02.252 skal lyde: 

«02.252 4,8-dimetyl-3,7-nonadien-2-ol 67845-50-5 1841     EFSA» 

8) Posten for FL-nr. 05.026 skal lyde: 

«05.026 o-tolualdehyd 529-20-4      EFSA» 
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9) Posten for FL-nr. 05.028 skal lyde: 

«05.028 m-tolualdehyd 620-23-5      EFSA» 

10) Posten for FL-nr. 05.029 skal lyde: 

«05.029 p-tolualdehyd 104-87-0      EFSA» 

11) Posten for FL-nr. 05.085 skal lyde: 

«05.085 (Z)-hept-4-enal 6728-31-0 320 2124 Minst 93 % av Z-formen av hept-4-

enal; sekundære bestanddeler 2-5 % 

av E-formen av hept-4-enal. 

  JECFA» 

12) Posten for FL-nr. 05.137 skal lyde: 

«05.137 dec-4(cis)-enal 21662-09-9   Minst 90 %, sekundære bestanddeler 

minst 5 % trans-isomer. 

  EFSA» 

13) Posten for FL-nr. 05.182 skal lyde: 

«05.182 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1-

karboksaldehyd 

432-24-6      EFSA» 

14) Posten for FL-nr. 07.190 skal lyde: 

«07.190 okta-1,5-dien-3-on 65213-86-7 1848  Blanding av stereoisomerer: 60-90 % 

E-form og 10-40 % Z-form. 

  EFSA» 

15) Posten for FL-nr. 07.198 skal lyde: 

«07.198 pseudo-ionon 141-10-6  11191    EFSA» 

16) Posten for FL-nr. 07.202 skal lyde: 

«07.202 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1-on 20013-73-4      EFSA» 

17) Posten for FL-nr. 07.204 skal lyde: 

«07.204 3,3,6-trimetylhepta-1,5-dien-4-on 546-49-6      EFSA» 
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18) Posten for FL-nr. 07.255 skal lyde: 

«07.255 l-piperiton 4573-50-6 1856     EFSA» 

19) Posten for FL-nr. 08.004 skal lyde: 

«08.004 melkesyre 50-21-5 930 4    EFSA» 

20) Posten for FL-nr. 09.016 skal lyde: 

«09.016 mentylacetat 16409-45-3 431 206    JECFA» 

21) Posten for FL-nr. 09.131 skal lyde: 

«09.131 DL-isobornylpropionat 2756-56-1 1391 412    EFSA» 

22) Posten for FL-nr. 09.132 skal lyde: 

«09.132 benzylpropionat 122-63-4 842 413    EFSA» 

23) Posten for FL-nr. 09.266 skal lyde: 

«09.266 heksyl-2-butenoat 19089-92-0 1807 10688    EFSA» 

24) Posten for FL-nr. 09.562 skal lyde: 

«09.562 trans-3-heksenylformiat 56922-80-6      EFSA» 

25) Posten for FL-nr. 09.578 skal lyde: 

«09.578 heksyl-(E)-but-2-enoat 1617-25-0  10688    EFSA» 

26) Posten for FL-nr. 09.596 skal lyde: 

«09.596 isopentyl-(Z)-but-2-enoat 10482-55-0      EFSA» 

27) Posten for FL-nr. 09.854 skal lyde: 

«09.854 cis-3-heksenyl 2-metylbutanoat 53398-85-9      EFSA» 
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28) Posten for FL-nr. 09.858 skal lyde: 

«09.858 fenylmetyl 2-metyl-2-butenoat 67674-41-3   Blanding av stereoisomerer: 60-90 % 

E-form og 10-40 % Z-form. 

  EFSA» 

29) Posten for FL-nr. 09.880 skal lyde: 

«09.880 (Z)-hept-4-en-2-yl-butanoat 94088-12-7      EFSA» 

30) Posten for FL-nr. 09.936 skal lyde: 

«09.936 4,8-dimetyl-3,7-nonadien-2-ylacetat 91418-25-6 1847     EFSA» 

31) Posten for FL-nr. 12.075 skal lyde: 

«12.075 metyl prop-1-enyldisulfid 5905-47-5 569 11712 Minst 90 %, sekundære bestanddeler 

3-4 % dimetyldisulfid og 3-4 % di-1-

propenyldisulfid. 

  JECFA» 

32) Posten for FL-nr. 12.086 skal lyde: 

«12.086 S-metyl-2-metylbutantioat 42075-45-6 486     JECFA» 

33) Posten for FL-nr. 12.273 skal lyde: 

«12.273 3-(metyltio)heptanal 51755-70-5 1692  Minst 92 %, sekundære bestanddeler 

5-7 % (E)-hept-2-enal. 

  EFSA» 

34) Posten for FL-nr. 13.028 skal lyde: 

«13.028 2-butyl-5- eller 6-keto-1,4-dioksan 65504-95-2 1484 2206    EFSA» 

35) Posten for FL-nr. 13.170 skal lyde: 

«13.170 2S-cis-tetrahydro-4-metyl-2-(2-

metyl-1-propenyl)-2H-pyran 

3033-23-6      EFSA» 

36) Posten for FL-nr. 13.190 skal lyde: 

«13.190 3-((2-metyl-3-furyl)tio)-2-butanon 61295-44-1 1525     EFSA» 
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37) Posten for FL-nr. 14.067 skal lyde: 

«14.067 2-etoksy-3-metylpyrazin 32737-14-7 793 11921 Minst 82 % 2-etoksy-3-metylpyrazin. 

Sekundære bestanddeler, 15 % 2–

etoksy-5-metylpyrazin (CAS-nr. 

67845-34-5) eller 2-etoksy-6-

metylpyrazin (CAS-nr. 53163-97-6) 

  EFSA» 

38) Posten for FL-nr. 15.134 skal lyde: 

«15.134 2,5-dihydroksy-1,4-ditian 40018-26-6 550  Blanding av diastereoisomerer: 25-

30 % av (2S,5S og 2R,5R) og 70-

75 % (2S,5R og 2R,5S) 

  EFSA» 

39) Posten for FL-nr. 16.095 skal lyde: 

«16.095 syklopropankarboksamid, N-[(2E)-

3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-yl]- 

744251-93-2 1779     EFSA» 

40) Posten for FL-nr. 16.123 skal lyde: 

«16.123 (1R,2S,5R)-N-(4-metoksyfenyl)-5-

metyl-2-(1-

metyletyl)sykloheksankarboksamid 

68489-09-8      EFSA» 

41) Posten for FL-nr. 17.015 skal lyde: 

«17.015 DL-metylmetioninsulfoniumklorid 3493-12-7 1427 761    EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 195/2013 

av 7. mars 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med 

hensyn til nyskapende teknologi som reduserer CO2-utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 4 nr. 4, artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 

for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 171/2013(3) har Kommisjonen 

endret direktiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med 

hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer 

(Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(4) med hensyn 

til nyskapende teknologier som reduserer CO2-utslipp 

fra lette person- og nyttekjøretøyer. Forordningen endret 

de modeller for relevante dokumenter som benyttes i 

typegodkjenningsprosessen. Medlemsstatene må derfor 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 9. 

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

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) EUT L 55 av 27.2.2013, s. 9. 

(4) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

få nok tid til å tilpasse de tilsvarende skjemaene. Av 

hensyn til rettssikkerheten og av klarhetshensyn bør 

forordning (EF) nr. 171/2013 erstattes. 

2) I forordning (EF) nr. 715/2007 fastsettes felles tekniske 

krav til typegodkjenning av motorvogner og reserve-

deler med hensyn til utslipp, og videre fastsettes regler 

for samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk, forurensnings-

reduserende innretningers holdbarhet, egendiagnose-

systemer (OBD-systemer), måling av drivstofforbruk og 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer. 

3) I forordning (EF) nr. 692/2008 fastlegges admini-

strative bestemmelser om samsvarskontroll av kjøretøy 

med hensyn til CO2-utslipp, samt krav til måling av 

slike kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

4) I europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009(5) fastsettes utslippsstandarder for nye 

personbiler som del av Unionens integrerte metode for å 

redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer, og i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(6) 

fastsettes en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av nyskapende teknologier som reduserer 

CO2-utslipp fra slike nye personbiler. 

5) For å ta hensyn til de CO2-reduksjoner som er oppnådd 

ved bruk av nyskapende teknologier ved beregningen 

av den enkelte produsents spesifikke mål for utslipp av 

CO2 i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 443/2009, og for å sikre en effektiv overvåking av 

de spesifikke reduksjonene for det enkelte kjøretøy, 

bør kjøretøyer som er utstyrt med miljøinnovasjoner, 

sertifiseres som en del av typegodkjenningen av et 

kjøretøy, og de samlede reduksjonene bør føres inn i 

samsvarssertifikatet.  

  

(5) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(6) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19. 

2019/EØS/27/15 
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6) For det formål er det nødvendig å gi godkjennings-

myndighetene tilstrekkelige data til å kunne sertifisere 

kjøretøyer som er utstyrt med miljøinnovasjoner, og å 

ta CO2-reduksjoner oppnådd med nye miljøinnova-

sjoner med i de representative opplysningene om en 

bestemt type, variant eller versjon av et kjøretøy. 

7) De modeller for relevante dokumenter som benyttes i 

typegodkjenningsprosessen må derfor endres. 

8) Ved forordning (EF) nr. 715/2007 og europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 

om typegodkjenning av motorvogner og motorer med 

hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, og om endring av forordning (EF)  

nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om oppheving 

av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1) 

ble det innført nye krav til opplysninger om prøving 

med hensyn til utslipp av forurensende stoffer. De 

nødvendige opplysninger bør derfor inngå i systemet 

som ble innført ved direktiv 2007/46/EF. 

9) Direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 

bør derfor endres i tråd med dette. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

  

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

2.  Vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF erstattes med 

teksten oppført i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 endres i 

samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 3 

Forordning (EU) nr. 171/2013 oppheves. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

stater. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt punkt 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 og 3.5.6.3 skal lyde: 

«3.5.6.  Kjøretøy som er utstyrt med miljøinnovasjon som definert i artikkel 12 i europaparlaments-  

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 og i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011(**): ja/nei(1) 

3.5.6.1.  Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 (dersom det er relevant):  ................................................................................................  

3.5.6.2.  Interaksjoner mellom forskjellige miljøinnovasjoner: ja/nei(1) 

3.5.6.3.  Data om utslipp ved bruk av miljøinnovasjoner (gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er 

prøvd)(w1) 

Beslutning om 

godkjenning av 

miljøinnovas-

jonen(w2) 

Miljøinnovasjons-

koden(w3) 

1. 1. CO2-utslipp fra 

basiskjøretøyet 

(g/km) 

2. 2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

utstyrt med 

miljøin-

novasjon(g/km) 

3. CO2-utslipp fra 

basiskjøretøyet 

under 

prøvingssyklus av 

type 1 (w4) 

4. CO2-utslipp fra 

kjøretøyet utstyrt 

med 

miljøinnovasjon 

under 

prøvingssyklus av 

type 1 (= 3.5.1.3) 

5. Utnyttelsesgrad 

(UF), dvs. hvor 

stor del av tiden 

teknologien er i 

bruk under 

normale 

driftsvilkår 

Reduksjon av  

CO2-utslipp 

((1 – 2) – (3 – 4))*5 

xxxx/201x        

        

        

Samlet reduksjon av CO2-utslipp (g/km)(w5)  

  

(*) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(**) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19.» 

b)  Følgende forklarende merknader tilføyes: 

«(w) Miljøinnovasjoner. 

(w1) Utvid tabellen om nødvendig med en ekstra rad for hver miljøinnovasjon. 

(w2) Nummer på kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(w3) Tildelt i kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(w4) Dersom det med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten benyttes en modellberegningsmetode i stedet 

for en prøvingssyklus av type 1, skal denne verdien være den som gis ved modellberegningsmetoden. 

(w5) Samlet reduksjon av CO2-utslipp for den enkelte miljøinnovasjon.» 

2)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt 49 i del I – Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i 

modellen for EF-samsvarssertifikatet skal nytt punkt 3. 3.1 og 3.2 lyde: 

«3.  Kjøretøy med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1.  Generell kode for miljøinnovasjoner(er)(p1)  ..................................................................................................  

3.2.  Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er prøvd):  ............................................................................................................................................ .»  
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b)  I forklarende merknader til vedlegg IX tilføyes følgende merknader: 

«(p)  miljøinnovasjoner. 

(p1)  Den generelle koden for miljøinnovasjon(er) skal bestå av følgende deler, hver av dem atskilt med et 

mellomrom: 

– Godkjenningsmyndighetens kode som fastsatt i vedlegg VII 

– En enkelt kode for hver miljøinnovasjon i kjøretøyet, i kronologisk rekkefølge etter Kommisjonens 

beslutninger om godkjenning. 

 (For eksempel skal den generelle koden for tre miljøinnovasjoner som er godkjent kronologisk som 

10, 15 og 16 og er montert på et kjøretøy sertifisert av den tyske typegodkjenningsmyndigheten, 

være: «e1 10 15 16».). 

(p2)  Samlet reduksjon av CO2-utslipp for den enkelte miljøinnovasjon.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII 

PRØVINGSRESULTATER 

(Skal fylles ut av typegodkjenningsmyndigheten og vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet) 

I hvert tilfelle skal det klart framgå hvilken variant og versjon opplysningene gjelder. Hver enkelt versjon kan ikke ha 

mer enn ett resultat. Det er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere resultater for hver versjon der det dårligste 

resultatet vises. I sistnevnte tilfelle skal det tilføyes en merknad om at bare de dårligste resultatene oppgis for punkter 

som er merket med(*). 

1. Resultater av lydnivåprøving 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For en rettsakt som 

gjennomføres i to eller flere stadier angis også gjennomføringsstadiet: 

Variant/versjon: … … … 

Under kjøring (dB(A)/E): … … … 

Stillestående (dB(A)/E): … … … 

ved (min-1): … … … 

2. Resultater av eksosutslippsprøving 

2.1. Utslipp fra motorvogner som prøves med prøvingsmetoden for lette kjøretøyer 

 Angi seneste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For en rettsakt som gjennomføres i to eller flere 

stadier angis også gjennomføringsstadiet: 

 Drivstoff(er)(a) ……………………………………(diesel, bensin, LPG, NG, kombinert drivstoff: bensin/NG, 

LPG, blandingsdrivstoff: bensin/etanol, NG/H2NG…) 

2.1.1. Type 1-prøving(b) (c) (utslipp fra kjøretøy i prøvingssyklusen etter kaldstart) 

Variant/versjon: … … … 

CO (mg/km) … … … 

THC (mg/km) … … … 

NMHC (mg/km) … … … 

NOx (mg/km) … … … 

THC + NOx (mg/km) … … … 

Partikkelmasse (PM) (mg/km) … … … 

Antall partikler (P) (#/km)(1) … … … 

2.1.2. Type 2-prøving(b) (c) (utslippsdata til bruk for typegodkjenning ved teknisk kontroll) 

Type 2, prøving ved lavt tomgangsturtall: 

Variant/versjon: … … … 

CO (% vol.) … … … 
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Motorturtall (min-1) … … … 

Motoroljetemperatur (°C) … … … 

 Type 2, prøving ved høyt tomgangsturtall: 

Variant/versjon: … … … 

CO (% vol.) … … … 

Lambda-verdi … … … 

Motorturtall (min-1) … … … 

Motoroljetemperatur (°C) … … … 

2.1.3. Type 3-prøving (utslipp av veivhusgasser):  ..........................................................................................................  

2.1.4. Type 4-prøving (fordampingsutslipp):  ................................................................................................... g/prøving 

2.1.5. type 5-prøving (forurensningsreduserende innretningers holdbarhet): 

— Tilbakelagt distanse i aldringsprøving (km)(f.eks. 160 000 km):  ..................................................................  

— Forringelsesfaktor DF: beregnet/fastsatt(2) 

— Verdier: 

Variant/versjon: … … … 

CO … … … 

THC … … … 

NMHC … … … 

NOx … … … 

THC + NOx … … … 

Partikkelmasse (PM) … … … 

Antall partikler (P)(1) … … … 

2.1.6. Type 6-prøving (gjennomsnittlige utslipp ved lave omgivelsestemperaturer): 

Variant/versjon: … … … 

CO g/km … … … 

THC (g/km) … … … 

2.1.7. Egendiagnosesystem: ja/nei(2) 

2.2. Utslipp fra motorer som prøves med prøvingsmetoden for tunge kjøretøyer 

 Angi seneste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere 

stadier angis også gjennomføringsstadiet: ... 

 Drivstoff(er)(a) ………………… (diesel, bensin, LPG, NG, etanol…)  
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2.2.1. Resultater av ESC-prøving(1) (e) (f) 

Variant/versjon: … … … 

CO (mg/kWh) … … … 

THC (mg/kWh) … … … 

NOX (mg/kWh) … … … 

NH3 (ppm)(1) … … … 

Partikkelmasse (mg/kWh) … … … 

Antall partikler (#/kWh)(1) … … … 

2.2.2. Resultat av ELR-prøving(1) 

Variant/versjon: … … … 

Røykverdi: … m-1 … … … 

2.2.3. Resultat av ETC-prøving(e) (f) 

Variant/versjon: … … … 

Variant/versjon: … … … 

CO (mg/kWh) … … … 

THC (mg/kWh) … … … 

NMHC (mg/kWh)(1) … … … 

CH4 (mg/kWh)(1) … … … 

NOX (mg/kWh) … … … 

NH3 (ppm)(1) … … … 

Partikkelmasse (mg/kWh) … … … 

Antall partikler (#/kWh)(1) … … … 

2.2.4. Tomgangsprøving(1) 

Variant/versjon: … … … 

CO (% vol.) … … … 

Lambda-verdi(1) … … … 

Motorturtall (min-1) … … … 

Motoroljetemperatur (°C) … … … 

2.3. Utslipp fra dieselmotorer 

Angi seneste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For en rettsakt som gjennomføres i to eller flere 

stadier angis også gjennomføringsstadiet:  
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2.3.1 Resultater av prøving ved fri akselerasjon 

Variant/versjon: … … … 

Korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1) … … … 

Normalt tomgangsturtall … … … 

Høyeste motorturtall … … … 

Oljetemperatur (min./maks.) … … … 

3. Resultater av prøvinger av CO2-utslipp, drivstofforbruk/forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen: 

3.1. Forbrenningsmotorer, herunder elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC)(1) (d) 

Variant/versjon: … … … 

CO2-masseutslipp (bykjøring) (g/km) … … … 

CO2-masseutslipp (landeveiskjøring) (g/km) … … … 

CO2-masseutslipp(blandet kjøring) (g/km) … … … 

Drivstofforbruk (bykjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Drivstofforbruk (landeveiskjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

3.2. Elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading (OVC)(1) 

Variant/versjon: … … … 

CO2-masseutslipp (vilkår A, blandet kjøring)(g/km) … … … 

CO2-masseutslipp (vilkår B, blandet kjøring)(g/km) … … … 

CO2-masseutslipp (vektet, blandet kjøring) (g/km) … … … 

Drivstofforbruk (vilkår A, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Drivstofforbruk (vilkår B, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Drivstofforbruk (vektet, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Forbruk av elektrisk energi (vilkår A, blandet kjøring) (Wh/km) … … … 

Forbruk av elektrisk energi (vilkår B, blandet kjøring) (Wh/km) … … … 

Forbruk av elektrisk energi (vektet, blandet kjøring) (Wh/km) … … … 

Rekkevidde ved rent elektrisk drift: (km) … … … 

3.3. Rent elektriske kjøretøyer(1) 

Variant/versjon: … … … 

Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) … … … 

Rekkevidde (km) … … … 
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3.4. Kjøretøyer som bruker hydrogenbrenselcelle(1) 

Variant/versjon: … … … 

Drivstofforbruk (kg/100 km) … … … 

4. Resultater av prøvinger av kjøretøyer med miljøinnovasjon(er)(h1) (h2) (h3) 

Variant/versjon: 

Beslutning om 

godkjenning av 

miljøinnova-

sjonen(h4) 

Miljøinnova-

sjonskoden(h5) 

1. CO2-utslipp fra 

basiskjøretøyet 

(g/km) 

2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

utstyrt med 

miljøinnovasjon 

(g/km) 

3. CO2-utslipp fra 

basiskjøretøyet 

under prøvings-

syklus av  

type 1(h6) 

4. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

utstyrt med 

miljøinnovasjon 

under prøvings-

syklus av type 1 

(= 3.5.1.3) 

5. Utnyttelses-

grad (UF), dvs. 

hvor stor del av 

tiden tekno-

logien er i bruk 

under normale 

driftsvilkår 

Reduksjon av  

CO2-utslipp ((1 – 

2) – (3 – 4))*5 

xxxx/201x … … … … … … … 

… … … … … … … …  

… … … … … … … … 

Samlet reduksjon av CO2-utslipp (g/km)(h7) … 

4.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(h8) 

Forklarende merknader 

(1) Dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(a) Angi når det er begrensninger på drivstoffet (f.eks. L-området eller H-området for naturgass). 

(b) For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff skal tabellen gjentas for begge drivstoffer. 

(c) For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff (når prøvingen skal foretas for begge drivstoffer, i samsvar med 

figur I.2.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008) og for kjøretøyer som går på LPG eller NG/biometan, med 

enten en eller to typer drivstoff, skal tabellen gjentas for de forskjellige referansegassene som benyttes i 

prøvingen, og de dårligste resultatene skal vises i en egen tabell. Når det er relevant skal det angis om resultatene 

er målt eller beregnet, i samsvar med avsnitt 1.1.2.4 og 1.1.2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008. 

(d) Gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er prøvd. 

(e) For Euro VI skal ESC forstås som WHSC, og ETC som WHTC. 

(f) For Euro VI skal tabellen gjentas for hvert referansedrivstoff som er prøvd dersom CNG- og LPG-drevne motorer 

prøves med forskjellige referansedrivstoffer. 

(g) Enheten « l/100 km » erstattes med «m3/100 km» for kjøretøyer som går på NG og H2NG, og med «kg/100 km» 

for kjøretøyer som går på hydrogen. 

(h) Miljøinnovasjoner. 

(h1) Gjenta tabellen for hver variant/versjon. 

(h2) Gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er prøvd 

(h3)  Utvid tabellen om nødvendig med en ekstra rad for hver miljøinnovasjon. 

(h4)  Nummer på kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(h5)  Tildelt i kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(h6) Dersom det benyttes en modellberegningsmetode i stedet for en prøvingssyklus av type 1, skal denne verdien 

være den som gis ved modellberegningsmetoden.. 

(h7)  Samlet reduksjon av CO2-utslipp for den enkelte miljøinnovasjon. 

(h8) Den generelle koden for miljøinnovasjon(er) skal bestå av følgende deler, hver av dem atskilt med et mellomrom: 

− Godkjenningsmyndighetens kode, som fastsatt i vedlegg VII; 

− En enkelt kode for hver miljøinnovasjon i kjøretøyet, i kronologisk rekkefølge etter Kommisjonens 

beslutninger om godkjenning. 

(For eksempel skal den generelle koden for tre miljøinnovasjoner som er godkjent kronologisk som 10, 15 og 

16 og er montert på et kjøretøy sertifisert av den tyske typegodkjenningsmyndigheten, være: «e1 10 15 16».)». 

 ______  
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VEDLEGG III 

I vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 4.3.5, 4.3.5.1 og 4.3.5.2 skal lyde: 

«4.3.5.  Kjøretøy med miljøinnovasjoner 

4.3.5.1.  For en kjøretøytype med en eller flere miljøinnovasjoner som definert i artikkel 12 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) og i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011(**) skal produksjonssamsvaret for miljøinnovasjoner dokumenteres ved de prøvinger som 

er omhandlet i kommisjonsbeslutningen(e) om godkjenning av den eller de aktuelle miljøinnovasjonene. 

4.3.5.2.  Punkt 4.3.1, 4.3.2 og 4.3.4 skal gjelde. 

  

(*) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(**) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19.» 

b)  I tillegg 3 skal nytt punkt 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 og 3.5.6.3 lyde: 

«3.5.6.  Kjøretøy som er utstyrt med miljøinovasjon som definert i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 

og i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011: ja/nei(*) 

3.5.6.1.  Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011(**):  ..................................................................................................................................  

3.5.6.2.  Interaksjoner mellom forskjellige miljøinnovasjoner: ja/nei(*) 

3.5.6.3.  Data om utslipp ved bruk av miljøinnovasjoner(***) (****) 

Beslutning om 

godkjenning av 

miljøinnova-

sjonen(1) 

Miljøinnovasjons

koden(2) 

1. 1. CO2-utslipp 

fra basiskjøretøyet 

(g/km) 

2. 2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

utstyrt med 

miljøinnovasjon 

(g/km) 

3. CO2-utslipp fra 

basiskjøretøyet 

under prøvings-

syklus av type 1(3) 

4. CO2-utslipp fra 

kjøretøyet utstyrt 

med miljøin-

novasjon under 

prøvingssyklus av 

type 1 (= 3.5.1.3) 

5. Utnyttelsesgrad 

(UF), dvs. hvor 

stor del av tiden 

teknologien er i 

bruk under 

normale 

driftsvilkår 

Reduksjon av  

CO2-utslipp ((1 – 2) 

– (3 – 4))*5 

xxxx/201x(1)        

        

        

Samlet reduksjon av CO2-utslipp (g/km)(4)  

(1) Nummer på kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(2) Tildelt i kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(3) Dersom det med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten benyttes modellberegning i stedet for en prøvingssyklus av type 1, skal denne verdien være den som gis 

ved modellberegningsmetoden. 

(4) Nummer på kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 

(**) Dersom det er relevant. 

(***) Gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er prøvd. 

(****) Utvid tabellen om nødvendig med en ekstra rad for hver miljøinnovasjon.» 

c)  I tilføyelsen til tillegg 4 gjøres følgende endringer:   
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i) I punkt 2.1 skal tabellen for type 6-prøvingen lyde: 

«Type 6 CO g/km THC (g/km) 

Målt verdi»   

ii) Punkt 2.1.1 skal lyde: 

«2.1.1.  For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff skal tabellen for prøving av type 1 gjentas for begge 

drivstoffer. For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff (når prøving av type 1 skal utføres for 

begge drivstoffer, i samsvar med figur I.2.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008) og for 

kjøretøyer som går på LPG eller NG/biometan, med enten en eller to typer drivstoff, skal tabellen 

gjentas for de forskjellige referansegassene som benyttes i prøvingen, og de dårligste resultatene 

skal vises i en egen tabell. Når det er relevant skal det angis om resultatene er målt eller beregnet, 

i samsvar med avsnitt 1.1.2.4 og 1.1.2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.» 

iii) Nytt punkt 2.6 og 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.  Resultater av prøving av miljøinnovasjoner(*) (**) 

Beslutning om 

godkjenning av 

miljøinnova-

sjonen(1) 

Miljøinnovasjons-

koden(2) 

1. 1. CO2-utslipp 

fra basiskjøretøyet 

(g/km) 

2. 2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

utstyrt med 

miljøinnovasjon 

(g/km) 

3. CO2-utslipp fra 

basiskjøretøyet 

under prøvings-

syklus av type 1(3) 

4. CO2-utslipp fra 

kjøretøyet utstyrt 

med miljøin-

novasjon under 

prøvingssyklus av 

type 1 (= 3.5.1.3) 

5. Utnyttelsesgrad 

(UF), dvs. hvor 

stor del av tiden 

teknologien er i 

bruk under 

normale 

driftsvilkår 

Reduksjon av  

CO2-utslipp ((1 – 2) 

– (3 – 4))*5 

xxxx/201x        

        

        

Samlet reduksjon av CO2-utslipp (g/km)(4)  

(1) Nummer på kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(2) Tildelt i kommisjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen. 

(3) Dersom modellberegning benyttes i stedet for en prøvingssyklus av type 1, skal denne verdien være den som gis ved modellberegningsmetoden. 

(4) Samlet utslippsreduksjon for hver enkelt miljøinnovasjon. 

2.6.1.  Generell kode for miljøinnovasjon(er)(***):  ..................................................................................  

  

(*) Gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er prøvd. 

(**) Utvid tabellen om nødvendig med en ekstra rad for hver miljøinnovasjon. 

(***) Den generelle koden for miljøinnovasjon(er) skal bestå av følgende deler, hver av dem atskilt med 

et mellomrom: 

– Typegodkjenningsmyndighetens kode som fastsatt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF 

– En enkelt kode for hver miljøinnovasjon i kjøretøyet, i kronologisk rekkefølge etter 

Kommisjonens beslutninger om godkjenning. 

(For eksempel skal den generelle koden for tre miljøinnovasjoner som er godkjent kronologisk 

som 10, 15 og 16 og er montert på et kjøretøy sertifisert av den tyske typegodkjennings-

myndigheten, være: «e1 10 15 16».).» 

2)  I vedlegg XII skal nytt punkt 4, 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 lyde: 

«4.  TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER SOM ER UTSTYRT MED MILJØINNOVASJONER 

4.1.  I henhold til artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 skal en produsent som ønsker å 

benytte seg av muligheten for å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp som følge av 

reduksjoner oppnådd ved en eller flere miljøinnovasjoner i et kjøretøy, søke en godkjenningsmyndighet om et 

EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøyet utstyrt med miljøinnovasjon. 

4.2.  Reduksjonen av CO2-utslipp fra kjøretøyet som er utstyrt med en miljøinnovasjon skal, for at typegod-

kjenning skal oppnås, bestemmes ved hjelp av den prosedyre og prøvingsmetode som er angitt i kommi-

sjonsbeslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen, i samsvar med artikkel 10 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011.  
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4.3.  Resultatet av nødvendige prøvinger for å bestemme oppnådd reduksjon av CO2 utslipp ved hjelp av 

miljøinnovasjoner skal ikke berøre påvisningen av miljøinnovasjonens samsvar med de tekniske kravene i 

direktiv 2007/46/EF, dersom de får anvendelse. 

4.4.  Det skal ikke gis typegodkjenning dersom kjøretøyet utstyrt med miljøinnovasjon ikke kan framvise en 

utslippsreduksjon på minst 1 gCO2/km i forhold til basiskjøretøyet, som nevnt i artikkel 5 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 817/2013 

av 28. august 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og 

vedlegg C til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til gummi arabicum modifisert 

med oktenylravsyre(*) 

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 for bruk 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, enzymer og aromaer i 

næringsmidler og næringsstoffer samt vilkår for bruk 

av dem. 

3)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i nærings-

midler som er oppført i vedlegg II og III til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. 

4)  Disse listene og spesifikasjonene kan ajourføres etter 

den felles framgangsmåten i artikkel 3 nr. 1 i forord-

ning (EF) nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen 

eller etter søknad. 

5)  En søknad om godkjenning av bruk av gummi arabicum 

modifisert med oktenylravsyre som emulgator i aromaer 

ble inngitt 12. november 2007 og er gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

har vurdert sikkerheten for gummi arabicum modifisert 

med oktenylravsyre som emulgator for tilsetting i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 29.8.2013,  

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 10. 

(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. 

aromaer og visse næringsmidler, og har avgitt uttalelse 

11. mars 2010(4). På grunnlag av resultatene av 

tilgjengelige undersøkelser og informasjon om gummi 

arabicum og om andre stivelser modifisert med oktenyl-

ravsyre har Myndigheten konkludert med at bruk av 

gummi arabicum modifisert med oktenylravsyre som 

emulgator i næringsmidler med foreslåtte bruksområder 

og bruksnivåer ikke gir grunn til sikkerhetsbekymringer. 

7)  Det er et teknologisk behov for å bruke gummi arabicum 

modifisert med oktenylravsyre som emulgator i visse 

næringsmidler og som emulgator i aromaoljeemulsjoner 

som tilsettes til en rekke næringsmidler, da det har 

forbedrede egenskaper sammenlignet med eksisterende 

emulgatorer. Bruk av gummi arabicum modifisert med 

oktenylravsyre i næringsmidlene som det er søkt om, 

bør derfor tillates, og det aktuelle tilsetningsstoffet i 

næringsmidler bør tildeles E-nummeret E 423. 

8)  Spesifikasjonene for gummi arabicum modifisert med 

oktenylravsyre bør tas med i forordning (EU)  

nr. 231/2012 første gang det oppføres på unionslistene 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler som er fastsatt i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

9)  Forordning (EF) nr. 1333/2008 og forordning (EU) 

nr. 231/2012 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 — 

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 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EFSA Journal 2010;8(3):1539. 

2019/EØS/27/16 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 28. august 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 B, i tabell 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 422: 

«E 423 Gummi arabicum modifisert med oktenylravsyre» 

2)  I del E gjøres følgende endringer: 

a)  I kategori 05.4 «Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 416: 

 «E 423 Gummi arabicum modifisert med 

oktenylravsyre 

10000 Bare glasurer»  

b)  I kategori 12.6 «Sauser» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 416: 

 «E 423 Gummi arabicum modifisert med 

oktenylravsyre 

10000»   

c)  I kategori 14.1.4 «Aromatiserte drikker» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 405: 

 «E 423 Gummi arabicum modifisert med 

oktenylravsyre 

1000 Bare i energidrikker og i 

drikker som inneholder 

fruktjuice» 
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B.  I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

 I del 4, «Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i næringsmidler», innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff 

E 416: 

«E 423 
Gummi arabicum modifisert 

med oktenylravsyre 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 03: Spiselige glasurer; 07.2: Fine 

bakervarer; 08.2: Bearbeidet kjøtt, bare bearbeidet fjørfe; 09.2: 

Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og 

krepsdyr og i kategori 16: Desserter, unntatt produkter som omfattes av 

kategori 1, 3 og 4. 

500 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 14.1.4: Aromatiserte drikker, bare 

aromatiserte drikker som ikke inneholder fruktjuice, og i kullsyreholdige 

aromatiserte drikker som inneholder fruktjuice, og i kategori 14.2: 

Alkoholholdige drikker og tilsvarende drikker uten alkohol eller med 

lavt alkoholinnhold 

220 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 05.1: Kakao- og sjokolade-

produkter som omfattes av direktiv 2000/36/EF, 05.2: Andre 

sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust, 05.4: Pynt, 

overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4, 

og i kategori 06.3: Frokostkorn. 

300 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 01.7.5: Smelteost. 120 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 05.3: Tyggegummi. 60 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 01.8: Melkeprodukterstatninger, 

herunder hvitemidler til drikker; 04.2.5: Syltetøy, gelé, marmelade og 

lignende produkter; 04.2.5.4: Nøttesmør og smørbare nøtteprodukter; 

08.2: Bearbeidet kjøtt; 12.5: Supper og buljonger, 14.1.5.2: Annet, bare 

pulverkaffe og -te og i kornbaserte spiseklare retter. 

240 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Emulsjoner med aromaoljer brukt i kategori 10.2: Bearbeidede egg og 

eggprodukter. 

140 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Emulsjoner med aromaoljer brukt i kategori 14.1.4: Aromatiserte 

drikker, bare kullsyrefrie aromatiserte drikker med fruktjuice; 14.1.2: 

Fruktjuice som definert i direktiv 2001/112/EF og grønnsakjuice, bare 

grønnsakjuice og i kategori 12.6: Sauser, bare sjyer og søte sauser. 

400 mg/kg i aromaemul-

sjonen 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 15: Spiseferdig snacks 440 mg/kg i aromaemul-

sjonen» 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 422: 

«E 423 GUMMI ARABICUM MODIFISERT MED OKTENYLRAVSYRE 

Synonymer Gummi arabicum-hydrogenoktenylbutandionat; gummi arabicum-

hydrogenoktenylsuksinat; OSA-modifisert akasiegummi 

Definisjon Gummi arabicum modifisert med oktenylravsyre framstilles ved 

forestring av gummi arabicum (Acacia seyal eller Acacia senegal) i 

vandig løsning med høyst 3 % oktenylravsyreanhydrid. Deretter 

sprøytetørkes den. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Vektgjennomsnitt for molekylvekt Fraksjon (i) 3 105 g/mol 

Fraksjon (ii) 1,106 g/mol 

Innhold  

Beskrivelse Hvitaktig til lys beige, frittflytende pulver 

Identifikasjon  

Viskositet for en 5 % løsning ved 

25 °C 

Høyst 30 mPa.s. 

Utfellingsreaksjon Danner fnugget bunnfall i blysubacetatløsning (TS) 

Løselighet Lett løselig i vann; uløselig i etanol 

pH for en 5 % vandig løsning 3,5 til 6,5 

Renhet  

Tap ved tørking Høyst 15 % (105 °C, 5 timer) 

Forestringsgrad Høyst 0,6 % 

Totalt askeinnhold Høyst 10 % (530 °C) 

Syreuløselig aske Høyst 0,5 % 

Vannuløselige stoffer Høyst 1,0 % 

Test for stivelse eller dekstrin En vandig løsning av prøven på 1 til 50 kokes inn, og ca. 0,1 ml jod-TS 

tilsettes. Ingen blålig eller rødlig farge skal dannes. 

Test for tanninholdige gummier Til 10 ml av en vandig løsning av prøven på 1 til 50 tilsettes ca. 0,1 ml 

jern(III)klorid-TS. Ingen svartlig farge og ikke noe svartlig bunnfall skal 

dannes. 

Rest av oktenylravsyre Høyst 0,3 % 

Bly Høyst 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella sp. Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 1 g» 

______________ 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 818/2013 

av 28. august 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i aromaer for vannbaserte klare aromatiserte 

drikker(*) 

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 III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer i nærings-

midler som er godkjent brukt i næringsmiddelaromaer, 

og vilkår for bruk av dem. 

2)  Listen kan endres etter den felles framgangsmåten nevnt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetnings-

stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

3)  I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan unionslisten over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres på initiativ fra Kommisjonen 

eller som følge av en søknad. 

4)  En søknad om godkjenning av bruk av sukroseestere 

av fettsyrer (E 473) som emulgator i aromaer ble 

inngitt 20. august 2008 og er gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene. 

5)  Emulgatorer er nødvendige for å stabilisere oljebaserte 

aromaer når disse tilsettes i vannbaserte drikker. Uten 

tilsetning av emulgator vil ikke den oljebaserte aromaen 

være løselig, men vil legge seg på drikkens overflate 

som en oljet ring. Dette hindrer jevn fordeling av 

aromaen gjennom drikken og øker eksponeringen for 

oksygen, noe som gir nedsatt organoleptisk aksept. Det 

gjør det også særdeles vanskelig å utvikle klare drikker. 

Disse problemene kan til en viss grad overvinnes  

ved bruk av rensede oljer, men disse har nedsatt 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 29.8.2013,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 10. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

organoleptisk aksept. Bruk av sukroseestere av fettsyrer 

gjør det mulig å framstille klare drikker med forbedret 

funksjonalitet for tilsatte aromaer. 

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 III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

7)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

har avgitt uttalelse om sukroseestere av fettsyrer (E 473) 

og fastsatt et akseptabelt daglig inntak på 40 mg/kg 

kroppsvekt/dag(3). Eksponering for sukroseestere av 

fettsyrer som følge av økt bruk i klare aromatiserte 

alkoholfrie drikker utgjør mindre enn 0,1 % av ADI(4). 

Tatt i betraktning at eksponeringen som følge av økt 

bruk av dette tilsetningsstoffet er neglisjerbar sammen-

lignet med ADI, vil ikke denne økte bruken av 

sukroseestere av fettsyrer (E 473) kunne ha noen 

virkning på menneskers helse. 

8)  Det bør derfor tillates at sukroseestere av fettsyrer 

(E 473) brukes som tilsetningsstoff i næringsmidler i 

aromaer for vannbaserte klare aromatiserte drikker. 

9)  Vedlegg III 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, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III 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. 

  

(3) EFSA Journal (2004) 106, s. 1-24. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(5):2658. 

2019/EØS/27/17 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 28. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 459: 

«E 473 Sukroseestere av fettsyrer Aromaer for vannbaserte 

klare aromatiserte drikker 

som tilhører kategori 14.1.4 

15 000 mg/kg i aromaer, 30 mg/l i 

ferdig næringsmiddel» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 851/2013 

av 3. september 2013 

om godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012(*) 

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. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte 

påstander. 

2)  Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) 

nr. 432/2012(2), som fastsetter en liste over tillatte 

helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til 

redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse. 

3)  Det er i forordning (EF) nr. 1924/2006 også fastsatt at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til den 

nasjonale vedkommende myndighet i en medlemsstat. 

Den nasjonale vedkommende myndighet skal videre-

sende gyldige søknader til Den europeiske myndighet 

for næringsmiddelsikkerhet (EFSA), heretter kalt 

«Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til 

Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

4)  Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 

av helsepåstander. 

5)  For å fremme innovasjon omfattes helsepåstander som 

bygger på nylig utviklet vitenskapelig dokumentasjon 

og/eller ledsages av en anmodning om beskyttelse av 

eiendomsrettsbelagte data, av en framgangsmåte med 

raskere godkjenning. 

6)  Etter en søknad fra GlaxoSmithKline Services 

Unlimited inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 4.9.2013, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 10. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om 

fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om 

næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller 

barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

forordning (EF) nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virknin-

gene av en syreholdig, alkoholfri drikk med ny 

sammensetning på tanndemineralisering (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2010-00784(3). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var formulert slik: « “Toothkind”-

drikker bidrar til å bevare sunne tenner». 

7)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

10. desember 2010 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene var en årsakssammenheng 

mellom konsum av typiske konvensjonelle saftdrikker 

med en eksponeringsfrekvens på fire ganger daglig og 

typiske sukkerholdige drikker (8-12 g sukker/100 ml) 

med en eksponeringsfrekvens på sju ganger daglig og 

tanndemineralisering. Den konkluderte videre med at 

erstatning av disse drikkene med «Toothkind» -drikker 

kan bidra til redusert tanndemineralisering. 

8)  Etter å ha rådspurt medlemsstatene har Kommisjonen 

bedt om ytterligere dokumentasjon fra Myndigheten, 

blant annet om hvorvidt den gunstige virkningen er 

påvist eller forventet påvist for dem som inntar 

konvensjonelle saftdrikker og typiske sukkerholdige 

alkoholfrie drikker mindre hyppig. Myndigheten har i 

sin uttalelse av 8. juli 2011 (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-

00781)(4) konkludert med at en gunstig virkning på 

vedlikeholdelsen av tannmineralisering kan forventes 

for personer som inntar konvensjonelle juicedrikker eller 

sukkerholdige alkoholfrie drikker, og som også ofte 

inntar sukker og/eller syrer fra andre drikker eller 

næringsmidler som kan bidra til tanndemineralisering, 

dersom én eller flere av porsjonene med konvensjonelle 

saftdrikker eller sukkerholdige alkoholfrie drikker 

erstattes med tilsvarende antall porsjoner av 

«Toothkind»-saftdrikk. Videre ble det presisert at 

«reduksjon i tanndemineralisering» har en betydning 

som ligner på «vedlikehold av tannmineralisering». 

Helsepåstander som gjenspeiler disse konklusjonene, og 

som ledsages av særlige bruksvilkår, bør følgelig anses å 

være i samsvar med kravene i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, og de bør tas med på Unionens liste over 

tillatte påstander opprettet ved forordning (EU) 

nr. 432/2012. 

9)  Myndigheten påpekte i sin uttalelse at den ikke kunne 

ha trukket konklusjonene uten å ta i betraktning 15 

undersøkelser som søkeren hevdet eiendomsrett til. 

Det gjelder følgende undersøkelser:   

  

(3) EFSA Journal 2010 8(12):1884. 

(4) EFSA Journal 2011 9(7):2293. 

2019/EØS/27/18 
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— Adams G, North M, De’Ath J. Principal 

Investigator: West NX, 2004. An investigation into 

the Erosive Effect of Hot Drinks. GlaxoSmithKline 

Report NHCMA0303, UK, 

— Adams G, North M. Principal Investigator Duggal 

MS, 2003. Development of Intra-Oral Cariogenicity 

(ICT) Model #3. GlaxoSmithKline Report 

NHCMA0301, UK, 

— Adnitt C, Adams G, North M. Principal Investigator 

Toumba KJ., 2005. Development of Intra-Oral 

Cariogenicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline 

Report NHCMA0302, UK, 

— Broughton J, North, M, Roman L. Principal 

Investigator Toumba KJ., 2006. Development of 

Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5. Glaxo-

SmithKline Report NHCMA0401, UK, 

— De’Ath, J, North M, Smith S. Principal Investigator: 

Ong TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover 

study to investigate the effect of two formulations of 

fruit drinks in comparison to a positive control 

(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH 

of dental plaque. GlaxoSmithKline Report 

N1760182, UK, 

— De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator: 

Jackson R, 2002b. A single blind, four-way 

crossover study to investigate the effect of two 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmith-

Kline Report N1760183, UK, 

— De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator: 

Preston A, 2002c. A single blind, four-way 

crossover study to investigate the effect of two 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmith-

Kline Report N1760184, UK, 

— De’Ath J, Moohan M, Smith S. Principal 

Investigator: Toumba KJ, 2003. A single blind, four-

way crossover study to investigate the effect of two 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmith-

Kline Report N1010201, UK, 

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal 

Investigator: Ong TJ, 2003a. A single blind, four-

way crossover study to investigate the effect of two 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. Glaxo-

SmithKline Report N1010199, UK, 

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal 

Investigator: Jackson R, 2003b. A single blind, four-

way crossover study to investigate the effect of two 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. 

GlaxoSmithKline Report N1010200, UK, 

— Hollas M, McAuliffe T, Finke M. Principal 

Investigator: West NX, 2005. An investigation into 

the effect of a modified blackcurrant drink on tooth 

enamel with and without additional tooth brushing. 

GlaxoSmithKline Report NMA0501, UK, 

— May R, and Hughes JM. Principal Investigator: 

Toumba KJ, 1998c. A single blind, five-way 

crossover study to investigate the effect of three new 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. Glaxo-

SmithKline Report N1010068, UK, 

— May R, and Moohan M. Principal Investigator: 

Duggal MS, 1999. A single blind, three-way 

crossover study to investigate the effect of a new 

formulation of fruit drink in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque in children. 

GlaxoSmithKline Report N1010104, UK, 

— May R, Darby-Dowan A, Smith S. Principal 

Investigator: Curzon M, 1998a. A single blind, five-

way crossover healthy volunteer study to investigate 

the effect of a new orange and a new strawberry 

formulation of fruit drink in comparison to a 
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blackcurrant fruit drink and two control treatments 

on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline 

Report N1010021, UK, 

— May R, Hughes JM. Principal Investigator: Duggal 

MS, 1998b. A single blind, five-way crossover 

study to investigate the effect of three new 

formulations of fruit drinks in comparison to a 

positive control (sucrose) and a negative control 

(sorbitol) on the pH of dental plaque. Glaxo-

SmithKline Report N1010067, UK. 

10)  Alle dokumentasjonsopplysninger som søkeren har 

framlagt, er vurdert av Kommisjonen, og det anses at 

kravene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 er oppfylt for alle 15 undersøkelser som 

det hevdes eiendomsrett til. Søkeren underrettet i brev 

av 12. juni 2013 Kommisjonen om at det er gjort 

endringer i virksomhetens struktur og plassering. 

Søkeren anmodet derfor om at beskyttelse av eiendoms-

rett gis til GlaxoSmithKline Services Unlimited og 

tilknyttede selskaper, GSK House, 980 Great West 

Road, Brentford, TW89GS, Det forente kongerike. 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt 

med i disse undersøkelsene, kan ikke brukes til fordel 

for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra 

godkjenningsdatoen, på vilkårene fastsatt i artikkel 21 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

11)  Etter en søknad fra Kraft Foods Europe — Biscuits  

R & D inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forord-

ning (EF) nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt om å 

avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

langsomt fordøyelig stivelse (SDS) i stivelsesholdige 

næringsmidler og reduksjonen i glykemisk respons 

etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2010-00966)(1). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert 

slik: «Langsomt fordøyelig stivelse gir karbohydrater 

som absorberes og frigis regelmessig og kontinuerlig. 

De bidrar til moderat glykemisk respons etter 

måltidet.» 

12)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. juli 2011 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene var påvist en årsakssammenheng mellom 

konsum av SDS sammenlignet med konsum raskt 

fordøyelig stivelse (RDS) i kornprodukter og redusert 

glykemisk respons etter måltider. En helsepåstand som 

gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og 

bør oppføres på unionslisten over tillatte påstander 

fastsatt ved forordning (EU) nr. 432/2012. 

13)  Myndigheten påpekte i sin uttalelse at de fire under-

søkelsene som søkeren hevdet eiendomsrett til, var 

nødvendige for å fastsette bruksvilkår for denne 

bestemte påstanden. Det gjelder følgende undersøkelser: 

— Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G 

and Agnetti V, 2006. Determination of the 

postprandial responses to two cereal foods eaten 

alone or as part of a mixed meal, 

  

(1) EFSA Journal 2011 9(7):2292. 

— Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S and 

Braesco V, 2005. Measurement of metabolic 

outcome of carbohydrates of two types of cereal 

products, 

— Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G 

and Gausseres N, 2007. Metabolic fate of four 

cereal products consumed as part of a breakfast by 

healthy female subjects, 

— Vinoy S, Aubert R and Chapelot D, 2000. A cereal 

product high in slowly available glucose increases 

subsequent satiety feelings and decreases glucose 

and insulin responses. 

14)  Alle dokumentasjonsopplysninger som søkeren har 

framlagt, er vurdert av Kommisjonen, og det anses at 

kravene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006 er oppfylt for undersøkelsene som det 

hevdes eiendomsrett til. Søkeren underrettet Kommi-

sjonen i brev datert 1. oktober 2012 om omstrukture-

ringsprosessen, der Kraft Foods-konsernets virksomhet 

deles i to helt uavhengige konserner, hvorav det ene er 

Mondelēz International-konsernet. Fra 1. oktober 2012 

tilhører Kraft Foods Europe — Biscuits R & D 

konsernet Mondelēz International, og søkeren har 

formelt bedt om at beskyttelsen av eiendomsretts-

belagte data gis til Mondelēz International-konsernet. 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt 

med i disse undersøkelsene, kan ikke brukes til fordel 

for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra 

godkjenningsdatoen, på vilkårene fastsatt i artikkel 21 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

15)  Etter en søknad fra Barry Callebaut Belgium NV inngitt 

i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om virkningene av kakaoflavanoler 

på endotelavhengig vasodilatasjon (spørsmål nr. EFSA-

Q-2012-00002)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «Kakaoflavanoler bidrar til å 

vedlikeholde endotelavhengig vasodilatasjon, noe som 

bidrar til sunn blodgjennomstrømning.» 

16)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene var påvist en årsakssammenheng mellom 

konsum av kakaoflavanoler og den påståtte virkningen. 

En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, 

bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 og bør oppføres på unionslisten over 

tillatte påstander fastsatt ved forordning (EU)  

nr. 432/2012. 

17)  Myndigheten påpekte i sin uttalelse at den ikke kunne 

ha trukket konklusjonene uten å ta i betraktning én 

undersøkelse av menneskelig inngripen som søkeren 

hevdet eiendomsrett til. Denne undersøkelsen er Grassi 

  

(2) EFSA Journal 2012 10(7):2809. 
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D, Desideri G, Necozione S, Di Giosia P, Cheli P, 

Barnabei R, Allegaert L, Bernaert H and Ferri C, 2011. 

Cocoa consumption dose-dependently improves flow-

mediated dilation and arterial stiffness and decreases 

blood pressure in healthy subjects. 

18)  Alle dokumentasjonsopplysninger som søkeren har 

framlagt, er vurdert av Kommisjonen, og det anses at 

kravene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006 er oppfylt for undersøkelsen som det 

hevdes eiendomsrett til. Vitenskapelige data og andre 

opplysninger som er tatt med i disse undersøkelsen, 

kan ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et 

tidsrom på fem år fra godkjenningsdatoen, på 

vilkårene fastsatt i artikkelen. 

19)  Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål 

å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, 

pålitelige og nyttige for forbrukeren, og at det i den 

forbindelse tas hensyn til formuleringen og presenta-

sjonen av dem. Dersom ordlyden i påstander som 

søkeren bruker, har den samme betydning for forbru-

kerne som en godkjent helsepåstand, fordi de viser 

samme forhold mellom en næringsmiddelkategori, et 

næringsmiddel eller en av dets bestanddeler, og helsen, 

bør de derfor omfattes av de samme bruksvilkårene som 

er angitt i vedlegget til denne forordning. 

20)  Registeret over ernærings- og helsepåstander med alle 

tillatte helsepåstander bør i samsvar med artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 ajourføres for å ta 

hensyn til denne forordning. 

21)  Siden søkerne krever beskyttelse av eiendomsretts-

belagte data, anses det som hensiktsmessig å begrense 

bruken av disse påstandene til fordel for søkerne i et 

tidsrom på fem år. At tillatelsen til å bruke disse 

påstandene er begrenset til én enkelt aktør, er 

imidlertid ikke til hinder for at andre søkere søker om 

tillatelse til å bruke samme påstander dersom det søkes 

på grunnlag av andre data og undersøkelser enn dem 

som er beskyttet i henhold til artikkel 21 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006. 

22)  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. 

23)  Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

24)  Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning 

skal oppføres på unionslisten over tillatte påstander omhandlet 

i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Bruken av helsepåstandene nevnt i nr. 1 er begrenset til 

søkerne i et tidsrom på fem år etter at denne forordning trer i 

kraft. Etter utløpet av dette tidsrommet kan disse helsepå-

standene i samsvar med vilkårene som gjelder for dem, benyttes 

av en hvilken som helst driftsansvarlig for næringsmiddel-

foretak. 

Artikkel 2 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt med i 

søknadene, og som søkerne hevder eiendomsrett til og hvis 

framlegging er en forutsetning for å godkjenne helsepå-

standene, er begrenset til bruk til fordel for søkeren i et 

tidsrom på fem år fra denne forordnings ikrafttredelse, på 

vilkårene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006. 

Artikkel 3 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

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, 3. september 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 

«Alkoholfrie, syreholdige drikker med 

ny sammensetning, med 

— mindre enn 1 g gjærbart 

karbohydrat per 100 ml (sukker 

og andre karbohydrater unntatt 

polyoler), 

— 0,3 til 0,8 mol kalsium per mol 

syregivende middel 

— pH-verdi mellom 3,7 og 4,0 

Å erstatte sukkerholdige, syreholdige 

drikker som brus (typisk 8-12 g 

sukker/100 ml) med drikker med ny 

sammensetning bidrar til å vedlike-

holde tannmineralisering(*) 

For at denne påstanden skal kunne brukes, 

må de syreholdige drikkene med ny sammen-

setning samsvare med beskrivelsen av 

næringsmiddelet som påstanden framsettes 

for 

— 2010;8(12):1884 — 

Langsomt fordøyelig stivelse Konsum av produkter med høyt 

innhold av langsomt fordøyelig 

stivelse (SDS) øker blodsukkernivået 

mindre etter et måltid enn produkter 

med lavt SDS-innhold(**) 

Påstanden kan brukes bare for næringsmidler 

der fordøyelige karbohydrater utgjør minst 

60 % av den samlede energien, og der minst 

55 % av disse karbohydratene er fordøyelig 

stivelse, hvorav minst 40 % er SDS 

— 2011;9(7):2292 — 

Kakaoflavanoler Kakaoflavanoler bidrar til å vedlike-

holde blodkarenes elastisitet, noe 

som bidrar til normal blodgjennom-

strømning(***) 

Forbrukerne skal opplyses om at den 

gunstige virkningen oppnås ved et daglig 

inntak på 200 mg kakaoflavanoler. 

Påstanden kan brukes bare for kakaodrikker 

(med kakaopulver) eller for mørk sjokolade 

som gir et daglig inntak på minst 200 mg 

kakaoflavanoler med en polymeriseringsgrad 

på 1-10 

— 2012;10(7):2809 — 

(*) Godkjent 24.9.2013 — begrenset til bruk for GlaxoSmithKline Services Unlimited og tilknyttede selskaper, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Det forente kongerike, i et tidsrom på fem år. 

(**) Godkjent 24.9.2013 — begrenset til bruk for Mondelēz International-konsernet, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, USA, i et tidsrom på fem år. 

(***) Godkjent 24.9.2013 — begrenset til bruk for Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, i et tidsrom på fem år.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2013 

av 27. mai 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, når det gjelder stoffet dobbelttrådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre 

som koder for en del av proteinkapselen og en del av den intergeniske regionen av israelsk 

akuttparalysevirus(*) 

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 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 (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer 

beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for 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 i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 

om farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(2). 

3)  Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemid-

delkontor om fastsettelse av grenseverdier for dobbelt-

trådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre 

som koder for en del av proteinkapselen og en del av 

den intergeniske regionen av israelsk akuttparalysevirus 

for bier. 

4)  Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt at det for 

dette farmakologisk virksomme stoffet ikke er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 28.5.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 12. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

hensiktsmessig å anvende en farmakologisk og 

toksikologisk standardframgangsmåte, herunder fast-

settelse av et nivå for akseptabelt daglig inntak, og at det 

ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi som gjelder 

for honning, for dobbelttrådet ribonukleinsyre homolog 

til viral ribonukleinsyre som koder for en del av 

proteinkapselen og en del av den intergeniske regionen 

av israelsk akuttparalysevirus for bier. 

5)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor alltid 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 

grenseverdien som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i en eller flere arter i forbindelse med 

andre arter. Komiteen for veterinærpreparater har slått 

fast at det ikke er grunnlag for ekstrapolering til andre 

arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

6)  Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør 

derfor endres slik at den omfatter stoffet dobbelttrådet 

ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre som 

koder for en del av proteinkapselen og en del av den 

intergeniske regionen av israelsk akuttparalysevirus for 

bier, samtidig som det angis at det ikke er behov for å 

fastsette en grenseverdi for honning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I tabell 1 til vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre 

bestemmelser  

(i henhold til 

artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Dobbelttrådet ribonuk-

leinsyre homolog til viral 

ribonukleinsyre som koder 

for en del av protein-

kapselen og en del av den 

intergeniske regionen av 

israelsk akuttparalysevirus 

IKKE 

RELEVANT 

Bier Grensever

di ikke 

påkrevd 

Honning INGEN 

ANGIVELSE 

INGEN 

ANGIVELSE» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. juni 2013 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU 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 

(2013/301/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 for mennesker(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 

om denne statens rammeregler som får anvendelse på 

virksomme stoffer som eksporteres 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 17. januar 2013 anmodet De forente stater 

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. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU 

av 22. november 2012 om oppretting av en liste over 

  

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

s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 13. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

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 

rådsdirektiv 2001/83/EF(2), bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU erstattes 

med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den femte dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(2) EUT L 325 av 23.11.2012, s. 15. 

2019/EØS/27/20 

 _____  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/179 

 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tredjestat Merknader 

Australia  

Japan  

Sveits  

De forente stater»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 198/2013 

av 7. mars 2013 

om valg av symbol med sikte på å identifisere legemidler for mennesker som er underlagt 

ytterligere overvåking(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av fram-

gangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om 

opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(1), særlig 

artikkel 23 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Visse legemidler for mennesker godkjennes med 

forbehold om at de blir underlagt ytterligere overvåking 

på grunn av deres særlige sikkerhetsprofil. I henhold til 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 omfatter dette 

legemidler med et nytt virksomt stoff, biologiske 

legemidler og produkter det kreves opplysninger om 

etter at tillatelse er gitt. 

2)  Pasienter og helsepersonell bør enkelt kunne identifisere 

legemidler som er underlagt ytterligere overvåking, slik 

at de kan dele opplysninger som har framkommet 

gjennom bruk av legemiddelet, med vedkommende 

myndigheter og innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen, og i særdeleshet rapportere om antatte 

bivirkninger. 

3)  For å sikre åpenhet er alle legemidler som er underlagt 

ytterligere overvåking, ført opp i en liste som er 

opprettet av og ajourføres av Det europeiske legemid-

delkontor i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 726/2004. I tillegg er de merket med et svart 

symbol. 

4)  Komiteen for legemiddelovervåking vedtok 3. oktober 

2012 en anbefaling om at det svarte symbolet bør være 

en invertert, likesidet svart trekant. I anbefalingen ble 

det tatt hensyn til pasienters og helsepersonells 

synspunkter slik de ble framlagt av arbeidsgruppen for 

pasienter og forbrukere og arbeidsgruppen for helse-

personell nedsatt av Det europeiske legemiddelkontor. 

5)  Innehavere av markedsføringstillatelser utstedt før 

1. september 2013 bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse 

de berørte legemidlenes preparatinformasjon. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2013, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 14. 

(1) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

6)  I tillegg bør vedkommende myndigheter gis anledning 

til å forlenge tidsfristen for denne tilpasningen dersom 

særlige omstendigheter krever det. 

7)  Innføringen av det svarte symbolet bør ikke føre til 

problemer på markedet eller i forsyningskjeden. For å 

unngå eventuelle forstyrrelser bør innehavere av 

markedsføringstillatelser ikke pålegges å tilbakekalle 

eller pakke om legemidler som allerede er brakt i 

omsetning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det svarte symbolet nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 726/2004, skal være en invertert, likesidet trekant. Det skal 

samsvare med malen og målene fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelser utstedt før 

1. september 2013 for legemidler for mennesker som er 

underlagt ytterligere overvåking, skal innen 31. desember 2013 

innføre det svarte symbolet i preparatomtalen og i paknings-

vedlegget som gjelder for disse legemidlene. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan innehavere av markeds-

føringstillatelser utstedt før 1. september 2013 for legemidler 

for mennesker som er underlagt ytterligere overvåking, anmode 

vedkommende myndigheter om å forlenge fristen dersom de 

kan dokumentere at overholdelse av datoen nevnt i nr. 1 kan ha 

en negativ innvirkning på en adekvat og kontinuerlig forsyning 

av legemiddelet. 

Artikkel 3 

Lagre av legemidler for mennesker som er produsert, pakket og 

merket før 1. januar 2014, men der pakningsvedlegget ikke 

inneholder det svarte symbolet, kan fortsatt bringes i 

omsetning, distribueres, utleveres, selges og brukes inntil 

lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

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, 7. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

1.  Det svarte symbolet nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EF) nr. 726/2004, skal være i samsvar med følgende mal: 

 

2.  Det svarte symbolet skal være proporsjonalt med skriftstørrelsen til den etterfølgende standardteksten, og hver side 

av trekanten skal ha en minste lengde på 5 mm. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 220/2013 

av 13. mars 2013 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av 

gebyrene til Det europeiske legemiddelkontor(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 

10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske 

kontor for legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EØF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 

om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for 

mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av 

et europeisk legemiddelkontor(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelkontor, heretter kalt «Kontoret», 

bestå av et bidrag fra Unionen og av gebyrer som 

foretak betaler til Kontoret. Ved forordning (EF) 

nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og 

gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2012. 

Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den 

europeiske unions statistikkontor (Eurostat), var på 

2,6 % i 2012. 

3) For å gjøre det enklere bør de justerte gebyrene 

avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning 

ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er 

ferdig behandlet per 1. april 2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 14. 

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

6) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 

må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2013. 

Denne forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og 

få anvendelse fra nevnte dato — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «267 400 euro» til 

«274 400 euro», 

– i annet ledd endres «26 800 euro» til  

«27 500 euro», 

– i tredje ledd endres «6 700 euro» til  

«6 900 euro», 

ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «103 800 euro» til 

«106 500 euro», 

– i annet ledd endres «172 800 euro» til  

«177 300 euro», 

– i tredje ledd endres «10 300 euro» til  

«10 600 euro», 

– i fjerde ledd endres «6 700 euro» til  

«6 900 euro», 

iii)  i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «80 300 euro» til  

«82 400 euro»,  
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– i annet ledd endres «20 100–60 200 euro» til 

«20 600–61 800 euro», 

– i tredje ledd endres «6 700 euro» til  

«6 900 euro». 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  i bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

– «2 900 euro» endres til «3 000 euro», 

– «6 700 euro» endres til «6 900 euro», 

ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «80 300 euro» til  

«82 400 euro», 

– i annet ledd endres «20 100–60 200 euro» til 

«20 600–61 800 euro». 

c)  I nr. 3 endres «13 300 euro» til «13 600 euro». 

d)  I nr. 4 endres «20 100 euro» til «20 600 euro». 

e)  I nr. 5 endres «6 700 euro» til «6 900 euro». 

f)  I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  i første ledd endres «95 900 euro» til  

«98 400 euro», 

ii)  i annet ledd endres «23 900–71 900 euro» til 

«24 500–73 800 euro». 

2)  I artikkel 4 endres «66 700 euro» til «68 400 euro». 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «133 800 euro» til  

«137 300 euro», 

– i annet ledd endres «13 300 euro» til  

«13 600 euro», 

– i tredje ledd endres «6 700 euro» til  

«6 900 euro», 

– i fjerde ledd gjøres følgende endringer: 

– «66 700 euro» endres til «68 400 euro», 

– «6 700 euro» endres til «6 900 euro», 

ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «66 700 euro» til  

«68 400 euro», 

– i annet ledd endres «113 100 euro» til  

«116 000 euro», 

– i tredje ledd endres «13 300 euro» til  

«13 600 euro», 

– i fjerde ledd endres «6 700 euro» til «6 900 

euro», 

– i femte ledd gjøres følgende endringer: 

– «33 400 euro» endres til «34 300 euro», 

– «6 700 euro» endres til «6 900 euro», 

iii)  i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «33 400 euro» til  

«34 300 euro», 

– i annet ledd endres «8 400–25 000 euro» til 

«8 600–25 700 euro», 

– i tredje ledd endres «6 700 euro» til  

«6 900 euro». 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

– «2 900 euro» endres til «3 000 euro», 

– «6 700 euro» endres til «6 900 euro», 

ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

– i første ledd endres «40 100 euro» til  

«41 100 euro», 

– i annet ledd endres «10 000–30 100 euro» til 

«10 300–30 900 euro», 

– i tredje ledd endres «6 700 euro» til  

«6 900 euro». 

c)  I nr. 3 endres «6 700 euro» til «6 900 euro». 

d)  I nr. 4 endres «20 100 euro» til «20 600 euro». 

e)  I nr. 5 endres «6 700 euro» til «6 900 euro». 

f)  I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  i første ledd endres «32 000 euro» til  

«32 800 euro»,  
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ii)  i annet ledd endres «8 000–23 900 euro» til  

«8 200–24 500 euro». 

4)  I artikkel 6 endres «40 100 euro» til «41 100 euro». 

5)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 endres «66 700 euro» til «68 400 euro». 

b)  I nr. 2 endres «20 100 euro» til «20 600 euro». 

6)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  i annet ledd endres «80 300 euro» til  

«82 400 euro», 

ii)  i tredje ledd endres «40 100 euro» til  

«41 100 euro», 

iii)  i fjerde ledd endres «20 100–60 200 euro» til 

«20 600–61 800 euro», 

iv)  i femte ledd endres «10 000–30 100 euro» til 

«10 300–30 900 euro». 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  i annet ledd endres «267 400 euro» til  

«274 400 euro», 

ii)  i tredje ledd endres «133 800 euro» til  

«137 300 euro», 

iii)  i femte ledd endres «2 900–230 500 euro» til 

«3 000–236 500 euro», 

iv)  i sjette ledd endres «2 900–115 400 euro» til 

«3 000–118 400 euro». 

c)  I nr. 3 endres «6 700» euro til «6 900 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som 

ikke er ferdig behandlet per 1. april 2013. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2013. 

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

alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 5. april 2013 

om en felles ramme for et system for entydig utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr i Unionen 

(2013/172/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Muligheten til å spore medisinsk utstyr gjennom hele 

omsetningskjeden bidrar til pasientsikkerheten ved å 

lette overvåking, markedstilsyn og åpenhet i denne 

sektoren. 

2) De nåværende rammereglene for medisinsk utstyr 

omfatter ikke særlige bestemmelser om sporbarhet. 

®Det er derfor behov for en rekommandasjon som et 

steg i retning av en styrket metode for fastsettelse av 

regler om sporbarhet for medisinsk utstyr. 

3) Europakommisjonens forslag til en europaparlaments- 

og rådsforordning om medisinsk utstyr og om endring 

av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 

og forordning (EF) nr. 1223/2009(1) vedtatt  

26. september 2012 og Europakommisjonens forslag  

til en europaparlaments- og rådsforordning om 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk(2) vedtatt  

26. september 2012 omfatter bestemmelser om 

sporbarhet for medisinsk utstyr og medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk, med det formål å bedre pasienters 

helse og sikkerhet. 

4) I Rådets konklusjoner om nyskaping i sektoren for 

medisinsk utstyr(3) av 6. juni 2011 oppfordres 

Kommisjonen og medlemsstatene til å rette særlig 

oppmerksomhet mot spørsmål knyttet til samvir-

kingsevne og sikkerhet i forbindelse med integrering av 

medisinsk utstyr i e-helsesystemer, særlig personlige 

helsesystemer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 9.4.2013, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 14. 

(1) KOM(2012) 542 endelig utgave. 

(2) KOM(2012) 541 endelig utgave. 

(3) EUT C 202 av 8.7.2011, s. 7. 

5) Det gjøres på internasjonalt plan en betydelig innsats for 

å få i stand en globalt harmonisert metode for sporbarhet 

og for å opprette et globalt anerkjent system for entydig 

utstyrsidentifikasjon (UDI) for medisinsk utstyr. 

6) Det er allerede utarbeidet UDI-ordninger basert på ulike 

nasjonale og/eller regionale krav til sporbarhet, og det er 

en risiko for at det vil bli utarbeidet flere avvikende 

UDI-ordninger på disse nivåer. 

7) I framtiden vil visse opplysninger i UDI-koden kunne 

føres inn i elektroniske helsejournaler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av  

9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter i 

helsetjenester over landegrensene(4) og den digitale 

dagsorden for Europa(5), 

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON: 

1. INNLEDNING 

Rekommandasjonens formål 

1.  Sporbarhet reguleres for tiden ikke av direktivene om 

medisinsk utstyr(6), men behandles i visse tilfeller på 

nasjonalt og/eller regionalt plan. Forskjeller og manglende 

forenlighet mellom sporbarhetsordningene kan svekke de 

innførte systemenes effektivitet. 

2.  I tillegg vil utarbeidingen av ulike nasjonale og/eller 

regionale ordninger for entydig utstyrsidentifikasjon tvinge 

framstillere til å tilpasse sine produkter til hver enkelt 

ordning for å oppfylle sporbarhetskravene.  

  

(4) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(5) http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 

(6) Rådsdirektiv 90/385/EØF (EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17), 

rådsdirektiv 93/42/EØF (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF (EFT L 331 av 

7.12.1998, s. 1). 

2019/EØS/27/23 
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3.  Den beste måten å sikre effektiv sporbarhet for medisinsk 

utstyr i Unionen på, er å utarbeide et UDI-system som er 

harmonisert på europeisk plan. Den pågående revisjonen av 

de nåværende direktivene om medisinsk utstyr bør gi 

Kommisjonen fullmakt til å vedta detaljerte sporba-

rhetskrav. 

4.  Dersom medlemsstatene i mellomtiden beslutter å utarbeide 

sine egne UDI-ordninger, er det svært viktig at disse 

ordningene er forenlige med hverandre og med Unionens 

framtidige UDI-system. Dette er viktig for å unngå risikoen 

for at uforenlige og avvikende systemer motvirker 

oppfyllelsen av målene for det indre marked og for å lette 

innføringen av et harmonisert UDI-system i Unionen. 

5.  Målet med denne rekommandasjon er ikke å definere alle 

aspekter ved UDI-systemet. Den bør ses på som et verktøy 

for å fremme forenlighet mellom sporbarhetsordninger som 

fastsettes på nasjonalt og/eller regionalt plan og for å bane 

vei for den obligatoriske innføringen av et internasjonalt 

forenlig UDI-system i Unionen. 

Rekommandasjonens virkeområde 

6.  Denne rekommandasjon får anvendelse på medisinsk 

utstyr, aktivt implanterbart medisinsk utstyr (med unntak av 

individuelt tilpasset utstyr og utstyr beregnet på klinisk 

utprøving) og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (med 

unntak av utstyr framstilt i helseinstitusjoner og utstyr til 

vurdering av ytelse) og tilbehør til slikt utstyr. 

Internasjonal virksomhet i forbindelse med UDI 

7.  På internasjonalt plan opprettet Global Harmonization Task 

Force (GHTF)(1) i 2008 en ad hoc-arbeidsgruppe med det 

formål å utarbeide en internasjonalt samordnet metode for 

UDI. 

8.  GHTF, som samlet bransjen og reguleringsmyndigheter, 

ble ledet av Europakommisjonen og avsluttet sin virk-

somhet i september 2011, da gruppen vedtok et veiled-

ningsdokument(2) om et system for entydig utstyrs-

identifikasjon for medisinsk utstyr. 

9.  GHTFs arbeid for ytterligere harmonisering av 

rammereglene for medisinsk utstyr utføres i regi av 

  

(1) «Global Harmonization Task Force (GHTF)» er en frivillig 

internasjonal gruppe med representanter fra regule-

ringsmyndigheter for medisinsk utstyr og bransjeorganisasjoner fra 

Europa, De forente stater, Canada, Japan og Australia. GHTF ble 

etablert i 1992 som et svar på det økende behovet for internasjonal 

harmonisering av regelverket for medisinsk utstyr. GHTFs oppdrag 

ble avsluttet i desember 2012. 

(2) www.imdrf.org/docs/ghtf/final/steering-committee/technical-

docs/ghtf-sc-n2r3-2011-unique-device-identification-system-

110916.pdf 

International Medical Device Regulators Forum 

(IMDRF)(3). 

10.  Denne rekommandasjon er på linje med metoden som er 

utarbeidet på internasjonalt plan. 

Europeisk virksomhet i forbindelse med UDI 

11.  I 2010 opprettet Europakommisjonen, innenfor rammereg-

lene fastsatt ved direktivene om medisinsk utstyr, en 

europeisk ad hoc-arbeidsgruppe for UDI med det formål å 

utarbeide en samordnet metode, idet det tas hensyn til 

framskritt som er gjort både på nasjonalt og internasjonalt 

plan. 

12.  Gruppen har tre mål: 

a)  Å oppmuntre vedkommende myndigheter til å bidra til 

arbeidet som utføres på internasjonalt plan og føre 

kontroll med deres reaksjoner på dette arbeidet. 

b)  Å oppmuntre til utveksling av synspunkter og 

opplysninger om nasjonale initiativer som utarbeides av 

medlemsstater og til å søke felles løsninger. 

c)  Å lette tilnærmingen mellom medlemsstatenes 

nasjonale initiativer og Unionens framtidige regelverk. 

2. BEGRUNNELSE 

13.  Hovedmålene med et UDI-system er å øke pasient-

sikkerheten(4) og optimere pasientpleien. Disse målene 

søkes oppnådd ved å: 

a)  forbedre rapportering av hendelser, 

b)  tilrettelegge for effektiv tilbakekalling og andre 

korrigerende sikkerhetstiltak (FSCA), 

c)  tilrettelegge for effektive tiltak fra nasjonale 

vedkommende myndigheters side etter at utstyr er bragt 

i omsetning, 

d)  muliggjøre søk i flere datasystemer, 

e)  redusere sannsynligheten for medisinske feil som følge 

av feil bruk av utstyret.  

  

(3) «International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)» ble 

etablert i februar 2011 som et forum for å diskutere framtidige 

strategier for harmonisering av regelverket for medisinsk utstyr. 

IMDRF er en frivillig gruppe av reguleringsmyndigheter for 

medisinsk utstyr fra Australia, Brasil, Canada, Den europeiske 

union, De forente stater, Japan, Kina (observatør) og Russland 

(observatør) som møtes for å bygge videre på det solide 

grunnarbeidet til «Global Harmonization Task Force on Medical 

Devices (GHTF)». Verdens helseorganisasjon (WHO) deltar i 

IMDRF som observatør. 

(4) Med pasientsikkerhet menes unngåelse, forebygging og forbedring 

av negative utfall eller skader knyttet til ytelse av helsetjenester. 

Dette omfatter «feil», «avvik» og «ulykker». Sikkerhet har sitt 

utspring i samspillet mellom komponentene i systemet, og 

avhenger ikke av person, utstyr eller avdeling. Dersom sikkerheten 

skal forbedres, kreves kunnskap om hvordan sikkerhet springer ut 

av samspillet mellom komponentene. Pasientsikkerhet inngår i 

helsetjenestenes kvalitet. 
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14. Opprettelsen av et UDI-system kan også gjøre det lettere å 

nå andre mål, for eksempel bekjempelse av forfalskninger, 

bedre distribusjonskontroll, lagerstyring og spørsmål 

knyttet til refusjon. 

15. Målene nevnt i nr. 14 bør imidlertid ses på som mulige 

positive følger av UDI-systemet. 

 Bedre rapportering av hendelser 

16.  Bruken av UDI forventes å forbedre rapporteringen av 

hendelser og gir mulighet til å samle alle hendelser knyttet 

til bestemt medisinsk utstyr på unionsplan og, dersom det 

er snakk om et internasjonalt anerkjent og forenlig UDI-

system, på internasjonalt plan. Dette vil øke mulighetene til 

å sammenligne resultater knyttet til hver enkelt enhet av det 

medisinske utstyret. 

 Effektiv tilbakekalling og andre korrigerende 

sikkerhetstiltak 

17.  Dersom en bestemt enhet tildeles en entydig identifi-

kasjonskode som anvendes i hele distribusjonskjeden 

(global anvendelse), vil dette muliggjøre entydig identifi-

kasjon av selve enheten. 

18.  For å sikre sporbarhet er det ikke tilstrekkelig at hver 

framstiller har utarbeidet sin egen sporbarhetsordning. 

Mangelen på et unionssystem som anvendes i hele 

omsetningskjeden kan gi negative resultater ettersom hver 

aktør i distribusjonskjeden kan endre kodingen som 

framstilleren har utarbeidet. Dette kan føre til feil i 

kodingen av medisinsk utstyr, som igjen kan true 

sporbarheten for enheter i tilknytning til korrigerende 

sikkerhetstiltak. Bruk av samme kodespråk vil gjøre det 

lettere å spore medisinsk utstyr. 

 Effektive tiltak fra nasjonale vedkommende myndigheters 

side etter at utstyr er bragt i omsetning 

19. Et UDI-system bidrar særlig til å rette inn tiltak mot 

identifiserte produkter. 

20.  I tillegg vil det gi medlemsstatene mulighet til å samordne 

sine reaksjoner. 

 Søk i flere datasystemer 

21.  Ved at samme UDI brukes i ulike datasystemer (både av 

reguleringsmyndigheter og helseinstitusjoner) vil søk bli 

mer effektive, og det vil bli lettere å foreta søk for å samle 

opplysninger. På nåværende tidspunkt er dette ikke mulig 

ettersom hvert datasystem har sitt eget identifikasjons-

verktøy. 

 Færre medisinske feil 

22. Dersom identifikasjonsordninger brukes, kan det forventes 

en reduksjon i antallet tilfeller der det er valgt feil 

medisinsk utstyr. 

3. DEFINISJONER 

I denne rekommandasjon menes med: 

a) «medisinsk utstyr» ethvert instrument, apparat, 

hjelpemiddel, enhver programvare eller enhver annen 

gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder 

programvare som av framstilleren er særskilt beregnet på 

diagnostiske og/eller terapeutiske formål og er nødvendig 

for riktig bruk, og som av framstilleren er beregnet på bruk 

for mennesker med henblikk på: 

– diagnostisering, forebygging, kontroll, behandling eller 

lindring av sykdom, 

– diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller 

kompensasjon for skade eller funksjonshemning, 

– undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien 

eller av en fysiologisk prosess, 

– svangerskapsforebyggelse, 

 og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneske-

kroppen ikke framkalles ved farmakologisk eller immuno-

logisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der 

slike virkemåter kan bidra til dets funksjon(1), 

b) «aktivt implanterbart medisinsk utstyr» ethvert medisinsk 

utstyr som er bestemt til helt eller delvis å bli implantert 

varig i menneskekroppen ved et kirurgisk eller medisinsk 

inngrep eller gjennom en naturlig kroppsåpning ved et 

medisinsk inngrep(2), 

c) «medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk» ethvert 

medisinsk utstyr som er en reagens, et reagensprodukt, en 

kalibrator, et kontrollmateriale, et sett, et instrument, et 

apparat eller et system brukt alene eller i kombinasjon, som 

av framstiller er ment å skulle brukes in vitro i forbindelse 

med undersøkelse av prøver, herunder donert blod og vev, 

fra menneskekroppen utelukkende eller hovedsakelig med 

sikte på å skaffe opplysninger: 

– om en fysiologisk eller patologisk tilstand, eller 

– om en medfødt sykelig tilstand, eller 

– som gjør det mulig å fastslå sikkerhet og forenlighet 

med mulige mottakere, eller 

– som gjør det mulig å overvåke terapeutiske tiltak.  

  

(1) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 93/42/EØF. 

(2) Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 90/385/EØF. 
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Prøvebeholdere anses som medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk. Med «prøvebeholdere» menes utstyr, enten det 

er lufttomt eller ikke, som av framstiller er særskilt 

beregnet på direkte å inneholde og oppbevare prøver fra 

menneskekroppen med sikte på in vitro-diagnostikk. 

 Produkter beregnet på alminnelig bruk i laboratorium er 

ikke medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk med mindre 

disse produktene på grunn av sine egenskaper av 

framstilleren er særskilt beregnet på in vitro-diagnostiske 

undersøkelser(1), 

d) «sporbarhet» muligheten til å spore historikk for, bruk av 

og plassering av det som er gjenstand for sporing, 

e) «entydig utstyrsidentifikasjon — UDI» en serie med 

numeriske eller alfanumeriske tegn som er opprettet i 

henhold til en internasjonalt anerkjent standard for 

utstyrsidentifikasjon og -koding, og som muliggjør entydig 

identifikasjon av bestemt medisinsk utstyr på markedet. 

UDI omfatter utstyrsidentifikasjonskoden og 

produksjonsidentifikasjonskoden, 

f) «utstyrsidentifikasjonskode» en entydig numerisk eller 

alfanumerisk kode som er knyttet til en framstiller og en 

utstyrsmodell, 

g) «produksjonsidentifikasjonskode» en entydig numerisk 

eller alfanumerisk kode som identifiserer data knyttet til 

framstillingen av utstyrsenheten, 

h) «UDI-bærer» måten den entydige utstyrsidentifikasjonen 

overføres på ved hjelp av automatisk identifikasjon og 

dataregistrering(2) (AIDC) og, dersom det er relevant, det 

leselige formatet (HRI), 

i) «elektronisk UDI-system» et sentralt datalager / en sentral 

database til lagring av utstyrsidentifikasjonskoder og 

tilhørende identifikasjonsopplysninger om bestemt utstyr 

som bringes i omsetning på unionsmarkedet, 

j) «leselig format» datategnene som er kodet i AIDC-

symbolet, i et format som kan leses av mennesker, 

k) «direktemerking på del» enhver teknologi som kan brukes 

til å påføre et symbol på overflaten av en enhet 

  

(1) Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i direktiv 98/79/EF. 

(2) Med automatisk identifikasjon og dataregistrering menes metodene 

for automatisk identifisering av objekter, innsamling av data om 

objektene og innlegging av dataene direkte i datasystemer. 

(f.eks. ved å skape to ulike overflateegenskaper ved hjelp 

av laseretsing, støping, preging eller annen teknologi som 

blekkstråletrykking eller fleksografi), 

l) «framstiller» den fysiske eller juridiske person som er 

ansvarlig for konstruksjon, framstilling, emballering og 

merking av utstyr med sikte på å bringe det i omsetning i 

eget navn, uansett om de aktuelle arbeidsoperasjoner 

utføres av vedkommende selv eller av tredjemann på 

vedkommendes vegne(3), 

m) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som er uttrykkelig utpekt av framstilleren, som 

opptrer på vegne av framstilleren, og som myndigheter og 

organer i Fellesskapet kan henvende seg til i forbindelse 

med framstillerens forpliktelser i henhold til relevant 

fellesskapsregelverk(4), 

n) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer utstyr fra en tredjestat i omsetning på 

unionsmarkedet(5), 

o) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, utenom framstilleren eller importøren, 

som gjør utstyr tilgjengelig på markedet(6), 

p) «markedsdeltakere» framstilleren, representanten, 

importøren og distributøren(7), 

q) «helseinstitusjon» en organisasjon som har som 

hovedformål å pleie eller behandle pasienter og/eller å 

fremme folkehelsen, 

r) «bruker» en person, faglært eller ufaglært, som bruker 

utstyr. 

4. RISIKOBASERT METODE 

23.  Dersom medlemsstater har til hensikt å opprette et UDI-

system, bør de anvende en risikobasert metode i samsvar 

med utstyrets klassifisering. 

24. UDI-systemet bør innføres gradvis, innledningsvis for 

utstyrsklassene med høyest risiko som bør være det første 

utstyret som oppfyller vilkårene for å merkes med UDI. 

UDI-type 

25.  UDI bør omfatter to deler: en utstyrsidentifikasjonskode og 

en produksjonsidentifikasjonskode.  

  

(3) Artikkel 1 nr. 2 bokstav f) i direktiv 93/42/EØF. 

(4) Artikkel 1 nr. 2 bokstav j) i direktiv 93/42/EØF. 

(5) Artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 765/2008 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(6) Artikkel 2 nr. 6 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

(7) Artikkel 2 nr. 7 i forordning (EF) nr. 765/2008. 
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26.  Utstyrsidentifikasjonskoden bør inneholde statiske 

opplysninger(1) som gjelder særskilt for en framstiller og en 

utstyrsmodell og som også brukes som «tilgangsnøkkel» til 

opplysninger lagret i en UDI-database. 

27. Produksjonsidentifikasjonskoden bør inneholde dynamiske 

opplysninger(2) som identifiserer data knyttet til 

framstillingen av utstyrsenheten og fastsetter hvilken grad 

av sporbarhet som skal oppnås. 

28.  UDI bør finnes både i et leselig format (bestående av en 

serie med numeriske eller alfanumeriske tegn) og i et 

maskinlesbart format som kan leses ved hjelp av AIDC-

teknologi og som formidles via en bærer. 

29.  Dersom det er betydelige hindre for bruk av både AIDC og 

HRI på etiketten, bør AIDC-formatet velges. I visse miljøer 

eller brukssituasjoner, for eksempel hjemmepleie, kan det 

imidlertid være hensiktsmessig å bruke HRI i stedet for 

AIDC. 

30.  Medlemsstatene bør kontrollere at differensieringen 

mellom de ulike utstyrsklassene utelukkende baseres på 

typen av produksjonsidentifikasjonskode (dynamiske 

opplysninger) i samsvar med nr. 31. 

31.  Som hovedregel bør opplysningene som framgår av 

produksjonsidentifikasjonskoden (dynamiske opplysninger) 

variere avhengig av de ulike risikoklassene(3): 

– utløpsdato og/eller framstillingsdato for klasse I, 

– parti- eller produksjonsnummer for klasse IIa, 

– parti- eller produksjonsnummer for klasse IIb, 

– parti- eller produksjonsnummer eller serienummer(4) 

for klasse III. 

32.  Dersom det er relevant, kan framstillere velge en produk-

sjonsidentifikasjonskode (dynamiske opplysninger) som 

gjelder for en høyere klasse enn det aktuelle utstyret. 

  

(1) Disse opplysningene er felles for alt utstyr som tilhører samme 

spesifikke modell. 

(2) Disse opplysningene varierer avhengig av hvordan produksjons-

prosessen kontrolleres (ved hjelp av utløpsdato eller framstillings-

dato, parti- eller produksjonsnummer eller serienummer). 

(3) I samsvar med internasjonale retningslinjer bør det tas hensyn til 

mulige unntak og/eller fritak fra hovedregelen avhengig av 

utstyrsklasse. 

(4) Serienummeret gjør det mulig å identifisere hver enkelt 

utstyrsenhet. 

UDI-anvendelse 

33.  Som hovedregel bør UDI anvendes på alle emballasjenivåer 

for alle utstyrsklasser(5). 

34.  UDI-bæreren (AIDC- og HRI-representasjon av UDI) bør 

finnes på utstyrets etikett, på emballasjen eller på selve 

utstyret (direktemerking på del) og på alle høyere 

emballasjenivåer(6). 

5. VILKÅR SOM SKAL OPPFYLLES AV 

MARKEDSDELTAKERE, HELSEINSTITUSJONER OG 

PROFESJONELLE BRUKERE 

35.  For at målene med UDI-systemet skal oppnås bør 

markedsdeltakerne og helseinstitusjonene, samtidig som de 

utarbeider sine egne nasjonale UDI-ordninger, lagre 

opplysninger om både utstyrsidentifikasjonskoden (statiske 

opplysninger) og produksjonsidentifikasjonskoden 

(dynamiske opplysninger) i hele distribusjonskjeden. 

Helseinstitusjoner og, dersom det er mulig, profesjonelle 

brukere bør bruke disse opplysningene ved rapportering av 

hendelser. Dette vil muliggjøre mer effektive tiltak i 

forbindelse med tilbakekalling eller tilbaketrekking av 

produkter. 

36.  Opplysninger knyttet til utstyrsidentifikasjonskoden 

(statiske opplysninger) bør samles i de nasjonale UDI-

databasene. 

37. Når den framtidige europeiske databank for medisinsk 

utstyr (Eudamed) er opprettet, vil opplysninger knyttet til 

utstyrsidentifikasjonskoden (statiske opplysninger) bli 

sentralisert på europeisk plan gjennom et europeisk 

elektronisk UDI-system som vil inngå i den framtidige 

Eudamed-databanken. 

38.  Opplysninger knyttet til produksjonsidentifikasjonskoden 

(dynamiske opplysninger) bør ikke sendes til de nasjonale 

UDI-databasene og vil ikke registreres i det europeiske 

elektroniske UDI-systemet. 

For denne rekommandasjons formål bør markedsdeltakere, 

helseinstitusjoner og profesjonelle brukere oppfylle 

følgende vilkår. 

Framstillere 

39.  Framstillere bør på behørig vis tildele det medisinske 

utstyret de framstiller en UDI (statiske og dynamiske 

deler). 

40.  De bør framlegge de nødvendige dataelementene (se 

vedlegget) som skal registreres i UDI-databasen.  

  

(5) I samsvar med internasjonale retningslinjer bør det tas hensyn til 

mulige unntak og/eller fritak fra hovedregelen avhengig av 

utstyrsklasse. 

(6) I samsvar med internasjonale retningslinjer regnes ikke paller som 

høyere emballasjenivåer, og UDI-vilkårene gjelder derfor ikke for 

paller. 
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41.  De bør endre merkingen av produktene sine slik at UDI-

koden så langt det er praktisk mulig er trykt på utstyrets 

etikett, på emballasjen eller på selve utstyret (direktemer-

king på del) og på alle høyere emballasjenivåer, som nevnt 

i nr. 34. 

42.  De bør føre et elektronisk register over både utstyrsidentifi-

kasjonskoden (statiske opplysninger) og produksjons-

identifikasjonskoden (dynamiske opplysninger). 

43.  De bør føre et elektronisk register over markedsdeltakere, 

helseinstitusjoner og profesjonelle brukere de har levert 

hvert enkelt produkt til. 

 Importører 

44.  Importørene bør kontrollere at framstilleren på behørig vis 

har tildelt produktet en UDI (statiske og dynamiske deler) 

før de bringer produktet i omsetning på unionsmarkedet. 

Dersom importøren anser, eller har grunn til å tro, at dette 

vilkåret ikke er oppfylt, bør importøren ikke bringe utstyret 

i omsetning på unionsmarkedet før det er brakt i samsvar. 

45.  Importørene bør ikke fjerne eller endre UDI-en, ettersom 

dette vil gjøre det umulig å spore utstyret. 

46.  De bør undersøke om utstyret allerede er registrert i UDI-

databasen i den medlemsstaten der utstyret ble brakt i 

omsetning på unionsmarkedet. 

47.  Dersom utstyret allerede er registrert, bør importørene 

kontrollere at utstyrsidentifikasjonskoden (statiske 

opplysninger) på produktet svarer til den som er i UDI-

databasen. 

48.  Dersom utstyret ennå ikke er blitt registrert, bør 

importørene oppfylle vilkårene med hensyn til registrering 

av opplysninger om utstyrsidentifikasjonskoden (statiske 

opplysninger). 

49.  De bør føre et elektronisk register over både utstyrsidentifi-

kasjonskoden (statiske opplysninger) og produksjonsi-

dentifikasjonskoden (dynamiske opplysninger). 

50.  De bør føre et elektronisk register over markedsdeltakere 

som har levert utstyr til dem. 

51.  De bør føre et elektronisk register over markedsdeltakere, 

helseinstitusjoner og profesjonelle brukere de har levert 

utstyr til. 

 Representanter 

52.  Når en framstiller som bringer utstyr i omsetning i eget 

navn, ikke har et forretningskontor i en medlemsstat, bør 

vedkommende utpeke en enkelt representant i Unionen. 

Utpekingen må minst gjelde for alt utstyr av samme 

modell. 

53.  Representanten bør på anmodning få tilgang til registrene 

over både utstyrsidentifikasjonskoden (statiske opplys-

ninger) og produksjonsidentifikasjonskoden (dynamiske 

opplysninger) knyttet til produktet eller produktene 

vedkommende er utpekt for. 

 Distributører 

54.  Før distributører gjør utstyr tilgjengelig på markedet, bør de 

kontrollere at framstilleren og, dersom det er relevant, 

importøren på behørig vis har tildelt produktet en UDI 

(statiske og dynamiske deler). Dersom en distributør anser, 

eller har grunn til å tro, at dette vilkåret ikke er oppfylt, bør 

distributøren ikke gjøre utstyret tilgjengelig på unions-

markedet før det er brakt i samsvar. 

55.  Distributørene bør ikke fjerne eller endre UDI-en, ettersom 

dette vil gjøre det umulig å spore utstyret. 

56.  De bør føre et elektronisk register over både utstyrsidentifi-

kasjonskoden (statiske opplysninger) og produksjons-

identifikasjonskoden (dynamiske opplysninger). 

57.  De bør føre et elektronisk register over markedsdeltakere 

som har levert utstyr til dem. 

58.  De bør føre et elektronisk register over markedsdeltakere, 

helseinstitusjoner og profesjonelle brukere de har levert 

utstyr til. 

 Helseinstitusjoner 

59.  Helseinstitusjoner bør føre et elektronisk register over både 

utstyrsidentifikasjonskoden (statiske opplysninger) og 

produksjonsidentifikasjonskoden (dynamiske opplysninger) 

til medisinsk utstyr som kommer inn i disse institusjonene. 

Ved rapportering av hendelser bør helseinstitusjoner bruke 

opplysninger om både utstyrsidentifikasjonskoden (statiske 

opplysninger) og produksjonsidentifikasjonskoden 

(dynamiske opplysninger) knyttet til utstyr som er gjenstand 

for rapportering av hendelser. 

60.  For visse typer medisinsk utstyr, for eksempel utstyr som 

brukes i inngrep med høy risiko og/eller er særlig beregnet 

på bruk for høyrisikopasienter, bør det opprettes en 

forbindelse mellom utstyret som brukes og pasienten som 

behandles med det. Helseinstitusjoner bør derfor føre et 

register over hvilket utstyr som er brukt for hvilken pasient.  
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61.  For visse typer utstyr, for eksempel implanterbart 

medisinsk utstyr, bør helseinstitusjoner lagre både 

utstyrsidentifikasjonskoden (statiske opplysninger) og 

produksjonsidentifikasjonskoden (dynamiske opplysninger) 

i den elektroniske pasientjournalen. Dersom medisinsk 

utstyr blir tilbakekalt, skal det være mulig å fastslå nøyaktig 

hvilket utstyr som er implantert i hvilken pasient. 

 Profesjonelle brukere 

62.  Ved rapportering av hendelser bør profesjonelle brukere om 

mulig bruke opplysninger om både utstyrsidentifi-

kasjonskoden (statiske opplysninger) og produksjons-

identifikasjonskoden (dynamiske opplysninger) knyttet til 

utstyr som er gjenstand for rapportering av hendelser. 

6. NASJONALE UDI-DATABASER 

 Dataelementer 

63.  Medlemsstater som har til hensikt å opprette et UDI-system 

for medisinsk utstyr oppfordres til å basere det på nasjonale 

UDI-databaser. 

64.  For denne rekommandasjons formål oppfordres medlems-

statene til å fremme bruken av Extensible Markup 

Language (XML) som et felles format for datautveksling 

mellom UDI-databasene og til å ta hensyn til relevante 

spesifikasjoner og semantiske standarder som finnes på 

området. 

65.  Dataelementene som er oppført i vedlegget bør innføres i 

de nasjonale UDI-databasene og bør svare til elementene 

som er forbundet med utstyrsidentifikasjonskoden (statiske 

opplysninger). 

Utferdiget i Brussel, 5. april 2013. 

  For Kommisjonen 

  Tonio BORG 

  Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

DATAELEMENTER I DE NASJONALE UDI-DATABASENE 

Nasjonale UDI-databaser bør omfatte følgende dataelementer: 

a)  mengde per kolli, 

b)  dersom det er relevant, alternativ(e) identifikasjonskode(r) eller tilleggsidentifikasjonskode(r), 

c)  måten framstillingen av utstyret kontrolleres på (utløpsdato eller framstillingsdato, parti- eller produksjonsnummer, 

serienummer), 

d)  dersom det er relevant, utstyrsidentifikasjonskoden for bruksenheten (dersom utstyret ikke er tildelt en UDI på 

nivået for dets bruksenhet, skal en utstyrsidentifikasjonskode av typen «bruksenhet» tildeles for å knytte bruken av 

utstyret til en pasient), 

e)  navnet på og adressen til framstilleren (som angitt på etiketten), 

f)  dersom det er relevant, navnet på og adressen til representanten (som angitt på etiketten), 

g)  kode i henhold til den globale nomenklaturen for medisinsk utstyr (GMDN, Global Medical Device Nomenclature) 

eller en annen internasjonalt anerkjent nomenklatur, 

h)  dersom det er relevant, handelsnavn/varenavn, 

i)  dersom det er relevant, utstyrsmodell-, referanse- eller katalognummer, 

j)  dersom det er relevant, klinisk størrelse (herunder volum, lengde, bredde og diameter), 

k)  ytterligere produktbeskrivelse (valgfritt), 

l)  dersom det er relevant, vilkår for lagring og/eller håndtering (som angitt på etiketten eller i bruksanvisningen), 

m)  dersom det er relevant, andre handelsnavn for utstyret, 

n)  merket som utstyr for engangsbruk (ja/nei), 

o)  dersom det er relevant, begrensning for antall ombruk, 

p)  utstyret er emballert sterilt (ja/nei), 

q)  må steriliseres før bruk (ja/nei), 

r)  merket med at produktet inneholder lateks (ja/nei), 

s)  merket med at produktet inneholder DEPH (ja/nei), 

t)  URL for ytterligere opplysninger, f.eks. bruksanvisninger i elektronisk form (valgfritt), 

u)  dersom det er relevant, kritiske advarsler eller kontraindikasjoner. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 463/2013 

av 17. mai 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse 

vedlegg I, II og IV til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 

nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 

artikkel 31 nr. 1 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ordet «kainitt» er brukt i tabell A.3 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2003/2003 som gjødselens 

typebetegnelse for kaliumråsalt. Ordet kainitt kan 

imidlertid i dag brukes om bare ett bestemt kaliumråsalt, 

noe som fører til en mulig handelsbegrensning for 

produsenter som ønsker å markedsføre andre former for 

kaliumsalter. For å motvirke denne begrensningen og 

dermed gi gårdbrukere i medlemsstatene tilgang til et 

større utvalg av kaliumsalter, bør det benyttes en mer 

generisk typebetegnelse for disse postene når det gjelder 

denne gjødseltypen, og henvisningene til kainitt bør 

tilpasses deretter. Det bør fastsettes en over-

gangsperiode, slik at produsentene av kaliumråsalter kan 

tilpasse merkingen til de nye reglene. 

2)  Lignosulfonsyre er et komplekst materiale framstilt av 

forskjellige treslag. Ettersom det finnes mange 

forskjellige kvaliteter på markedet, er det viktig at de 

kvalitetskravene som produktene må oppfylle før de kan 

bringes i omsetning som EF-gjødsel, tilpasses den 

tekniske utvikling. 

3)  Kalkingsmidler, også kjent som jordbrukskalk, 

reduserer jordbunnens surhetsgrad og kan i den 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 18.5.2013, s. 1, 

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

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 16. 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 

forbindelse også tilføre næringsstoffene magnesium 

og/eller kalsium. Produsenter av kalkingsmidler står 

overfor et mangfold av nasjonale regler som fører til en 

konkurransevridning i det indre marked. Kalkingsmidler 

bør derfor føyes til de gjødseltypene som er beskrevet i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003, slik at de 

kan omsettes fritt i det indre marked. Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon (CEN) har utviklet EN-

standarder som gjelder analysemetoder for 

kalkingsmidler. For å gjøre det obligatorisk å overholde 

disse standardene bør de tas inn i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 2003/2003, der prøvetakings- og 

analysemetodene er fastsatt. 

4)  Det bør fastsettes en overgangsperiode for å sikre at 

produsentene av kalkingsmidler får tid til å tilpasse seg 

de nye EN-standardene. 

5)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2003/2003 er det 

fastsatt toleranser for angitt næringsinnhold. Vedlegg II 

bør endres slik at det omfatter toleranser for 

kalkingsmidler. 

6)  I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal det 

kontrolleres at EF-gjødsel er i samsvar med de 

prøvetakings- og analysemetodene som er fastsatt i 

forordningens vedlegg IV. Enkelte av disse metodene er 

imidlertid ikke internasjonalt anerkjent og bør erstattes 

med EN-standarder som nylig er utarbeidet av Den 

europeiske standardiseringsorganisasjon. 

7)  Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i 

forordning (EF) nr. 2003/2003 —  

2019/EØS/27/24 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer 

1.  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2.  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3.  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Som unntak fra artikkel 3 annet nummer kan produsenter 

anvende bestemmelsene i vedlegg I nr. 1 før 7. desember 2014. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Vedlegg I nr. 1 får anvendelse fra 7. desember 2014. 

3.  Vedlegg I nr. 3, vedlegg II nr. 2 og vedlegg III nr. 4 får 

anvendelse fra 7. juni 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A.3 skal post 1 og 2 i tabellen lyde: 

«1 Kaliumråsalt Produkt framstilt av kaliumråsalter 10 % K2O 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

5 % MgO 

Magnesium i form av vannløselige salter, uttrykt 

som magnesiumoksid 

Vanlige handelsnavn 

kan tilføyes 

Vannløselig kaliumoksid 

Vannløselig magnesiumoksid 

2 Anriket kaliumråsalt Produkt framstilt ved blanding av 

kaliumråsalter og kaliumklorid 

18 % K2O 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

Vanlige handelsnavn 

kan tilføyes 

Vannløselig kaliumoksid 

Valgfri angivelse av innholdet av vannløselig magne-

siumoksid når dette overstiger 5 % MgO» 

2)  I avsnitt E.3.2 skal tabellen lyde: 

«Nr. Betegnelse Alternativ betegnelse Kjemisk formel Syrens CAS-nummer(*) 

1 Lignosulfonsyre LS Ingen kjemisk formel foreligger 8062-15-5(**) 

(*) Bare til orientering. 

(**) Av kvalitetshensyn skal det relative innholdet av fenolhydroksyl og det relative innholdet av organisk svovel som målt i henhold til EN 16109, overstige henholdsvis 1,5 % og 4,5 %.» 

3)  Nytt avsnitt G skal lyde: 

«G. Kalkingsmidler 

 Ordet «KALKINGSMIDLER» settes inn etter uttrykket «EF-GJØDSEL». 

 Alle egenskapene nevnt i tabellene i avsnitt G.1 til G.5 viser til produktet slik det ble levert, med mindre annet er angitt. 

 Granulerte kalkingsmidler som er produsert ved aggregering av mindre primærpartikler, skal nedbrytes ved omrøring i vann til partikler med den findelingsgraden som er spesifisert i typebeskrivelsene, og som er 

målt etter metode 14.9 «Bestemmelse av partikkelstørrelsesfordelingen».  
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G.1. Naturkalk 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 a) Kalkstein — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved formaling av naturlige 

forekomster av kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 42 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,5 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 
1 b) Kalkstein — høy kvalitet Minste nøytraliserende verdi: 50 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

2 a) Magnesiumholdig 

kalkstein — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat og magne-

siumkarbonat som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

formaling av naturlige 

forekomster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 45 

Totalmagnesium: 3 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,5 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

2 b) Magnesiumholdig 

kalkstein — høy kvalitet 

Minste nøytraliserende verdi: 52 

Totalmagnesium: 3 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 
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1 2 3 4 5 6 

   — minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

  

3 a) Dolomittkalkstein — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat og magne-

siumkarbonat som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

formaling av naturlige 

forekomster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 48 

Totalmagnesium: 12 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,5 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

3 b) Dolomittkalkstein — høy 

kvalitet 

Minste nøytraliserende verdi: 54 

Totalmagnesium: 12 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

4 a) Kalkstein i havet — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved formaling av naturlige 

forekomster av kalkstein 

med opprinnelse i havet. 

Minste nøytraliserende verdi: 30 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, og 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

4 b) Kalkstein i havet — høy 

kvalitet 

Minste nøytraliserende verdi: 40 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, og 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 
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1 2 3 4 5 6 

5 a) Kritt — standardkvalitet Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved formaling av naturlige 

forekomster av kritt. 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting etter oppløsning 

i vann: 

— minst 90 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 70 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, og 

— minst 40 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt. 

Partikkelreaktivitet 1–2 mm (framstilt ved tørrsikting) 

minst 40 % i sitronsyre 

Minste nøytraliserende verdi: 42 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 25 mm-sikt, og 

— minst 30 % passerer gjennom en 2 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

5 b) Kritt — høy kvalitet Findelingsgrad bestemt ved våtsikting etter oppløsning 

i vann: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 70 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt. 

Partikkelreaktivitet 1–2 mm (framstilt ved tørrsikting) 

minst 65 % i sitronsyre 

Minste nøytraliserende verdi: 48 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 25 mm-sikt, og 

— minst 30 % passerer gjennom en 2 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 
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1 2 3 4 5 6 

6 Karbonatsuspensjon Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat og/eller 

magnesiumkarbonat som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved formaling og 

suspensjon i vann av 

naturlige forekomster av 

kalkstein, magne-

siumholdig kalkstein, 

dolomitt eller kritt. 

Minste nøytraliserende verdi: 35 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Vanninnhold (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

G.2. Kalsiumoksid og kalsiumhydroksid av naturlig opprinnelse 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 a) Brent kalk — 

basiskvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved brenning av naturlige 

forekomster av kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 75 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte 

findelingsgraden «fin» 

eller «siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

1 b) Brent kalk — beste 

kvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved brenning av naturlige 

forekomster av kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 85 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Typebetegnelsen skal 

omfatte 

findelingsgraden «fin» 

eller «siktet». 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 
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   Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

2 a) Brent magnesiumholdig 

kalk — basiskvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 80 

Totalmagnesium: 7 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

2 b) Brent magnesiumholdig 

kalk — beste kvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 85 

Totalmagnesium: 7 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

3 a) Brent dolomittkalk — 

basiskvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 85 

Totalmagnesium: 17 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 
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   Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

3 b) Brent dolomittkalk — 

beste kvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 95 

Totalmagnesium: 17 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

4 Brent hydratkalk (lesket 

kalk) 

Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved brenning og lesking av 

naturlige forekomster av 

kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 65 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

5 Brent magnesiumholdig 

hydratkalk (lesket 

magnesiumholdig kalk) 

Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid og 

magnesiumhydroksid som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved brenning og 

lesking av naturlige fore-

komster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 70 

Totalmagnesium: 5 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 
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6 Hydratisert brent 

dolomittkalk 

Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid og 

magnesiumhydroksid som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved brenning og 

lesking av naturlige fore-

komster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 70 

Totalmagnesium: 12 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

7 Suspensjon av hydratkalk Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid og/eller 

magnesiumhydroksid som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved brenning, lesking 

og suspensjon i vann av 

naturlige forekomster av 

kalkstein, magnesiumholdig 

kalkstein eller dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 20 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

G.3.  Kalk fra industrielle prosesser 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 a) Kalk fra sukker-

produksjon 

Produkt fra sukker-

produksjon, framstilt ved 

karbonisering med bare 

brent kalk fra naturlige 

forekomster og som 

inneholder findelt kalsium-

karbonat som hoved-

bestanddel. 

Minste nøytraliserende verdi: 20 Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 
1 b) Suspensjon av kalk fra 

sukkerproduksjon 

Minste nøytraliserende verdi: 15 
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G.4. Blandet kalk 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 Blandet kalk Produkt framstilt ved 

blanding av typene oppført i 

avsnitt G1 og G2. 

Minste karbonatinnhold: 15 % 

Høyeste karbonatinnhold: 90 % 

Ordet 

«magnesiumholdig» skal 

føyes til typebetegnelsen 

dersom MgO ≥ 5 %. 

Vanlige handelsnavn eller 

alternative navn kan 

tilføyes. 

Typer som spesifisert i avsnitt G.1 og G.2 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

G.5. Blandinger av kalkingsmidler med andre typer EF-gjødsel 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 Blanding av 

[typebetegnelse i 

avsnitt G.1 til G.4] med 

[typebetegnelse i 

avsnitt A, B, D]. 

Produkt framstilt ved 

blanding, komprimering 

eller granulering av 

kalkingsmidler oppført i 

avsnitt G.1 til G.4 med 

gjødseltyper oppgitt i 

avsnitt A, B eller D. 

Følgende blandinger er 

forbudt: 

— ammoniumsulfat (type 

A.1.4) eller urea 

(type A.1.9) med 

kalsiumoksid eller 

kalsiumhydroksid som 

oppført i avsnitt G.2, 

— blanding og deretter 

komprimering eller 

granulering av super-

fosfater av type A.2.2 

bokstav a), b) eller c) 

med en type som er 

oppført i punkt G.1 til 

G.4. 

Nøytraliserende verdi: 15 

3 % N for blandinger som inneholder gjødseltyper 

med et minste N-innhold 

3 % P2O5 for blandinger som inneholder 

gjødseltyper med et minste P2O5-innhold 

3 % K2O for blandinger som inneholder gjødseltyper 

med et minste K2O-innhold 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

Andre krav som angis i de 

enkelte postene. 

Nøytraliserende verdi 

Næringsstoffer i henhold til angivelsene 

for de enkelte gjødseltypene. 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Dersom klorinnholdet ikke overstiger 

2 % Cl, kan ordet «klorfattig» tilføyes. 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad (valgfritt)» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt 1.3 gjøres følgende endringer: 

a)  I den første posten erstattes typebetegnelsen «kainitt» med «kaliumråsalt». 

b)  I den andre posten erstattes typebetegnelsen «anriket kainittsalt» med «anriket kaliumråsalt». 

2)  Nytt avsnitt 5 skal lyde: 

«5.  Kalkingsmidler 

Følgende toleranser gjelder for angitt innhold av kalsium og magnesium: 

Magnesiumoksid: 

—  til og med 8 % MgO 1 

—  mellom 8 % og 16 % MgO 2 

—  over 16 % MgO 3 

Kalsiumoksid 3 

Følgende toleranse gjelder for angitt nøytraliserende verdi: 

Nøytraliserende verdi 3 

Følgende toleranse gjelder for den angitte prosentandelen av materialet som passerer gjennom en bestemt sikt: 

Findelingsgrad 10» 

 ______  
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VEDLEGG III 

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  Metode 6.1 skal lyde: 

«Metode  6 .1  

Bestemmelse av klorider når det ikke er organisk materiale til stede 

 EN 16195: Gjødsel — Bestemmelse av klorider når det ikke er organisk materiale til stede 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

2)  Metode 8.6–8.8 skal lyde: 

«Metode  8 .6  

Manganometrisk bestemmelse av ekstrahert kalsium etter utfelling som oksalat 

 EN 16196: Gjødsel — Manganometrisk bestemmelse av ekstrahert kalsium etter utfelling som oksalat 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e  8.7  

Bestemmelse av magnesium ved atomabsorpsjonsspektrometri 

 EN 16197: Gjødsel — Bestemmelse av magnesium ved atomabsorpsjonsspektrometri 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e  8.8  

Bestemmelse av magnesium ved kompleksometri 

 EN 16198: Gjødsel — Bestemmelse av magnesium ved kompleksometri 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

3)  Metode 8.10 skal lyde: 

«Metode  8 .10  

Bestemmelse av natrium ekstrahert ved flammeemisjonsspektrometri 

 EN 16199: Gjødsel — Bestemmelse av natrium ekstrahert ved flammeemisjonsspektrometri 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

4)  Ny metode 14 skal lyde: 

«Metode  14  

Kalkingsmidler 

Metod e 14 .1  

Bestemmelse av størrelsesfordelingen av kalkingsmidler ved tørr- og våtsikting 

 EN 12948: Kalkingsmidler — Bestemmelse av størrelsesfordelingen ved tørr- og våtsikting 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .2  

Bestemmelse av karbonat- og silikatbaserte kalkingsmidlers reaktivitet med saltsyre 

 EN 13971: Karbonat- og silikatbaserte kalkingsmidler — Bestemmelse av reaktivitet — Potentiometrisk 

titreringsmetode med saltsyre 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.  
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Metod e 14 .3  

Bestemmelse av reaktivitet ved automatisk titreringsmetode med sitronsyre 

 EN 16357: Karbonatbaserte kalkingsmidler — Bestemmelse av reaktivitet — Automatisk titreringsmetode med 

sitronsyre 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .4  

Bestemmelse av nøytraliserende verdi for kalkingsmidler 

 EN 12945: Kalkingsmidler — Bestemmelse av nøytraliserende verdi — Titrimetriske metoder 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .5  

Bestemmelse av kalsium i kalkingsmidler ved oksalatmetoden 

 EN 13475: Kalkingsmidler — Bestemmelse av kalsiuminnhold — Oksalatmetode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .6  

Bestemmelse av kalsium og magnesium i kalkingsmidler ved kompleksometri 

 EN 12946: Kalkingsmidler — Bestemmelse av kalsium- og magnesiuminnhold — Kompleksometrisk metode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .7  

Bestemmelse av magnesium i kalkingsmidler ved atomabsorpsjonsspektrometrisk metode 

 EN 12947: Kalkingsmidler — Bestemmelse av magnesiuminnhold — Atomabsorpsjonsspektrometrisk metode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .8  

Bestemmelse av vanninnhold 

 EN 12048 Fast gjødsel og kalkingsmidler — Bestemmelse av vanninnhold — Gravimetrisk metode ved tørking ved 

105 °C +/– 2 °C 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .9  

Bestemmelse av partikkelstørrelsesfordelingen 

 EN 15704: Kalkingsmidler — Fastsettelse av nedbrytingen av granulert kalsium og kalsium-

/magnesiumkarbonater under påvirkning av vann 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .10  

Bestemmelse av produktets virkning ved jordinkubasjon 

 EN 14984: Kalkingsmidler — Bestemmelse av produktets virkning på jordens pH-verdi — Jordinkubasjonsmetode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 837/2013 

av 25. juni 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn 

til opplysningskravene ved søknader om godkjenning av biocidprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 85, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 kan et biocidprodukt godkjennes dersom 

de aktive stoffene i produktet har blitt godkjent i 

samsvar med artikkel 9 i nevnte forordning. 

2)  Et biocidproduct kan godkjennes selv om ett eller flere 

av de aktive stoffene som inngår i det har blitt framstilt 

på et annet sted eller i samsvar med en annen prosess, 

herunder av forskjellige utgangsmaterialer, enn dem i 

det stoffet som vurderes for godkjenning i henhold til 

artikkel 9 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  For å sikre at det aktive stoffet som inngår i et 

biocidprodukt ikke har betydelig flere farlige 

egenskaper enn det stoffet som har blitt vurdert for 

godkjenningsformål, er det i slike tilfeller nødvendig å 

fastslå teknisk likeverdighet i henhold til artikkel 54 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

4)  Det er derfor hensiktsmessig å inkludere dokumentasjon 

på teknisk likeverdighet i informasjonskravene til 

godkjenning av biocidprodukter oppført i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 528/2012 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 3.9.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 528/2012 gjøres følgende 

endringer: 

1)  I tabellen i avsnitt 1 innsettes følgende post 2.5: 

«2.5  Dersom biocidproduktet inneholder et aktivt stoff 

som har blitt framstilt på andre steder eller i samsvar 

med andre prosesser eller av andre utgangsmaterialer 

enn dem som inngår i det aktive stoffet som har blitt 

vurdert for godkjenningsformål i henhold til artikkel 

9 i denne forordning, må det framlegges bevis for at 

teknisk likeverdighet har blitt fastslått i samsvar med 

artikkel 54 i denne forordning eller etter at en 

vurdering som ble innledet før 1. september 2013, av 

en vedkommende myndighet utpekt i samsvar med 

artikkel 26 i direktiv 98/8/EF.» 

2)  I tabellen i avsnitt 2 innsettes følgende post 2.5: 

«2.5  Dersom biocidproduktet inneholder et aktivt stoff 

som har blitt framstilt på andre steder eller i samsvar 

med andre prosesser eller av andre utgangsmaterialer 

enn dem som inngår i det aktive stoffet som har blitt 

vurdert for godkjenningsformål i henhold til artikkel 

9 i denne forordning, må det framlegges bevis for at 

teknisk likeverdighet har blitt fastslått i samsvar med 

artikkel 54 i denne forordning eller etter at en 

vurdering som ble innledet før 1. september 2013, av 

en vedkommende myndighet utpekt i samsvar med 

artikkel 26 i direktiv 98/8/EF.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/25 



Nr. 27/208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/209 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 945/2013 

av 2. oktober 2013 

om godkjenning av cypermetrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter(2) er det utarbeidet en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter cypermetrin. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

cypermetrin blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 

i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 8, treimpregne-

ringsmidler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, 

som tilsvarer produkttype 8 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Belgia ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 5. mars 2010 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling, i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 3.10.2013,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurde-

ringsrapport fra Den faste komité for biocidprodukter 

12. juli 2013. 

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 8 og inneholder cypermetrin, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6) Cypermetrin bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter av type 8. 

7) Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

8) Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og, når det er relevant, Kommisjonen gis 

en rimelig frist til å forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av godkjenningen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Cypermetrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 8, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget til denne forordning er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/26 

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

Utferdiget i Brussel 2. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår(2) 

Cypermetrin Cypermetrin cis:trans/40:60 

IUPAC-navn: 

(RS)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-(1RS)-

cis,trans-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

EF-nr.: 257-842-9 

CAS-nr.: 52315-07-8 

920 g/kg 1. juni 2015 31. mai 2025 8 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere og yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produktene brukes 

sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Det skal treffes egnede risikoreduserende tiltak for å beskytte jordbunnen 

og vannmiljøet. Særlig gjelder følgende: 

a)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for 

godkjente produkter at industriell anvendelse skal finne sted innenfor 

et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag, og at 

nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak eller på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre spill direkte til jord 

eller vann, og at eventuelt spill fra bruk av produktene skal samles 

opp for ombruk eller sluttbehandling. 

b)  Produkter skal ikke godkjennes til industriell behandling ved 

neddypping eller sprøyting av trevirke som vil utsettes for forvitring, 

med mindre det er framlagt opplysninger som viser at produktet ikke 

utgjør en uakseptabel risiko, om nødvendig ved anvendelse av egnede 

begrensningstiltak. 

c)  Produkter skal ikke godkjennes til behandling av utendørskon-

struksjoner nær eller over vann eller til behandling av trevirke som 

skal brukes i utendørskonstruksjoner nær eller over vann, med mindre 

det er framlagt opplysninger som viser at produktet ikke utgjør en 

uakseptabel risiko, om nødvendig ved anvendelse av egnede 

begrensningstiltak. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/ 

environment/biocides/index.htm 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/211 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 955/2013 

av 4. oktober 2013 

om godkjenning av propikonazol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for produkttype 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter(2) er det utarbeidet en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter propikonazol. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

propikonazol blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 9, 

konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og 

polymeriserte materialer, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 9 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Finland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 11. februar 2011 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 5.10.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurde-

ringsrapport fra Den faste komité for biocidprodukter 

12. juli 2013. 

5) Det framgår av vurderingsrapporten at biocidprodukter 

som brukes i produkttype 9 og inneholder propikonazol, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6) Propikonazol bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter for produkttype 9. 

7) Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

8) Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en rimelig 

frist til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene 

som følger av godkjenningen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Propikonazol godkjennes som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter for produkttype 9, idet det omfattes av 

spesifikasjonene og vilkårene 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. 

2019/EØS/27/27 

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

Utferdiget i Brussel, 4. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Propikonazol 1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-

dioksolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol 

EF-nr.: 262-104-4 

CAS-nr.: 60207-90-1 

930 g/kg 1. juni 2015 31. mai 2025 9 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

Dersom en behandlet gjenstand er behandlet med eller med forsett 

inneholder propikonazol, og dersom det er nødvendig ut fra 

muligheten for hudkontakt eller frigivelse av propikonazol ved 

normale bruksvilkår, skal den som har ansvar for å bringe den 

behandlede gjenstanden i omsetning, sikre at etiketten inneholder 

opplysninger om risikoen for hudsensibilisering samt opplysningene 

omhandlet i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/ 

environment/biocides/index.htm 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/213 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1032/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av bromeddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for 

produkttype 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter bromeddiksyre. 

2)  Bromeddiksyre er vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype  

4, desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i 

kontakt med næringsmidler og fôrvarer, som definert i 

vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 

4 som definert i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3)  Spania ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 22. januar 2011 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling, i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998,  

s. 1). 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurde-

ringsrapport fra Den faste komité for biocidprodukter 

27. september 2013. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 4 og inneholder bromeddiksyre, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Bromeddiksyre bør derfor godkjennes til bruk i 

biocidprodukter for produkttype 4. 

7)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

8)  Vurderingen tok ikke for seg bruk av biocidprodukter 

som inneholder bromeddiksyre, i materialer og 

gjenstander beregnet på å komme i direkte eller 

indirekte kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1935/2004(4). Slike materialer kan kreve at det 

fastsettes bestemte grenser for migrasjon i nærings-

midler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i 

forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkjenningen bør 

derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre Kommi-

sjonen har fastsatt slike grenser eller det etter nevnte 

forordning er fastslått at slike grenser ikke er 

nødvendige. 

9)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en rimelig 

frist til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene 

som følger av godkjenningen. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av  

27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 

80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

2019/EØS/27/28 



Nr. 27/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bromeddiksyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for produkttype 4, idet det omfattes 

av spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget. 

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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Bromeddiksyre IUPAC-navn: 

2-brom-etansyre 

EF-nr.: 201-175-8 

CAS-nr.: 79-08-3 

946 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 4 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/ 

2009(3) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/ 

2005(4) vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

3)  Produkter som inneholder bromeddiksyre, skal ikke inngå i materialer 

og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler i henhold til forordning (EF) nr. 1935/2004, med 

mindre Kommisjonen har fastsatt bestemte grenser for migrasjon av 

bromeddiksyre i næringsmidler eller det etter nevnte forordning er 

fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

Dersom en behandlet artikkel er behandlet med eller med forsett 

inneholder bromeddiksyre, og dersom det er nødvendig på grunn av 

muligheten for hudkontakt og frigivelse av bromeddiksyre ved normale 

bruksvilkår, skal den som har ansvar for å bringe gjenstanden i omsetning, 

sikre at etiketten inneholder opplysninger om risikoen for hudsen-

sibilisering samt opplysningene nevnt i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/ 

environment/biocides/index.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 470/2009 av 6. mai 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1033/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av kobbersulfat-pentahydrat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter for produkttype 2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter kobbersulfat. 

2)  Kobbersulfat er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 2, desinfeksjons-

midler til privat bruk og bruk i det offentlige helsevesen 

og andre biocidprodukter, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Dataene som er inngitt for vurderingen, gjorde det mulig 

å trekke konklusjoner bare for en viss form av 

kobbersulfat, det vil si kobbersulfat-pentahydrat (CAS-

nr. 7758-99-8). Vurderingen gjorde det ikke mulig å 

trekke konklusjoner om andre stoffer som faller inn 

under definisjonen av kobbersulfat (CAS-nr. 7758-99-7) 

på nevnte liste over aktive stoffer i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. Bare kobbersulfat-pentahydrat bør derfor 

omfattes av godkjenningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

4)  Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 5. april 2011 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

5)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4  

i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en  

vurderingsrapport fra Den faste komité for biocid-

produkter 27. september 2013. 

6)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 2 og inneholder kobbersulfat-

pentahydrat, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. 

7)  Kobbersulfat-pentahydrat bør derfor godkjennes til bruk 

i biocidprodukter for produkttype 2. 

8)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

9)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en rimelig 

frist til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene 

som følger av godkjenningen. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kobbersulfat-pentahydrat godkjennes som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter for produkttype 2, idet det omfattes av 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget. 

2019/EØS/27/29 
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Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår(2) 

Kobbersulfat-

pentahydrat 

IUPAC-navn: Kobbersulfat-pentahydrat 

EF-nr.: 231-847-6(3) 

CAS-nr.: 7758-99-8 

999 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 2 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen 

av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/ 

environment/biocides/index.htm 

(3) Bare kobbersulfat-pentahydrat skal tas i betraktning under dette EF-nummeret. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1034/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av aluminiumfosfid som frigir fosfin, som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for 

produkttype 20(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter aluminiumfosfid. 

2)  Aluminiumfosfid er vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 23, 

produkter til bekjempelse av andre virveldyr, som 

definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer 

produkttype 20 som definert i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

3)  Tyskland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 23. juli 2010 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurde-

ringsrapport fra Den faste komité for biocidprodukter 

27. september 2013. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 23 og inneholder aluminiumfosfid, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Aluminiumfosfid som frigir fosfin, bør derfor god-

kjennes til bruk i biocidprodukter for produkttype 20. 

7)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

8)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en rimelig 

frist til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene 

som følger av godkjenningen. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Aluminiumfosfid som frigir fosfin, godkjennes som aktivt stoff 

til bruk i biocidprodukter for produkttype 20, idet det omfattes 

av spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget. 

2019/EØS/27/30 
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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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Aluminiumfosfid 

som frigir fosfin 

IUPAC-navn: Aluminiumfosfid 

EF-nr.: 244-088-0 

CAS-nr.: 20859-73-8 

830 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 20 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produkter skal bare selges til og brukes av yrkesbrukere som har 

fått særlig opplæring. 

2)  Som følge av de påviste risikoene for brukerne skal det treffes 

egnede risikoreduserende tiltak. Disse omfatter blant annet bruk 

av egnet personlig verneutstyr, bruk av applikatorer og at 

produktet presenteres i en form som er beregnet på å redusere 

eksponeringen av brukerne til et akseptabelt nivå. 

3)  Som følge av de påviste risikoene for landlevende arter utenfor 

målgruppen skal det treffes egnede risikoreduserende tiltak. Disse 

omfatter blant annet forbud mot å behandle områder der det 

forekommer andre gravende pattedyr enn målarten. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/ 

environment/biocides/index.htm 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1035/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av benzosyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for 

produkttype 3 og 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter benzosyre. 

2)  Benzosyre er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 3, biocid-

produkter beregnet på veterinærhygiene, og produkttype 

4, desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i 

kontakt med næringsmidler og fôrvarer, som definert i 

vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 

3 og 4 som definert i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3)  Tyskland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 3. februar 2011 for Kommisjonen rapporter fra 

vedkommende myndighet sammen med anbefalinger i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapportene fra vedkommende myndighet er gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i to 

vurderingsrapporter innenfor Den faste komité for 

biocidprodukter 27. september 2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om marked-

sføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 3 og 4 og inneholder benzosyre, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Benzosyre bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter for produkttype 3 og 4. 

7)  Ettersom vurderingene ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningene ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

8)  Når det gjelder bruk i produkttype 4, tok ikke 

vurderingen for seg biocidprodukter som inneholder 

benzosyre, i materialer som er beregnet på å komme i 

direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i 

henhold til artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(4). Slike materialer 

kan kreve at det fastsettes bestemte grenser for 

migrasjon i næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkjenningen 

bør derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre 

Kommisjonen har fastsatt slike grenser eller det etter 

nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er 

nødvendige. 

9)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en rimelig 

frist til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene 

som følger av godkjenningen. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Benzosyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter for produkttype 3 og 4, idet det omfattes av 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av  

27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 

80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

2019/EØS/27/31 
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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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Benzosyre IUPAC-navn: Benzosyre 

EF-nr.: 200-618-2 

CAS-nr.: 65-85-0 

990 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 3 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering 

ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal 

produkter brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende 

grenseverdier i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009(3) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(4) vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 

4 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering 

ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal 

produkter brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Når det gjelder produkter som kan føre til restmengder i 

næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene undersøke om det er 

behov for å fastsette nye eller endre gjeldende grenseverdier for 

restmengder i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller 

forordning (EF) nr. 396/2005, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 
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Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

      3)  Produkter som inneholder benzosyre, kan ikke inngå i materialer og 

gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler i henhold til artikkel 1(1) i forordning (EF)  

nr. 1935/2004, med mindre Kommisjonen har fastsatt bestemte 

grenser for migrasjon av benzosyre i næringsmidler eller det etter 

nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 470/2009 av 6. mai 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 27/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1036/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av etofenproks som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for 

produkttype 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89  

nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med 

henblikk på mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter etofenproks. 

2)  Etofenproks er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 

i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 18, insekt-

midler, middmidler og produkter til bekjempelse av 

andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 18 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 9. august 2011 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 

i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 

av gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurde-

ringsrapport fra Den faste komité for biocidprodukter 

27. september 2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 

16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007,  

s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 18 og inneholder etofenproks, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Det framgår også av rapportene at etofenproks på 

grunn av sine egenskaper er potensielt bioaa-

kumulerende (B) og giftig (T), i samsvar med 

kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4). God-

kjenningsperioden bør være ti år, i tråd med gjeldende 

praksis i henhold til direktiv 98/8/EF, siden vilkårene i 

artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er 

oppfylt. Med sikte på å godkjenne produkter i samsvar 

med artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør 

imidlertid etofenproks anses som en kandidat for 

erstatning i henhold til artikkel 10 nr.1 bokstav d) i 

nevnte forordning. 

7)  Etofenproks bør derfor godkjennes til bruk i 

biocidprodukter for produkttype 18. 

8)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

9)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en 

rimelig frist til å forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av godkjenningen. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Etofenproks godkjennes som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter for produkttype 18, idet det omfattes av 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 

18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av 

samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av 

et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF 

og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF 

og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/27/32 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/227 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Etofenproks IUPAC-navn: 

3-fenoksybenzyl-2-(4-etoksyfenyl)-2-

metylpropyleter 

EF-nr.: 407-980-2 

CAS-nr.: 80844-07-1 

970 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 18 Etofenproks anses som en kandidat for erstatning i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som 

ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det 

aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere 

eller yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre 

måter, skal produkter brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr. 

2)  For produkter som kan føre til rester i 

næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet  

for å definere nye eller endre eksisterende 

grenseverdier i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(3) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(4) vurderes, og det skal eventuelt 

treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak 

for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/ 

environment/biocides/index.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 470/2009 av 6. mai 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/229 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1037/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av IPBC som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for  

produkttype 6(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89  

nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med 

henblikk på mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter IPBC. 

2)  IPBC er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 6, konserve-

ringsmidler til bruk i beholdere, som definert i vedlegg 

V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 6 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Danmark ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 27. juni 2011 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 

i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 

av gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 

16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om mar-

kedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

vurderingsrapport fra Den faste komité for biocid-

produkter 27. september 2013. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 6 og inneholder IPBC, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  IPBC bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter 

for produkttype 6. 

7)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

8)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en 

rimelig frist til å forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av godkjenningen. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

IPBC godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

for produkttype 6, idet det omfattes av spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/33 

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

IPBC IUPAC-navn: 

3-jod-2-propynylbutylkarbamat 

EF-nr.: 259-627-5 

CAS-nr.: 55406-53-6 

980 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 6 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk 

som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen 

av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, 

skal produkter brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr. 

Dersom en behandlet gjenstand er behandlet med 

eller med forsett inneholder IPBC, og dersom det 

er nødvendig ut fra muligheten for hudkontakt og 

frigivelse av IPBC ved normale bruksvilkår, skal 

den som har ansvar for å bringe gjenstanden i 

omsetning, sikre at etiketten inneholder opplys-

ninger om risikoen for hudsensibilisering samt 

opplysningene omhandlet i artikkel 58 nr. 3  

annet ledd i artikkel 58 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/231 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1038/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av tebukonazol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for 

produkttype 7 og 10(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89  

nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med 

henblikk på mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne 

listen omfatter tebukonazol. 

2)  Tebukonazol er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 7, konserve-

ringsmidler for film, og produkttype 10, konserverings-

midler for murverk, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 7 og 10 som definert 

i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Danmark ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 16. april 2012 for Kommisjonen rapporter fra 

vedkommende myndighet sammen med anbefalinger i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapportene fra vedkommende myndighet er gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i to 

vurderingsrapporter innenfor Den faste komité for 

biocidprodukter 27. september 2013. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 7 og 10 og inneholder 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 

16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

tebukonazol, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. 

6)  Det framgår også av rapportene at tebukonazols 

egenskaper gjør stoffet svært persistent (vP) og giftig 

(T) i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg III til 

europaparlaments. og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006(4). Godkjenningsperioden bør være ti år, 

i samsvar med gjeldende praksis i henhold til direktiv 

98/8/EF, siden vilkårene i artikkel 90 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 ikke er oppfylt. Med sikte på å 

godkjenne produkter i samsvar med artikkel 23 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 bør imidlertid 

tebukonazol anses som en kandidat for erstatning i 

henhold til artikkel 10 nr.1 bokstav d) i nevnte 

forordning. 

7)  Tebukonazol bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter for produkttype 7 og 10. 

8)  Ettersom vurderingene ikke tok for seg nanomaterialer, 

bør godkjenningene ikke omfatte slike materialer i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

9)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør medlemsstatene, 

berørte parter og eventuelt Kommisjonen gis en 

rimelig frist til å forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av godkjenningen. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tebukonazol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter for produkttype 7 og 10, idet det omfattes av 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 

18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av 

samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av 

et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF 

og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF 

og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/27/34 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Tebukonazol IUPAC-navn: 

1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-

(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-

3-ol 

EF-nr.: 403-640-2 

CAS-nr.: 107534-96-3 

950 g/kg 1. juli 2015 30. juni 2025 7 Tebukonazol anses som en kandidat for erstatning i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere. Dersom eksponering ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr. 

10 Tebukonazol anses som en kandidat for erstatning i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering 

ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal 

produkter brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Tatt i betraktning risikoen for jordmiljøet kan tebukonazol ikke 

brukes i tetningsmaterialer som vil bli brukt til å forsegle loddrette 

fuger utenfor bostedsbygninger (f.eks. mellom to hus), med mindre 

det i søknaden for produktet kan påvises at risikoen kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på annen måte. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1039/2013 

av 24. oktober 2013 

om endring av godkjenningen av nonansyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

for produkttype 2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89  

nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1451/2007(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med 

henblikk på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). 

Denne listen omfatter nonansyre. 

2)  Nonansyre er oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/EF til 

bruk i produkttype 2 ved kommisjonsdirektiv 

2012/41/EU(4) og anses derfor som godkjent for denne 

produkttypen i henhold til artikkel 86 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

3)  Videre er nonansyre blitt vurdert i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i 

produkttype 10, konserveringsmidler for murverk, som 

definert i direktivets vedlegg V. Vurderingen omfattet 

bruk som algemiddel til gjenopprettende behandling av 

byggematerialer. Denne bestemte bruken omfattes nå 

av produkttype 2 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 527/2012. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 17. 

(1) EFT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av  

16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT  

L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsdirektiv nr. 2012/41/EU av 26. november 2012 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 

henblikk på utvidelse av oppføringen av nonansyre som et aktivt 

stoff i vedlegg I til å omfatte produkttype 2 (EUT L 327 av 

27.11.2012, s. 28). 

4)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 3. april 2012 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 

i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

5)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 

av gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurde-

ringsrapport fra Den faste komité for biocidprodukter 

27. september 2013. 

6)  Det framgår av rapporten at biocidprodukter som 

brukes som algemiddel til gjenopprettende behandling 

av byggematerialer, og som inneholder nonansyre, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

7)  Eksisterende godkjenning av nonansyre for 

produkttype 2 omfatter ikke vilkårene som følger av 

vurderingen av produkter som brukes som algemiddel 

til gjenopprettende behandling av byggematerialer. 

Den eksisterende godkjenningen bør derfor suppleres 

med disse vilkårene. For at alle berørte parter skal 

kunne forberede seg på å oppfylle de nye kravene som 

følger av den den nye definisjonen av biocidprodukter, 

bør dessuten datoen for godkjenning som opprinnelig 

er fastsatt i direktiv 2012/41/EU, endres. 

8)  Siden vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, bør 

godkjenningen ikke omfatte slike materialer i henhold 

til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Nonansyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter for produkttype 2, idet det omfattes av spesifika-

sjonene, de nye vilkårene og den nye godkjenningsdatoen som 

er fastsatt i vedlegget. 

2019/EØS/27/35 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Nonansyre, pelargonsyre IUPAC-navn: Nonansyre 

EF-nr.: 203-931-2 

CAS-nr.: 112-05-0 

896 g/kg 1. oktober 2015 30. september 2025 2 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk 

som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i Unionens 

risikovurdering av det aktive stoffet. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1.  Med mindre det kan påvises i søknaden om 

produktgodkjenning at risikoen for 

menneskers helse kan reduseres til 

akseptable nivåer ved andre midler, skal 

godkjenningen omfattes av følgende vilkår: 

a)  Bruksanvisninger skal opplyse om 

hvordan aerosoleksponering minimeres. 

b)  Godkjenning av produkter for ikke-

profesjonelle brukere forutsetter at 

emballasjen utformes slik at brukerens 

eksponering minimeres. 

2.  Godkjenning av produkter som brukes som 

algemiddel til utendørs gjenopprettende 

behandling av byggematerialer, forutsetter 

framgangsmåter for sikker bruk og 

risikoreduserende tiltak for å beskytte 

miljøet. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 354/2013 

av 18. april 2013 

om endringer av biocidprodukter som er godkjent i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 51, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre en harmonisert framgangsmåte bør det 

vedtas bestemmelser om endringer av biocidprodukter 

med hensyn til opplysninger som framlegges i forbin-

delse med den opprinnelige søknaden om godkjenning 

eller registrering av biocidprodukter og biocidprodukt-

familier, som er godkjent eller registrert i samsvar  

med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF  

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocid-

produkter(2) og forordning (EU) nr. 528/2012. 

2)  Foreslåtte endringer av biocidprodukter bør klassifiseres 

i forskjellige kategorier, idet det tas hensyn til i hvilket 

omfang de krever ny vurdering av risikoen for 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet, samt av 

virkningen av biocidproduktet eller biocidprodukt-

familien. Det bør fastsettes kriterier til bruk ved 

klassifisering av en endring av et produkt i en av 

kategoriene nevnt i artikkel 50 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3)  For å gi bedre forutsigbarhet bør Det europeiske 

kjemikaliebyrå (heretter kalt «Byrået») avgi uttalelser 

om klassifisering av produktendringer. Byrået bør også 

gi detaljerte retningslinjer for de forskjellige kategori-

ene av endringer. Disse retningslinjene bør ajourføres 

regelmessig på grunnlag av den vitenskapelige og 

tekniske utviklingen. 

4)  Det er nødvendig å presisere den framgangsmåten som 

fører fram til Kommisjonens beslutning, i samsvar 

med artikkel 50 nr. 2 første ledd og eventuelt artikkel 

44 nr. 5 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

5)  For å redusere det samlede antallet mulige søknader og 

gjøre det mulig for medlemsstatene, Byrået og Kommi-

sjonen å fokusere på de endringene som har en reell 

innvirkning på biocidproduktenes egenskaper, bør det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2013,  

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 20. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

innføres et system med årlig rapportering for visse 

endringer av administrativ karakter. Det bør ikke kreves 

forhåndsgodkjenning for slike endringer, og de bør 

meddeles innen 12 måneder etter gjennomføring. Andre 

typer endringer av administrativ karakter der umiddelbar 

rapportering og forhåndsundersøkelse er nødvendig for 

løpende overvåkning av det aktuelle biocidproduktet, 

bør imidlertid ikke omfattes av systemet med årlig 

rapportering.k 

6)  Det bør kreves en egen søknad for hver endring. I visse 

tilfeller bør det imidlertid være tillatt å gruppere 

endringene for å lette gjennomgangen av endringene 

og redusere administrasjonsbyrden. 

7)  Det bør innføres bestemmelser med hensyn til rollen til 

samordningsgruppen nedsatt i henhold til forordning 

(EU) nr. 528/2012 for å fremme samarbeidet mellom 

medlemsstatene og gjøre det mulig å bilegge uoverens-

stemmelser ved vurderingen av enkelte endringer. 

8)  Denne forordning bør presisere når godkjennings-

innehaveren kan gjennomføre en gitt endring, ettersom 

en slik presisering er avgjørende for markedsdeltakere. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter bestemmelser om endringer av 

biocidprodukter som det søkes om etter artikkel 50 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til opplysninger 

framlagt i forbindelse med den opprinnelige søknaden om 

godkjenning av biocidprodukter eller biocidproduktfamilier 

etter direktiv 98/8/EF og forordning (EU) nr. 528/2012 

(heretter kalt «produktendringer»). 

Artikkel 2 

Klassifisering av produktendringer 

1.  Produktendringer klassifiseres etter kriteriene som er 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. Enkelte kategorier av 

endringer er oppført i tabellene i vedlegget. 

2.  Godkjenningsinnehaveren kan be Byrået om å avgi 

uttalelse om klassifisering etter kriteriene fastsatt i vedlegget 

til denne forordning av en endring som ikke er oppført i en av 

tabellene i nevnte vedlegg.  

2019/EØS/27/36 



Nr. 27/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Uttalelsen skal avgis innen 45 dager etter mottak av 

anmodningen og betaling av gebyret nevnt i artikkel 80 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Byrået skal offentliggjøre uttalelsen etter å ha fjernet alle 

opplysninger av kommersielt fortrolig art. 

Artikkel 3 

Retningslinjer for klassifisering 

1.  Byrået skal, etter å ha rådført seg med medlemsstatene, 

Kommisjonen og berørte parter, utarbeide detaljerte retnings-

linjer for de forskjellige kategoriene av produktendringer. 

2.  Disse retningslinjene skal ajourføres regelmessig, idet 

det tas hensyn til uttalelser avgitt i samsvar med artikkel 2  

nr. 2, bidrag fra medlemsstatene og den vitenskapelige og 

tekniske utviklingen. 

Artikkel 4 

Gruppering av endringer 

1.  Dersom det søkes om flere endringer, skal det inngis en 

egen melding eller søknad for hver endring det søkes om. 

2.  Som unntak fra nr. 1 får følgende regler anvendelse: 

a)  En samlet melding kan omfatte en rekke foreslåtte 

administrative endringer som påvirker forskjellige 

produkter på samme måte. 

b)  En samlet melding kan omfatte en rekke foreslåtte 

administrative endringer som påvirker samme produkt. 

c)  En samlet søknad kan omfatte flere enn en foreslått 

endring av samme produkt i følgende tilfeller: 

1)  En av de foreslåtte endringene i gruppen er en 

hovedendring av produktet; alle andre foreslåtte 

endringer i gruppen er en direkte konsekvens av denne 

endringen. 

2)  En av de foreslåtte endringene i gruppen er en mindre 

endring; alle andre foreslåtte endringer i gruppen er en 

direkte konsekvens av denne endringen. 

3)  Alle endringer i gruppen er en direkte konsekvens av 

en ny klassifisering av det eller de aktive eller ikke-

aktive stoffene i produktet eller av selve produktet. 

4)  Alle endringer i gruppen er en direkte konsekvens av 

et bestemt vilkår for godkjenning. 

d)  En samlet søknad kan omfatte flere enn én foreslått 

endring dersom den medlemsstaten som vurderer 

søknaden etter artikkel 7 nr. 4 eller artikkel 8 nr. 4, eller 

Byrået, i tilfelle endring av en EU-godkjenning, bekrefter 

at det er praktisk gjennomførbart å håndtere disse 

endringene i samme framgangsmåte. 

De samlede søknadene omhandlet i første ledd bokstav c) og 

d) skal inngis i samsvar med artikkel 7 eller 12 dersom minst 

en av de foreslåtte endringene er en mindre produktendring og 

ingen av de foreslåtte endringene er en større produktendring, 

og med artikkel 8 eller 13 dersom minst en av de foreslåtte 

endringene er en større produktendring. 

Artikkel 5 

Opplysningskrav 

En søknad som inngis etter artikkel 50 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, skal inneholde følgende: 

1)  Relevant søknadsskjema, som fås fra registeret over 

biocidprodukter, som skal inneholde 

a)  en liste over alle de godkjenningene som påvirkes av 

den eller de foreslåtte endringene, 

b)  en liste over alle de medlemsstatene der produktet er 

godkjent og endringer søkes (heretter kalt «berørte 

medlemsstater»), 

c)  for produkter som omfattes av en nasjonal godkjenning, 

den medlemsstaten som vurderte den opprinnelige 

søknaden om godkjenning av biocidproduktet, eller, 

dersom det ikke søkes om endringer i denne med-

lemsstaten, den medlemsstaten som søkeren har valgt, 

sammen med en skriftlig bekreftelse på at medlems-

staten påtar seg å være rapporterende medlemsstat 

(heretter kalt «rapporterende medlemsstat»), 

d)  for større produktendringer som omfattes av en EU-

godkjenning, den medlemsstaten som vurderte den 

opprinnelige søknaden om godkjenning av biocid-

produktet, eller, dersom det ikke søkes om endringer i 

denne medlemsstaten, medlemsstaten som søkeren har 

valgt, sammen med en skriftlig bekreftelse på at denne 

medlemsstaten påtar seg å vurdere søknaden om 

endring, 

e)  eventuelt et utkast til et revidert sammendrag av 

biocidproduktets egenskaper på 

1)  det eller de offisielle språkene i alle berørte 

medlemsstater for produkter som omfattes av 

nasjonal godkjenning, 

2)  ett av de offisielle språkene i Unionen for 

produkter som omfattes av en EU-godkjenning; i 

tilfelle større endringer må dette være et språk som 

godtas av medlemsstaten nevnt i bokstav c) på 

søknadstidspunktet. 

2)  En beskrivelse av alle endringene det søkes om. 

3)  Dersom en endring fører til eller følger av andre endringer 

av vilkårene for samme godkjenning, en beskrivelse av 

forholdet mellom disse endringene.  
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4)  Alle relevante underlagsdokumenter som påviser at den 

foreslåtte endringen ikke har negativ innvirkning på 

konklusjonene som tidligere er trukket med hensyn til 

oppfyllelsen av vilkårene i artikkel 19 eller 25 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

5)  Eventuelt Byråets uttalelse som er avgitt etter artikkel 3 i 

denne forordning. 

KAPITTEL II 

PRODUKTENDRINGER GODKJENT AV MEDLEMSSTATER 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for melding ved administrative 

produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

samtidig inngi til alle berørte medlemsstater en melding i 

samsvar med artikkel 5 og i hver av disse medlemsstatene 

betale gebyret i samsvar med artikkel 80 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2.  Med forbehold for annet ledd skal meldingen inngis 

innen tolv måneder etter at endringen er gjennomført. 

For en endring som omhandlet i avdeling 1 avsnitt 1 i 

vedlegget til denne forordning skal meldingen inngis før 

endringen gjennomføres. 

3.  Dersom en av de berørte medlemsstatene er uenig i 

endringen eller det relevante gebyret ikke er betalt, skal denne 

medlemsstaten innen 30 dager fra mottak av meldingen 

underrette godkjenningsinnehaveren eller dennes representant 

og andre berørte medlemsstater om at endringen er avvist, 

samt begrunne avslaget. 

Dersom en berørt medlemsstat ikke har uttrykt uenighet innen 

30 dager fra mottak av meldingen, skal denne medlemsstaten 

anses å være enig i endringen. 

4.  Enhver berørt medlemsstat som ikke har avvist 

endringen i samsvar med nr. 3, skal eventuelt endre god-

kjenningen av biocidproduktet i samsvar med den godkjente 

endringen. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for mindre produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi en søknad i samsvar med artikkel 5 samtidig til alle 

berørte medlemsstater. 

2.  Alle berørte medlemsstater skal underrette søkeren om 

gebyret som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager, skal den berørte medlemsstaten avvise 

søknaden og underrette søkeren og de andre berørte 

medlemsstatene om dette. Ved mottak av gebyret skal den 

berørte medlemsstaten godta søknaden og underrette søkeren 

om dette, idet datoen da søknaden ble godtatt, angis. 

3.  Den rapporterende medlemsstaten skal validere 

søknaden innen 30 dager etter at den er godtatt, dersom den 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5, og underrette søkeren 

og de berørte medlemsstatene om dette. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal den 

rapporterende medlemsstaten ikke vurdere kvaliteten på eller 

relevansen av opplysningene eller begrunnelsene som er 

framlagt. 

Dersom den rapporterende medlemsstaten anser søknaden 

som ufullstendig, skal den underrette søkeren om hvilke 

tilleggsopplysninger som er nødvendige for at søknaden skal 

være fullstendig, og fastsette en rimelig frist for framlegging 

av nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke overstige  

45 dager. 

Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager etter at 

tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden dersom de 

framlagte tilleggsopplysningene er tilstrekkelige til at kravene 

fastsatt i artikkel 5 er oppfylt. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplysnin-

gene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

4.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 90 dager 

etter valideringen av en søknad vurdere søknaden og utarbeide 

en vurderingsrapport og sende denne og eventuelt et revidert 

sammendrag av biocidproduktets egenskaper til de berørte 

medlemsstatene og søkeren. 

5.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggsopplys-

ninger for å kunne utføre vurderingen, skal den rapporterende 

medlemsstaten anmode søkeren om å sende inn slike opplys-

ninger innenfor en gitt frist. Tidsrommet nevnt i nr. 4 skal 

avbrytes på den datoen anmodningen framsettes, og skal ikke 

begynne å løpe igjen før opplysningene er mottatt. Søkerens 

tidsfrist skal til sammen ikke overstige 45 dager, med  

mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige 

omstendigheter tilsier noe annet. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

6.  Dersom de berørte medlemsstatene innen 45 dager etter 

mottak av vurderingsrapporten og eventuelt det reviderte 

sammendraget av biocidproduktets egenskaper ikke har uttrykt 

uenighet i samsvar med artikkel 10, skal disse medlemsstatene 

anses å være enige i konklusjonene i vurderingsrapporten og 

eventuelt det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper. 

7.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager 

fra avtale er inngått, underrette søkeren om avtalen og gjøre 

den tilgjengelig i registeret over biocidprodukter omhandlet i 

artikkel 71 i forordning (EU) nr. 528/2012. Den rapporterende 

medlemsstaten og hver av de berørte medlemsstatene skal 

eventuelt endre godkjenningene for biocidproduktet i samsvar 

med den avtalte endringen.  
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Artikkel 8 

Framgangsmåte for større produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi en søknad i samsvar med artikkel 5 samtidig til alle 

berørte medlemsstater. 

2.  Alle berørte medlemsstater skal underrette søkeren om 

gebyret som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager, skal den berørte medlemsstaten avvise 

søknaden og underrette søkeren og de andre berørte medlems-

statene om dette. Ved mottak av gebyret skal den berørte 

medlemsstaten godta søknaden og underrette søkeren om 

dette, idet datoen da søknaden ble godtatt, angis. 

3.  Den rapporterende medlemsstaten skal validere 

søknaden innen 30 dager etter at den er godtatt, dersom den 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5, og underrette søkeren 

og de berørte medlemsstatene om dette. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal den 

rapporterende medlemsstaten ikke vurdere kvaliteten på eller 

relevansen av opplysningene eller begrunnelsene som er 

framlagt. 

Dersom den rapporterende medlemsstaten anser søknaden 

som ufullstendig, skal den underrette søkeren om hvilke 

tilleggsopplysninger som er nødvendige for at søknaden kan 

valideres, og fastsette en rimelig frist for framlegging av 

nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke overstige  

90 dager. 

Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager etter at 

tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden dersom 

den finner at de framlagte tilleggsopplysningene er tilstrek-

kelige til at kravene fastsatt i artikkel 5 er oppfylt. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

4.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 180 dager 

etter valideringen av en søknad vurdere søknaden og utarbeide 

en vurderingsrapport og sende denne og eventuelt et revidert 

sammendrag av biocidproduktets egenskaper til de berørte 

medlemsstatene og søkeren. 

5.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggsopplys-

ninger for å kunne utføre vurderingen, skal den rapporterende 

medlemsstaten anmode søkeren om å sende inn slike 

opplysninger innenfor en gitt frist. Tidsrommet angitt i nr. 4 

skal avbrytes på den datoen anmodningen framsettes, og skal 

ikke begynne å løpe igjen før opplysningene er mottatt. 

Søkerens tidsfrist skal til sammen ikke overstige 90 dager, 

med mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige 

omstendigheter tilsier noe annet. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

6.  Dersom de berørte medlemsstatene innen 90 dager fra 

mottak av vurderingsrapporten og eventuelt det reviderte 

sammendraget av biocidproduktets egenskaper ikke har uttrykt 

uenighet i samsvar med artikkel 10, skal disse medlemsstatene 

anses å være enige i konklusjonene i vurderingsrapporten og 

eventuelt det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper. 

7.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager fra 

avtale er inngått, underrette søkeren om avtalen, og den 

rapporterende medlemsstaten og hver av de berørte medlems-

statene skal eventuelt endre godkjenningene for biocidproduktet 

i samsvar med den avtalte endringen. 

Artikkel 9 

Biocidprodukter godkjent i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 

1.  Dersom godkjenningen er gitt i samsvar med artikkel 26 

i forordning (EU) nr. 528/2012, skal godkjenningsinnehaveren 

eller dennes representert underrette alle medlemsstater på hvis 

territorium biocidproduktet gjøres tilgjengelig, om meldinger 

eller søknader til den rapporterende medlemsstaten i samsvar 

med artikkel 6, 7 eller 8 i denne forordning. 

2.  Dersom en rapporterende medlemsstat har erklært seg 

enig i et revidert sammendrag av biocidproduktets egenskaper, 

skal godkjenningsinnehaveren eller dennes representant sende 

det reviderte sammendraget til alle medlemsstater på hvis 

territorium biocidproduktet gjøres tilgjengelig, på ett eller 

flere av medlemsstatens offisielle språk. 

Artikkel 9a 

Framgangsmåte for endringer som allerede er godkjent av 

andre medlemsstater 

1.  Dersom en administrativ endring allerede er godkjent i 

én eller flere medlemsstater og godkjenningsinnehaveren 

søker om samme administrative endring i en annen berørt 

medlemsstat, skal godkjenningsinnehaveren eller dennes 

representant sende en melding i samsvar med artikkel 6 nr. 1 

til denne andre berørte medlemsstaten. 

2.  Dersom en større eller mindre endring allerede er avtalt i 

én eller flere medlemsstater og godkjenningsinnehaveren 

søker om samme større eller mindre endring i en annen berørt 

medlemsstat, skal godkjenningsinnehaveren eller dennes 

representant inngi en søknad i samsvar med artikkel 5 til den 

andre berørte medlemsstaten. 

3.  Den berørte medlemsstaten skal underrette søkeren om 

gebyret som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager, skal den berørte medlemsstaten avvise 

søknaden og underrette søkeren og de andre berørte 

medlemsstatene om dette. Ved mottak av gebyret skal den 

berørte medlemsstaten godta søknaden og underrette søkeren 

om dette, idet datoen da søknaden ble godtatt, angis. 

4.  Dersom den berørte medlemsstaten innen 45 dager etter 

godtakelse for en mindre endring eller 90 dager for en større 

endring ikke har uttrykt uenighet i samsvar med artikkel 10, skal 

den anses å være enig i konklusjonene i vurderingsrapporten og 

eventuelt det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper.  
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5.  Den berørte medlemsstaten skal innen 30 dager etter 

enigheten nevnt i nr. 4 underrette søkeren om enigheten og 

eventuelt endre godkjenningen for biocidproduktet i samsvar 

med avtalt endring. 

Artikkel 10 

Samordningsgruppe, voldgift og unntak fra gjensidig 

anerkjennelse 

1.  En berørt medlemsstat kan foreslå å nekte å gi god-

kjenning eller å endre vilkårene for godkjenningen i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

2.  Dersom de berørte medlemsstatene i andre tilfeller enn 

dem nevnt i nr. 1 ikke kommer til enighet om konklusjonene i 

vurderingsrapporten eller eventuelt det reviderte sammen-

draget av biocidproduktets egenskaper etter artikkel 7 nr. 6 

eller artikkel 8 nr. 6, eller dersom en berørt medlemsstat er 

uenig etter artikkel 6 nr. 3, skal den rapporterende medlems-

staten forelegge saken for samordningsgruppen omhandlet i 

artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Dersom en berørt medlemsstat er uenig med den rapporterende 

medlemsstaten, skal den avgi en detaljert uttalelse om årsakene 

til sitt standpunkt til alle berørte medlemsstater og søkeren. 

3.  Artikkel 35 og 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 får 

anvendelse ved uenighet som omhandlet i nr. 2. 

KAPITTEL III 

PRODUKTENDRINGER GODKJENT AV KOMMISJONEN 

Artikkel 11 

Framgangsmåte for melding ved administrative 

produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi til Byrået en melding i samsvar med artikkel 5 og betale 

gebyret nevnt i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

2.  Med forbehold for annet ledd skal denne meldingen 

inngis innen tolv måneder fra gjennomføringen av endringen. 

For en endring som omhandlet i avdeling 1 avsnitt 1 i 

vedlegget til denne forordning skal meldingen inngis før 

endringen gjennomføres. 

3.  Byrået skal innen 30 dager fra mottak av meldingen og 

forutsatt at relevant gebyr er betalt, utarbeide og avgi uttalelse 

til Kommisjonen om den foreslåtte endringen. 

4.  Dersom det relevante gebyret ikke er betalt innen  

30 dager fra mottak av meldingen, skal Byrået avvise 

søknaden og underrette søkeren om dette. 

Beslutninger som Byrået treffer i henhold til dette nummer, 

kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

5.  Byrået skal underrette søkeren om sin uttalelse og 

eventuelt be søkeren inngi et utkast til et revidert sammendrag 

av biocidproduktets egenskaper på alle de offisielle språkene i 

Unionen. 

6.  Byrået skal innen 30 dager etter at det har avgitt sin 

uttalelse til Kommisjonen, eventuelt oversende til Kommi-

sjonen det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper, som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, på alle de offisielle språkene i Unionen. 

Artikkel 12 

Framgangsmåte for mindre produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi til Byrået en søknad i samsvar med artikkel 5. 

2.  Byrået skal underrette søkeren om gebyret som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 528/2012, og avvise søknaden dersom søkeren ikke 

betaler gebyret innen 30 dager. Det skal underrette søkeren 

om dette. 

Ved mottak av gebyret skal Byrået godta søknaden og 

underrette søkeren om dette. 

Beslutninger som Byrået treffer i henhold til dette nummer, 

kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

3.  Byrået skal validere søknaden innen 30 dager etter at den 

er godtatt, dersom den oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal Byrået 

ikke vurdere kvaliteten på eller relevansen av opplysningene 

eller begrunnelsene som er framlagt. 

Dersom Byrået anser søknaden som ufullstendig, skal den 

underrette søkeren om hvilke tilleggsopplysninger som er 

nødvendige for at søknaden skal anses som fullstendig, og 

fastsette en rimelig frist for framlegging av nevnte opplys-

ninger. Fristen skal normalt ikke overstige 45 dager. 

Byrået skal innen 30 dager etter at tilleggsopplysningene er 

mottatt, validere søknaden dersom det fastslår at de framlagte 

tilleggsopplysningene er tilstrekkelige til å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5. 

Byrået skal avvise søknaden dersom søkeren ikke innen 

fristen har framlagt de opplysningene som det er anmodet om, 

og underrette søkeren om dette. I slike tilfeller skal en del av 

gebyret som er innbetalt i samsvar med nr. 2, tilbakebetales. 

Beslutninger som Byrået treffer i henhold til dette nummer, 

kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

4.  Byrået skal innen 90 dager etter å ha godtatt en søknad 

som gyldig avgi uttalelse til Kommisjonen om den foreslåtte 

endringen. Ved positiv uttalelse skal Byrået angi om den 

foreslåtte endringen vil kreve en endring av godkjenningen. 

Byrået skal underrette søkeren om sin uttalelse og gjøre den 

tilgjengelig i registeret over biocidprodukter omhandlet i 

artikkel 71 i forordning (EU) nr. 528/2012, og eventuelt be 

søkeren framlegge et utkast til et revidert sammendrag av 

biocidproduktets egenskaper på alle de offisielle språkene i 

Unionen.  
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5.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggs-

opplysninger for å kunne utføre vurderingen, skal Byrået 

anmode søkeren om å sende inn slike opplysninger innenfor 

en gitt frist. Tidsrommet nevnt i nr. 4 skal avbrytes på den 

datoen anmodningen framsettes, og skal ikke begynne å løpe 

igjen før opplysningene er mottatt. Søkerens tidsfrist skal til 

sammen ikke overstige 45 dager, med mindre arten av de 

ønskede opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier 

noe annet. 

6.  Byrået skal innen 30 dager etter at det har avgitt sin 

uttalelse til Kommisjonen, eventuelt oversende til Kommi-

sjonen det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper, som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, på alle de offisielle språkene i Unionen. 

Artikkel 13 

Framgangsmåte for større produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi til Byrået en søknad i samsvar med artikkel 5. 

2.  Byrået skal underrette søkeren om gebyret som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 528/2012, og avvise søknaden dersom søkeren ikke 

betaler gebyret innen 30 dager. Det skal underrette søkeren og 

vedkommende myndighet i medlemsstaten nevnt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav d) (heretter kalt «vurderende vedkommende 

medlemsstat») om dette. 

Ved mottak av gebyret skal Byrået godta søknaden og 

underrette søkeren og vurderende vedkommende myndighet 

om dette. 

Byråets beslutninger i henhold til dette nummer kan påklages i 

samsvar med artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3.  Vurderende vedkommende myndighet skal innen  

30 dager etter at Byrået har godtatt en søknad, validere 

søknaden dersom den oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal 

vurderende vedkommende myndighet ikke vurdere kvaliteten 

på eller relevansen av opplysningene eller begrunnelsene som 

er framlagt. 

Vurderende vedkommende myndighet skal innen 15 dager fra 

Byrået godtar en søknad, underrette søkeren om gebyret som 

skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, og avvise søknaden dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager. 

4.  Dersom vurderende vedkommende myndighet anser 

søknaden som ufullstendig, skal den underrette søkeren om 

hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for at søknaden 

skal være fullstendig, og fastsette en rimelig frist for 

framlegging av nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke 

overstige 90 dager. 

Vurderende vedkommende myndighet skal innen 30 dager 

etter at tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden 

dersom den fastslår at de framlagte tilleggsopplysningene er 

tilstrekkelige til at kravene fastsatt i artikkel 5 er oppfylt. 

Vurderende vedkommende myndighet skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og 

Byrået om dette. I slike tilfeller skal en del av gebyret som er 

innbetalt i samsvar med nr. 2, tilbakebetales. 

5.  Vurderende vedkommende myndighet skal innen 180 

dager fra validering av en søknad vurdere den og sende en 

vurderingsrapport og konklusjonene av evalueringen, deriblant 

eventuelt et utkast til et revidert sammendrag av produktets 

egenskaper, til byrået. 

Før vurderende vedkommende myndighet framlegger sine 

konklusjoner for Byrået, skal den gi søkeren 30 dager til å 

komme med skriftlige merknader til konklusjonene av 

vurderingene. Vurderende vedkommende myndighet skal ta 

behørig hensyn til disse merknadene i forbindelse med 

utarbeidingen av sin endelige vurdering. 

6.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggs-

opplysninger for å kunne utføre vurderingen, skal vurderende 

vedkommende myndighet anmode søkeren om å framlegge 

slike opplysninger innenfor en gitt frist og underrette Byrået 

om dette. Tidsrommet nevnt i nr. 5 skal avbrytes på den 

datoen anmodningen framsettes, og skal ikke begynne å løpe 

igjen før opplysningene er mottatt. Søkerens tidsfrist skal til 

sammen ikke overstige 90 dager, med mindre arten av de 

ønskede opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier 

noe annet. 

7.  Byrået skal innen 90 dager etter å ha mottatt konklu-

sjonene av vurderingen utarbeide og framlegge for Kommi-

sjonen en uttalelse om den foreslåtte endringen. Ved positiv 

uttalelse skal Byrået angi om den foreslåtte endringen vil 

kreve en endring av godkjenningen. 

Byrået skal underrette søkeren om uttalelsen og eventuelt be 

søkeren inngi et utkast til et revidert sammendrag av 

biocidproduktets egenskaper på alle de offisielle språkene i 

Unionen. 

8.  Byrået skal innen 30 dager etter å ha avgitt uttalelse til 

Kommisjonen eventuelt oversende til Kommisjonen utkastet 

til et revidert sammendrag av biocidproduktets egenskaper 

som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 

på alle de offisielle språkene i Unionen. 

KAPITTEL IV 

GJENNOMFØRING AV ENDRINGER 

Artikkel 14 

Administrative produktendringer 

1.  De administrative endringene nevnt i avdeling 1 avsnitt 

2 i vedlegget kan gjennomføres når som helst før fullføringen 

av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6 og 11.  
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De administrative endringene nevnt i avdeling 1 avsnitt 1 i 

vedlegget kan gjennomføres tidligst på den datoen medlems-

staten eller, når det gjelder produktendringer som omfattes av 

en EU-godkjenning, Kommisjonen uttrykkelig godkjenner 

endringen, eller 45 dager etter mottak av melding inngitt i 

samsvar med artikkel 6 og 11, idet tidligste dato gjelder. 

2.  Dersom en av endringene nevnt i nr. 1 blir avvist, skal 

godkjenningsinnehaveren slutte å søke om den aktuelle 

endringen innen 30 dager fra det er gitt melding om 

beslutningen som er truffet av de relevante medlemsstatene 

eller, for endringer av et produkt som omfattes av en EU-

godkjenning, av Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Mindre endringer 

1.  Dersom Byrået avgir positiv uttalelse, kan mindre 

endringer av et produkt som omfattes av en EU-godkjenning, 

gjennomføres når som helst etter at Byråets uttalelse er gjort 

tilgjengelig i registeret over biocidprodukter i samsvar med 

artikkel 12 nr. 4. 

2.  Dersom den foreslåtte mindre produktendringen avvises 

av Kommisjonen i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, skal godkjenningsinnehaveren innen 30 

dager etter at Kommisjonens beslutning er meldt, slutte å søke 

om den foreslåtte endringen. 

3.  Mindre endringer av produkter som er godkjent av 

medlemsstatene, kan gjennomføres når som helst etter at den 

rapporterende medlemsstaten har gjort avtalen tilgjengelig i 

registeret over biocidprodukter i samsvar med artikkel 7 nr. 7. 

Artikkel 16 

Større endringer 

Større endringer kan gjennomføres først når de berørte 

medlemsstatene eller, for endringer av et produkt som 

omfattes av en EU-godkjenning, Kommisjonen har godkjent 

endringen og eventuelt endret beslutningen om godkjenning 

ved den beslutningen som er nevnt i artikkel 50 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Løpende overvåking av gjennomføringen av endringer 

Dersom en medlemsstat, Byrået eller Kommisjonen ber om 

det, skal godkjenningsinnehavere med henblikk på overvåking 

av biocidprodukter som bringes i omsetning, snarest gi 

anmodende myndighet alle opplysninger knyttet til 

gjennomføringen av en gitt endring. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2013. 

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

Utferdiget i Brussel 18. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

KLASSIFISERING AV PRODUKTENDRINGER 

AVDELING 1 

Administrative produktendringer 

En administrativ endring av et produkt er en endring der enhver endring av den eksisterende godkjenningen kan 

forventes å være av rent administrativ karakter i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav aa) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

AVSNITT 1 

Administrative endringer av produkter som krever forhåndsmelding før gjennomføring 

En administrativ endring av et produkt som krever forhåndsmelding før gjennomføring, er en administrativ endring 

som det er viktig å kjenne til med henblikk på kontroll og håndheving. Blant slike endringer er de som er oppført i 

tabellen nedenfor, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. 

Biocidproduktets navn 

1. Endringer i navnet på biocidproduktet, der det ikke er noen risiko for sammenblanding med navn på 

andre biocidprodukter. 

2. Tilføyelse av et navn for biocidproduktet, der det ikke er noen risiko for sammenblanding med navn på 

andre biocidprodukter. 

Godkjenningsinnehaver 

3. Overføring av godkjenning til en ny innehaver etablert i Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (EØS). 

4. Endring i navn eller adresse til godkjenningsinnehaver, som forblir i EØS. 

Produsent(er) av det eller de aktive stoffene 

5. Tilføyelse av en produsent av det aktive stoffet eller endring av produsentens identitet eller 

produksjonssted eller -prosess, der teknisk likeverdighet mellom stoffene fra de to produsentene og 

produksjonsstedene og -prosessene er fastslått av Byrået i samsvar med artikkel 54 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, og produsenten eller importøren er oppført i samsvar med artikkel 95 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Biocidproduktfamilie 

6. Godkjenning som biocidproduktfamilie for en rekke godkjente produkter som faller inn under 

spesifikasjonene til en rammebeskrivelse utarbeidet i samsvar med direktiv 98/8/EF på samme vilkår. 

AVSNITT 2 

Administrative produktendringer som kan meldes etter gjennomføring 

En administrativ endring av et produkt som kan meldes etter gjennomføring, er en administrativ endring som det ikke 

er viktig å kjenne til med henblikk på kontroll og håndheving. Blant slike endringer er de som er oppført i tabellen 

nedenfor, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. 

Godkjenningsinnehaver 

1. Endring av andre av godkjenningsinnehaverens administrative opplysninger utover navn og adresse. 

Produsent(er) av biocidproduktet 

2. Endring av produsentens navn, administrative opplysninger eller produksjonsstedet, der biocid-

produktets sammensetning og framstillingsprosess forblir uendret. 
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3. Sletting av et produksjonssted eller en produsent av et biocidprodukt. 

4. Tilføyelse av en produsent av biocidproduktet, dersom biocidproduktets sammensetning og fram-

stillingsprosess forblir uendret. 

Produsent(er) av det eller de aktive stoffene 

5. Endring av navn eller administrative opplysninger for en produsent av det aktive stoffet, dersom 

produksjonssted og -prosess forblir uendret og produsenten forblir oppført i samsvar med artikkel 95 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6. Sletting av en produsent eller et produksjonssted for det aktive stoffet. 

Bruksvilkår 

7. Mer presis bruksanvisning der bare ordlyden og ikke innholdet er endret. 

8. Fjerning av en bestemt påstand, for eksempel en bestemt organisme i målgruppen eller en bestemt 

bruksmåte. 

9. Fjerning av en brukerkategori. 

10. Tilføyelse, utskifting eller endring av et måleredskap eller tilførselsutstyr som ikke er relevant for 

risikovurderingen, og ikke anses som et risikoreduserende tiltak. 

Klassifisering og merking 

11. Endring av klassifisering og merking, dersom endringen er begrenset til det som er nødvendig for å 

oppfylle nye krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

AVDELING 2 

Mindre produktendringer 

En mindre produktendring er en endring der enhver endring av den eksisterende godkjenningen kan forventes å være 

mindre i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav ab) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom endringen av produktet ikke 

forventes å påvirke konklusjonen med hensyn til oppfyllelsen av vilkårene i artikkel 19 eller 25 i nevnte forordning. 

Blant slike endringer er de endringene som er oppført i tabellen nedenfor, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. 

Sammensetning 

1. Økning, reduksjon, tilsetning, fjerning eller erstatning av et ikke-aktivt stoff som med hensikt er tilsatt i 

produktet, der 

– det tilsatte eller økte ikke-aktive stoffet ikke er et potensielt skadelig stoff, 

– fjerningen eller reduksjonen av det ikke-aktive stoffet ikke fører til en økning av et aktivt stoff 

eller et potensielt skadelig stoff, 

– de fysisk-kjemiske egenskapene og holdbarhetstiden til produktet forventes å forbli uendret, 

– risiko- og virkningsprofilen forventes å forbli uendret, 

– en ny kvantitativ risikovurdering ikke forventes å være nødvendig. 

2. Økning, reduksjon, tilsetning, fjerning eller erstatning av et ikke-aktivt stoff som med hensikt er tilsatt i 

en biocidproduktfamilie utenfor rekken av godkjente familier, der 

– det tilsatte eller økte ikke-aktive stoffet ikke er et potensielt skadelig stoff, 

– fjerningen eller reduksjonen av det ikke-aktive stoffet ikke fører til en økning av et aktivt stoff 

eller et potensielt skadelig stoff, 

– de fysisk-kjemiske egenskapene og holdbarhetstiden til produktene i biocidproduktfamilien forblir 

uendret, 

– risiko- og virkningsprofilen forventes å forbli uendret, 

– en ny kvantitativ risikovurdering ikke forventes å være nødvendig. 

Bruksvilkår 

3. Endringer i bruksanvisningen, dersom endringene ikke påvirker eksponeringen negativt. 

4. Tilføyelse, utskifting eller endring av et måleredskap eller tilførselsutstyr som er relevant for 

risikovurderingen, og anses som et risikoreduserende tiltak, der 

– det nye redskapet gir nøyaktig den dosen som kreves av det aktuelle biocidproduktet i samsvar 

med de godkjente bruksvilkårene, 

– det nye redskapet er kompatibelt med biocidproduktet, 

– endringen ikke forventes å påvirke eksponeringen negativt. 
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Holdbarhet og lagring 

5. Endring av holdbarhet. 

6. Lagringsforholdene endres. 

Emballasjestørrelse 

7. Utvalget av emballasjestørrelser endres, der 

– det nye utvalget er i tråd med doseringen og bruksanvisningen som er godkjent i sammendraget av 

biocidproduktets egenskaper, 

– brukerkategorien ikke endres, 

– de samme risikoreduserende tiltakene gjelder. 

AVDELING 3 

Større produktendringer 

En større produktendring er en endring der enhver endring av den eksisterende godkjenningen kan forventes å være 

større i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav ac) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom endringen av produktet kan 

forventes å påvirke konklusjonen med hensyn til oppfyllelse av vilkårene i artikkel 19 eller 25 i nevnte forordning. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 564/2013 

av 18. juni 2013 

om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

biocidprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 80  

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Strukturen til og størrelsen på gebyrene som skal 

betales til Det europeiske kjemikaliebyrå (heretter kalt 

«Byrået»), samt betalingsvilkårene, bør fastsettes. 

2) Gebyrenes struktur og størrelse skal ta hensyn til det 

arbeidet som i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal utføres av Byrået. Gebyrene som 

skal betales til Byrået, skal settes til et nivå som sikrer 

at inntektene fra gebyrene, kombinert med andre 

inntektskilder som Byrået har, er tilstrekkelige til å 

dekke kostnadene ved de tjenestene som ytes. 

3) Det følger av artikkel 80 nr. 3 bokstav d) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 at gebyrenes struktur og størrelse 

skal ta hensyn til om opplysningene er framlagt i 

fellesskap eller separat. For å gjenspeile den faktiske 

arbeidsbyrden til Byrået og fremme felles framlegging 

av opplysninger bør det pålegges bare ett gebyr per 

søknad dersom flere personer i fellesskap søker om 

godkjenning av et aktivt stoff eller fornyelse av 

godkjenningen av et aktivt stoff. 

4) For å ta hensyn til de særlige behovene til små og 

mellomstore bedrifter i henhold til kommisjonsre-

kommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter(2) (heretter kalt «SMB») som er etablert i 

Unionen, bør det anvendes reduserte gebyrer for 

godkjenning av aktive stoffer, fornyelse av godkjenning 

eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 528/2012, og for godkjenning av biocidprodukter 

eller fornyelse av godkjenning for disse bedriftene. Ved 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 19.6.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 20. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 

fastsettelsen av reduserte gebyrer bør det tas hensyn til 

den betydelige andelen av SMB i biocidsektoren 

kombinert med betydningen av å unngå overdrevne 

gebyrer for andre foretak, samtidig som Byråets arbeid 

finansieres fullt ut. For å unngå søknader for produkter 

som inneholder aktive stoffer som oppfyller et eller flere 

av erstatningskriteriene i artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, samt søknader for slike aktive 

stoffer, bør ikke reduserte gebyrer gjelde for søknader 

for slike biocidprodukter eller aktive stoffer. 

5) Tatt i betraktning det arbeidet Byrået må utføre for å 

behandle en klage i samsvar med artikkel 77 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, bør det pålegges et gebyr 

for slike klager i samsvar med artikkel 77 nr. 1 tredje 

ledd i nevnte forordning. For å unngå å straffe personer 

som fremmer berettigede klager, bør imidlertid slike 

gebyrer tilbakebetales dersom det gis medhold. 

6) Tatt i betraktning det reduserte arbeidet som kreves av 

Byrået i tilfeller der søknader avvises før eller under 

validering, eller trekkes tilbake under vurderingen, bør 

en del av gebyret tilbakebetales i slike tilfeller. 

7) For å fremme søknader om godkjenning av aktive 

stoffer som er egnede alternativer til godkjente aktive 

stoffer som oppfyller et eller flere av uteluk-

kingskriteriene i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, bør gebyret tilbakebetales for slike 

søknader. 

8) Gebyret for søknader om oppføring av aktive stoffer i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 bør, når 

disse stoffene ikke gir grunn til bekymring, ta hensyn 

til det arbeidet behandlingen av slike søknader vil 

medføre for Byrået, og allmennhetens interesse i at 

produkter med slike stoffer blir tillatt. 

9) For å unngå søknader om godkjenning eller fornyelse 

av godkjenning av aktive stoffer som oppfyller et eller 

flere av erstatningskriteriene i artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, samt søknader om 

godkjenning eller fornyelse av produkter som krever 

en sammenlignende vurdering i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EU) nr. 528/2012, og bidra til 

finansieringen av reduserte gebyrer og gebyrfritak 

fastsatt i denne forordning, bør det fastsettes høyere 

gebyrer for slike søknader.  

2019/EØS/27/37 
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10) Tatt i betraktning det arbeidet Byrået må utføre for å 

behandle en anmodning om uttalelse om klassifiseringen 

av en endring i samsvar med Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 354/2013 av 18. april 2013 

om endringer av biocidprodukter som er godkjent i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012(1), bør det pålegges et gebyr for slike 

anmodninger. For å unngå, i den grad det er mulig, å 

straffe søkere, hvis anmodninger om å få klassifisert en 

endring som mindre eller administrativ er berettigede, 

bør gebyret imidlertid reduseres for den etterfølgende 

søknaden om en endring, dersom anmodningen fører til 

en anbefaling om å klassifisere endringen som en 

administrativ eller mindre endring. 

11) Gitt det arbeidet Byrået må utføre for å behandle 

søknader om oppføring på listen over berørte personer 

nevnt i artikkel 95 i forordning (EU) nr. 528/2012, bør 

det pålegges et gebyr for slike søknader. Hvor mye 

arbeid som kreves i forbindelse med en slik søknad, vil 

variere betydelig avhengig av om den berørte personen 

vedlegger en fullmakt om tilgang eller ny dokumenta-

sjon, ettersom Byrået i sistnevnte tilfelle må kontrollere 

at dokumentasjonen oppfyller kravene i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

eller eventuelt vedlegg IIA til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markeds-

føring av biocidprodukter(2). Gebyret bør differensieres 

deretter. 

12) Tatt i betraktning det arbeidet Byrået må utføre for å 

behandle en anmodning om fortrolighet i samsvar med 

artikkel 66 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012, bør 

det pålegges et gebyr for slike anmodninger. 

13) Ettersom Byråets budsjett utarbeides og gjennomføres 

i euro og dets kontoer også presenteres i euro i 

samsvar med artikkel 19 i 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(3), med artikkel 17 i kommisjonsfor-

ordning (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(4) og med artikkel 17 i Det europeiske kjemi-

kaliebyrås finansreglement av 24. september 2008(5), 

bør gebyrene pålegges utelukkende i euro. 

14) Det følger av artikkel 80 nr. 3 bokstav f) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 at det ved fastsettelse av fristene for 

  

(1) EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4. 

(2) EFT L 123 av 24.2.1998, s. 1. 

(3) EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1. 

(4) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72. 

(5) MB/53/2008 final. 

betaling av gebyrer bør tas hensyn til fristene for 

framgangsmåtene i nevnte forordning. 

15) Gebyrene som er fastsatt i denne forordning, bør 

gjennomgås med passende mellomrom med henblikk 

på å tilpasse gebyrene til inflasjonstakten og de 

faktiske utgiftene knyttet til de tjenestene Byrået yter. 

Formålet bør være å ta hensyn til Byråets økte erfaring 

med å behandle søknader i henhold til forordningen og 

den derav følgende effektivitetsgevinsten. 

16) Den faste komité for biocidprodukter omhandlet i 

artikkel 82 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 avga 

ikke noen uttalelse om tiltakene fastsatt i denne 

forordning. Ettersom en gjennomføringsrettsakt ble 

ansett som nødvendig, har lederen framlagt et utkast til 

gjennomføringsrettsakt for klageinstansen for videre 

drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GEBYRER 

Artikkel 1 

Gebyrer for arbeid i forbindelse med aktive stoffer 

Byrået skal pålegge de gebyrene som er fastsatt i tabell 1 i 

vedlegg I, for arbeid som i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal utføres i forbindelse med godkjenning og 

fornyelse av godkjenning av aktive stoffer samt oppføring i 

vedlegg I til nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Gebyrer for arbeid i forbindelse med EU-godkjenning av 

biocidprodukter 

Byrået skal pålegge de gebyrene som er fastsatt i tabell 1 i 

vedlegg II, for arbeid som i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal utføres i forbindelse med EU-godkjenning 

av biocidprodukter. 

Artikkel 3 

Andre gebyrer 

1. Byrået skal pålegge de gebyrene som er fastsatt i vedlegg III, 

for arbeid som i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

utføres i forbindelse med fastslåelse av teknisk likeverdighet, 

søknader om gjensidig anerkjennelse, anmodninger om 

oppføring på listen over berørte personer og anmodninger om 

fortrolig behandling av opplysninger inngitt til Byrået. 

2. Byrået skal pålegge de årlige gebyrene som er fastsatt i 

vedlegg III, for hvert biocidprodukt eller hver biocidprodukt-

familie som Unionen har godkjent. Det årlige gebyret forfaller 

til betaling den første årsdagen og hver påfølgende årsdag for 

godkjenningens ikrafttredelse. Det gjelder for det foregående 

året.  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/249 

 

 

Artikkel 4 

Gebyrer for klager på en beslutning truffet av Byrået i 

henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012 

1.  For enhver klage på en beslutning som Byrået har truffet 

i henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012, skal 

Byrået pålegge et gebyr som fastsatt i vedlegg III. 

2.  En klage skal ikke anses som mottatt av klageinstansen 

før Byrået har mottatt det relevante gebyret. 

3.  Dersom klageinstansen anser at klagen ikke kan 

behandles, tilbakebetales ikke gebyret. 

4.  Byrået skal tilbakebetale gebyret det har innkrevd i 

henhold til nr. 1, dersom Byråets administrerende direktør 

retter en beslutning i samsvar med artikkel 93 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006(1), 

eller dersom klageren får medhold i sin klage. 

Artikkel 5 

Mulighet for tilbakebetaling for alternativer til godkjente 

aktive stoffer som oppfyller et av utelukkingskriteriene 

1.  Når en søknad til Byrået om godkjenning av et aktivt stoff 

som kan være et egnet alternativ i henhold til artikkel 5 nr. 2 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 til et godkjent aktivt 

stoff som oppfyller et eller flere av utelukkingskriteriene i 

henhold til artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning, kan en søker be 

om tilbakebetaling av det gebyret som er innbetalt til Byrået. 

2.  Ved mottak av uttalelsen fra Byrået i samsvar med 

artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012, som også skal 

omfatte en anbefaling om hvorvidt det aktive stoffet er egnet 

som alternativ i henhold til artikkel 5 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal Kommisjonen treffe 

beslutning om anmodningen. 

3.  Dersom Kommisjonen beslutter at det aktive stoffet er et 

egnet alternativ, skal Byrået underrette søkeren om det og 

tilbakebetale hele det gebyret som er omhandlet i nr. 1. 

KAPITTEL II 

STØTTE TIL SMB-ER 

Artikkel 6 

Anerkjennelse av SMB-status 

1.  Før en søknad inngis til Byrået for godkjenning, 

fornyelse eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 528/2012 av et aktivt stoff eller for EU-godkjenning av et 

biocidprodukt eller en biocidproduktfamilie i samsvar med 

henholdsvis artikkel 7 nr. 1, artikkel 13 nr. 1, artikkel 28 nr. 4, 

artikkel 43 nr. 1 eller artikkel 45 nr. 1 i forordningen, der det 

inngår et krav om redusert gebyr for SMB-er, skal den 

potensielle søkeren inngi til Byrået relevante opplysninger 

som dokumenterer retten til et slikt redusert gebyr ut fra 

statusen som SMB i henhold til rekommandasjon 

2003/361/EF. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2.  For en søknad om godkjenning, fornyelse eller oppføring 

av et aktivt stoff i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

skal spørsmålet avgjøres ved henvisning til det aktive stoffets 

produsent som den potensielle søkeren representerer. For en 

søknad om produktgodkjenning eller fornyelse av en produkt-

godkjenning skal spørsmålet avgjøres ved henvisning til den 

potensielle godkjenningsinnehaveren. 

3.  Byrået skal offentliggjøre en liste over relevante opplys-

ninger som skal inngis i samsvar med nr. 1. 

4.  Innen 45 dager fra mottak av alle relevante opplysninger 

nevnt i nr. 1 skal Byrået beslutte hvilken SMB-status som 

eventuelt kan anerkjennes. 

5.  Anerkjennelse av et foretak som SMB er gyldig for 

søknader inngitt i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 i 

to år. 

6.  En beslutning truffet av Byrået i henhold til nr. 4 kan 

påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

Artikkel 7 

Reduserte gebyrer 

1.  Redusert gebyr som skal betales til Byrået i henhold til 

tabell 2 i vedlegg I og tabell 2 i vedlegg II, skal gis til SMB-er 

som er etablert i Unionen. 

2.  Redusert gebyr i forbindelse med søknader om 

godkjenning av aktive stoffer, fornyelse av godkjenning eller 

oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 skal gis 

bare dersom det aktive stoffet ikke bør erstattes. 

3.  Redusert gebyr i forbindelse med søknader om god-

kjenning av biocidprodukter eller fornyelse av godkjenning skal 

gis bare dersom produktet ikke inneholder et aktivt stoff som 

bør erstattes. 

KAPITTEL III 

BETALINGER 

Artikkel 8 

Betalingsmåte 

1.  Gebyrene som er fastsatt i denne forordning, skal betales 

i euro. 

2.  Betaling skal først skje når Byrået har utstedt en faktura. 

3.  Som unntak fra nr. 2 skal betalinger i henhold til artikkel 4 

gjøres idet klagen innleveres. 

4.  Betaling skjer ved overføring til Byråets bankkonto. 

Artikkel 9 

Identifisering av betalingen 

1.  For enhver betaling med unntak av betalingene 

omhandlet i artikkel 8 nr. 3 skal det angis fakturanummer i 

referansefeltet.  
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2.  For betalinger i henhold til artikkel 8 nr. 3 skal klagerens 

eller klagernes identitet oppgis i referansefeltet samt eventuelt 

nummeret på den beslutningen som påklages. 

3.  Dersom det ikke er mulig å fastslå hva betalingen 

gjelder, skal Byrået gi betaleren en frist til å underrette Byrået 

skriftlig om hva betalingen gjelder. Dersom Byrået ikke 

mottar en underretning om hva betalingen gjelder før fristen 

utløper, skal betalingen anses som ugyldig, og det aktuelle 

beløpet tilbakebetales til betaleren. 

Artikkel 10 

Betalingsdato 

1.  Med mindre annet er oppgitt, skal gebyrene betales 

innen 30 dager fra datoen for Byråets oversending av 

fakturaen. 

2.  Datoen da hele betalingsbeløpet er satt inn på en konto 

som tilhører Byrået, skal anses som datoen da betalingen er 

utført. 

3.  Betalingen skal anses som utført i tide dersom det finnes 

tilstrekkelig dokumentasjon til å vise at betaleren har bestilt 

overføring av beløpet til den bankkontoen som er oppgitt i 

fakturaen, innen utløpet av den relevante fristen. En bekreftelse 

på bestilling av overføring fra en finansinstitusjon skal anses 

som tilstrekkelig dokumentasjon. 

Artikkel 11 

Utilstrekkelig betaling 

1.  Betalingsfristen skal anses som overholdt bare dersom 

hele gebyrbeløpet er betalt i tide. 

2.  Dersom en faktura gjelder flere transaksjoner, kan 

Byrået fritt fordele hver eventuell delbetaling mellom trans-

aksjonene. Kriteriene for hvordan betalinger skal fordeles, 

skal fastsettes av Byråets styre. 

Artikkel 12 

Tilbakebetaling av overskytende beløp 

1.  Reglene for tilbakebetaling til betaleren av overskytende 

beløp for gebyrer skal fastsettes av Byråets administrerende 

direktør og offentliggjøres på Byråets nettsted. 

Det overskytende beløpet skal imidlertid ikke tilbakebetales 

dersom det er under 200 euro og den berørte parten ikke 

uttrykkelig har anmodet om tilbakebetaling. 

2.  Det skal ikke være mulig å trekke overskytende beløp fra 

eventuelle framtidige betalinger til Byrået. 

Artikkel 13 

Tilbakebetaling av beløp når søknader blir avvist før eller 

under validering eller trukket tilbake under vurderingen 

1.  Byrået skal tilbakebetale 90 % av det gebyret som 

innkreves, dersom en søknad om godkjenning av et aktivt stoff 

eller av et biocidprodukt, som er inngitt i samsvar med 

henholdsvis artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 43 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, eller en søknad om en mindre eller større 

endring av et produkt blir avvist før eller under valideringsfasen. 

2.  Byrået skal tilbakebetale 75 % av det gebyret som 

innkreves, dersom en søknad om godkjenning av et aktivt 

stoff eller av et biocidprodukt, som er inngitt i samsvar med 

henholdsvis artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 43 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, eller en søknad om en større endring av et 

produkt trekkes tilbake før vurderende vedkommende 

myndighet har oversendt sin vurderingsrapport til Byrået. 

Gebyret som innkreves, skal ikke tilbakebetales dersom en 

søknad trekkes tilbake etter at vurderende vedkommende 

myndighet har oversendt sin vurderingsrapport til Byrået. 

3.  Regler for tilbakebetaling til betaleren av resterende 

beløp skal fastsettes av Byråets administrerende direktør og 

offentliggjøres på Byråets nettsted. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Godtgjøring til rapportører 

Medlemmer av Komiteen for biocidprodukter som opptrer 

som rapportører, skal godgjøres gjennom gebyrene som i 

samsvar med artikkel 80 nr. 2 betales til medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter som opptrer som vurderende 

vedkommende myndighet. 

Artikkel 15 

Avgifter 

1.  Forutsatt positiv uttalelse fra Kommisjonen kan Byrået 

ved beslutning i styret fastsette avgifter for administrative 

eller tekniske tjenester, som det yter i samsvar med forordning 

(EU) nr. 528/2012, på anmodning fra en part med henblikk på 

å lette gjennomføringen. Byråets administrerende direktør kan 

beslutte at det ikke skal innkreves avgifter fra internasjonale 

organisasjoner eller land som anmoder om bistand fra Byrået. 

2.  Avgiftene skal fastsettes på et nivå som gjør at utgiftene 

til tjenestene som leveres av Byrået, dekkes, og skal ikke 

overstige det som er nødvendig for å dekke disse utgiftene. 

3.  Avgiftene skal betales innen 30 kalenderdager fra datoen 

for Byråets oversending av fakturaen. 
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Artikkel 16 

Foreløpig overslag 

Når Byråets styre i samsvar med artikkel 96 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) 

gjør et overslag over samlede utgifter og inntekter for 

etterfølgende regnskapsår, skal det også ta med et særskilt 

foreløpig overslag over inntekter fra gebyrer og avgifter fra 

aktiviteter som er overdratt til Byrået i samsvar med 

forordning (EU) nr. 528/2012, som skal holdes atskilt fra 

inntekter fra eventuelle tilskudd fra Unionen. 

Artikkel 17 

Ny gjennomgang 

Kommisjonen skal hvert år gjennomgå gebyrene og avgiftene 

som er fastsatt i denne forordning, med henvisning til den 

inflasjonstakten som måles ved hjelp av Den europeiske 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

konsumprisindeks som offentliggjøres av Eurostat. Første 

gjennomgang skal være gjennomført innen 1. januar 2015. 

Kommisjonen skal også fortløpende gjennomgå denne 

forordning på grunnlag av viktige opplysninger som fram-

kommer med hensyn til de forutsetningene som ligger til grunn 

om Byråets forventede inntekter og utgifter. Kommisjonen skal 

innen 1. januar 2015 gjennomgå denne forordning med henblikk 

på eventuelt å endre den, idet det tas særlig hensyn til de 

ressursene Byrået trenger, og som medlemsstatenes ved-

kommende myndigheter trenger for tjenester av lignende art. 

Ved gjennomgangen skal det tas hensyn til virkningene for 

SMB-erne, og reduksjonen i gebyrsatser som gjelder for SMB-

er, skal eventuelt vurderes. 

Artikkel 18 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 18. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

Gebyrer i forbindelse med aktive stoffer 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Godkjenning av et aktivt stoff, artikkel 

7 nr. 2 

Gebyr for den første produkttypen som det aktive stoffet 

godkjennes for 

120 000 

Tilleggsgebyr per ytterligere produkttype 40 000 

Tilleggsgebyr per produkttype (for både den første produkt-

typen og eventuelle ytterligere produkttyper) dersom det 

aktive stoffet bør erstattes etter artikkel 10 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 

20 000 

Gebyr for endring av en godkjenning, unntatt tilføyelse av 

en produkttype 

20 000 

Fornyelse av en godkjenning, artikkel 

13 nr. 3 

Gebyr for den første produkttypen som det søkes om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet for 

15 000 

Tilleggsgebyr per ytterligere produkttype 1 500 

Tilleggsgebyr for den første produkttypen som det søkes om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet for, i tilfelle full-

stendig vurdering er nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EU) 528/2012 

25 000 

Tilleggsgebyr per ytterligere produkttype i tilfelle 

fullstendig vurdering er nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EU) 528/2012 

2 500 

Tilleggsgebyr per produkttype (for både den første produkt-

typen og eventuelle ytterligere produkttyper) dersom det 

aktive stoffet bør erstattes etter artikkel 10 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 

20 000 

Oppføring i vedlegg I av et aktivt stoff, 

artikkel 28 

Gebyr for første oppføring i vedlegg I av et aktivt stoff 10 000 

Gebyr for endring av en oppføring av et aktivt stoff i 

vedlegg I 

2 000 

Melding etter artikkel 3a i forordning 

(EF) nr. 1451/2007 

Gebyr per stoff-/produkttypekombinasjon. 

Gebyret for meldingen skal trekkes fra etterfølgende søknad 

i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

10 000 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for søknader om godkjenning, fornyelse av godkjenning og oppføring i vedlegg I av aktive 

stoffer dersom produsenten av det aktive stoffet er en SMB som er etablert i Unionen, med mindre det aktive 

stoffet bør erstattes 

Type foretak Reduksjon (% av standardgebyr) 

Svært liten bedrift 60 

Liten bedrift 40 

Mellomstor bedrift 20 
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VEDLEGG II 

Gebyrer for EU-godkjenning av biocidprodukter 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Tildeling av EU-godkjenning, 

enkeltprodukt, artikkel 43 nr. 2 

Gebyr per produkt som ikke er identisk med det eller de 

representative produktene, som vurderes med henblikk på 

godkjenning av stoffet 

80 000 

 Gebyr per produkt som er identisk med det eller de 

representative produktene, som vurderes med henblikk på 

godkjenning av stoffet 

40 000 

 Tilleggsgebyr per produkt dersom det kreves sammen-

lignende vurdering etter artikkel 23 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 

40 000 

 Tilleggsgebyr per produkt dersom godkjenningen som det 

anmodes om, er midlertidig etter artikkel 55 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 

10 000 

Tildeling av EU-godkjenning, 

biocidproduktfamilie, artikkel 43 nr. 2 

Gebyr per familie 150 000 

 Tilleggsgebyr per familie dersom det kreves sammenlig-

nende vurdering etter artikkel 23 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 

60 000 

 Tilleggsgebyr per familie dersom godkjenningen som det 

anmodes om, er midlertidig etter artikkel 55 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 

15 000 

Melding til Byrået om et ytterligere 

produkt i en biocidproduktfamilie, 

artikkel 17 nr. 6 

Gebyr per ytterligere produkt 2 000 

EU-godkjenning av samme 

biocidprodukt, artikkel 17 nr. 7 

Gebyr per produkt som utgjør et «likt produkt» i henhold  

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 414/2013 av 6. mai 2013 om fastsettelse av en fram-

gangsmåte for godkjenning av like biocidprodukter i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(1) 

2 000 

Større endring av et godkjent produkt 

eller en godkjent produktfamilie, 

artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per søknad 40 000 

Mindre endring av et godkjent produkt 

eller en godkjent produktfamilie, 

artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per søknad 15 000 

Administrativ endring av et godkjent 

produkt eller en godkjent 

produktfamilie, artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per melding 2 000 

Anbefaling i forbindelse med 

klassifisering av en endring av et 

godkjent produkt eller en godkjent 

produktfamilie, artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per anmodning i samsvar med forordning (EF) 

nr. 354/2013 

Dersom det anbefales å klassifisere endringen som en 

administrativ eller mindre endring, skal gebyret for 

anmodningen trekkes fra etterfølgende søknad eller melding 

i samsvar med forordning (EU) nr. 354/2013 

2 000 
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Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Fornyelse av EU-godkjenning, 

enkeltprodukt, artikkel 45 nr. 3 

Gebyr per produkt 5 000 

 Tilleggsgebyr per produkt i tilfelle fullstendig vurdering er 

nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) 528/2012 

15 000 

 Tilleggsgebyr per produkt dersom det kreves 

sammenlignende vurdering etter artikkel 23 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 

40 000 

Fornyelse av EU-godkjenning, 

biocidproduktfamilie, artikkel 45 nr. 3 

Gebyr per produktfamilie 7 500 

 Tilleggsgebyr per produktfamilie i tilfelle fullstendig 

vurdering er nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i forordning 

(EU) 528/2012 

22 500 

 Tilleggsgebyr per produktfamilie dersom det kreves 

sammenlignende vurdering etter artikkel 23 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 

60 000 

(1) EUT L 125 av 7.5.2013, s. 4. 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for søknader om tildeling og fornyelse av EU-godkjenning av biocidprodukter eller 

biocidproduktfamilier dersom den potensielle godkjenningsinnehaveren er en SMB som er etablert i Unionen, 

med mindre produktet inneholder et aktivt stoff som bør erstattes 

Type foretak Reduksjon (% av standardgebyr) 

Svært liten bedrift 30 

Liten bedrift 20 

Mellomstor bedrift 10 
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VEDLEGG III 

Andre gebyrer 

Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Teknisk likeverdighet, artikkel 54  

nr. 3 

Gebyr dersom forskjellen mellom kildene til det aktive 

stoffet er begrenset til en endring av produksjonssted, og 

søknaden er basert utelukkende på analysedata 

5 000 

Gebyr dersom forskjellen mellom kildene til det aktive 

stoffet utgjør mer enn en endring av produksjonssted, og 

søknaden er basert utelukkende på analysedata 

20000 

Gebyr dersom tidligere vilkår ikke er oppfylt 40 000 

Årlig gebyr for biocidprodukter 

godkjent av Unionen, artikkel 80  

nr. 1 bokstav a) 

Gebyr for EU-godkjenning av et biocidprodukt 10 000 

Gebyr for EU-godkjenning av en biocidproduktfamilie 20 000 

Gebyr for søknad om gjensidig 

anerkjennelse, artikkel 80 nr. 1 bokstav 

a) 

Gebyr per produkt eller produktfamilie som berøres av en 

søknad om gjensidig anerkjennelse, per medlemsstat der det 

søkes om gjensidig anerkjennelse 

700 

Klage, artikkel 77 nr. 1 Gebyr per klage 2 500 

Søknad om oppføring på listen over 

berørte personer, artikkel 95 

Gebyr per framlegging av fullmakt om tilgang til 

dokumentasjon som Byrået eller en vurderende 

vedkommende myndighet allerede anser som fullstendig 

2 000 

Gebyr per framlegging av fullmakt om tilgang til en del av 

en dokumentasjon som Byrået eller en vurderende 

vedkommende myndighet allerede anser som fullstendig, 

sammen med tilleggsopplysninger 

20 000 

Gebyr per framlegging av ny dokumentasjon 40 000 

Anmodninger som framlegges for 

Byrået etter artikkel 66 nr. 4 

Gebyr per opplysning der det anmodes om fortrolig 

behandling 

1 000 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 758/2013 

av 7. august 2013 

om retting av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning 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(1), særlig  

artikkel 53, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kontroll er det funnet feil i vedlegg I, II, IV og V til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009 av 10. august 

2009 om endring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for 

å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling(2). Disse feilene bør derfor rettes. 

2) Den rettede harmoniserte klassifiseringen og merkingen 

av stoffer får anvendelse fra den dag denne forordning 

trer i kraft. Leverandører bør ikke pålegges å merke og 

emballere på nytt stoffer og stoffblandinger som 

allerede er brakt i omsetning i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008, før denne forordning trer i kraft. 

Leverandører bør likevel på frivillig grunnlag kunne 

anvende bestemmelsene i denne forordning på stoffer og 

stoffblandinger som allerede er brakt i omsetning. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 10.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 21. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) EUT L 235 av 5.9.2009, s. 1. 

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(3) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 erstattes 

postene i tabell 3.1, endret ved vedlegg I og II til forordning 

(EF) nr. 790/2009, som tilsvarer postene fastsatt i vedlegg I til 

denne forordning, med postene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

I del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 erstattes 

postene i tabell 3.2, endret ved vedlegg IV og V til forordning 

(EF) nr. 790/2009, som tilsvarer postene fastsatt i vedlegg II til 

denne forordning, med postene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 3 

Postene fastsatt i vedlegg III til denne forordning tilføyes til 

tabell 3.1 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Artikkel 4 

Postene fastsatt i vedlegg IV til denne forordning tilføyes til 

tabell 3.2 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Artikkel 5 

Leverandører er ikke pålagt å merke og emballere på nytt 

stoffer som er oppført i vedleggene til denne forordning, eller 

stoffer og stoffblandinger som inneholder slike, som allerede er 

brakt i omsetning i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 

før denne forordning trådte i kraft. 

  

(3) EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3. 

2019/EØS/27/38 
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Artikkel 6 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 7. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 944/2013 

av 2. oktober 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning 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(1), særlig artikkel 37 

nr. 5 og artikkel 53, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For sikkerhetssetning P210 i tabell 6.2 i del 1 i  

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1272/2008 er det i 5. 

revisjon av De forente nasjoners globalt harmoniserte 

system for klassifisering og merking av kjemikalier 

(heretter kalt «GHS») gjort endringer som det ikke ble 

tatt fullt hensyn til i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 487/2013(2). Av konsekvenshensyn er det nødvendig 

å sørge for fullstendig samordning mellom GHS og 

forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2) Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 

inneholder to lister med harmonisert klassifisering og 

merking av farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder den 

harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige 

stoffer på grunnlag av kriteriene i del 2–5 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder 

den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av 

farlige stoffer på grunnlag av kriteriene i vedlegg VI til 

rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om 

tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffer(3). De to 

nevnte listene må endres slik at de omfatter ajourførte 

klassifiseringer av de stoffer som allerede omfattes av 

harmonisert klassifisering, samt nye harmoniserte 

klassifiseringer. 

3) Komiteen for risikovurdering (RAC) ved Det 

europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) har avgitt uttalelser 

om forslag til harmonisert klassifisering og merking av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 3.10.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 21. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) EUT L 149 av 1.6.2013, s. 1. 

(3) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. 

stoffer som er framlagt for ECHA i henhold til artikkel 

37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På grunnlag av 

disse uttalelsene samt kommentarer mottatt fra berørte 

parter bør vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 

endres for å harmonisere klassifiseringen og merkingen 

av visse stoffer. 

4) De harmoniserte klassifiseringene i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, endret ved denne 

forordning, bør ikke få anvendelse umiddelbart, 

ettersom aktørene trenger en viss tid til å tilpasse 

merkingen og emballeringen av stoffer og stoff-

blandinger til de nye klassifiseringene, og til å selge 

eksisterende lagerbeholdninger. Aktørene bør dessuten 

få tid til å oppfylle de kravene til registrering som følger 

av de nye harmoniserte klassifiseringene av stoffer som 

er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige 

eller reproduksjonstoksiske i kategori 1A og 1B (tabell 

3.1) og i kategori 1 og 2 (tabell 3.2), eller som meget 

giftige for vannorganismer og med langtidsvirkninger 

for vannmiljøet, særlig dem som er angitt i artikkel 23 i 

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(4). 

5) For stoffet bek, steinkulltjære, høytemperatur (EF-nr. 

266-028-2) vil det være nødvendig med en utvidet frist 

for å oppfylle kravene som følger av den nye harmoni-

serte klassifiseringen for stoffer som er klassifisert som 

meget giftige for vannorganismer og med langtids-

virkninger for vannmiljøet, særlig artikkel 3 i og 

vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands 

transport av farlig gods(5). Det bør derfor fastsettes en 

lengre overgangsperiode før den harmoniserte klassifi-

kasjonen må anvendes. 

6) For stoffet galliumarsenid (EF-nr. 215-114-8) er RAC i 

ferd med å vedta en ny uttalelse for fareklassen 

  

(4) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(5) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2019/EØS/27/39 
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«reproduksjonstoksisitet». Denne fareklassen bør derfor 

ikke oppføres i vedlegg VI til forordning (EF)  

nr. 1272/2007 før uttalelsen er ferdigstilt. 

7) For stoffet polyheksametytelbiguanidhydroklorid (CAS-

nr. 27083-27-8 eller 32289-58-0) er det framlagt nye 

vitenskapelige data for fareklassen akutt giftighet 

(innånding) som tyder på at klassifiseringen for denne 

fareklassen som anbefalt i RAC-uttalelsen, som bygger 

på eldre data, muligens ikke er hensiktsmessig. Denne 

fareklassen bør derfor ikke oppføres i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 før RAC har hatt 

mulighet til å avgi uttalelse om de nye opplysningene, 

mens alle de andre fareklassene som omfattes av den 

tidligere RAC-uttalelsen, bør tas med. 

8) I tråd med overgangsbestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 1272/2008, som tillater at de nye bestemmelsene 

anvendes tidligere på frivillig grunnlag, bør leverandø-

rene ha mulighet til å anvende de harmoniserte 

klassifiseringene i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, endret ved denne forordning, og å 

tilpasse merkingen og emballeringen på frivillig 

grunnlag før datoene da de harmoniserte klassifise-

ringene blir obligatoriske. 

9) 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 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

2)  I del 3 i vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell 3.1 gjøres følgende endringer: 

i)  De postene i vedlegg VI til forordning (EF)  

nr. 1272/2008 som tilsvarer postene i vedlegg II til 

denne forordning, erstattes med postene i vedlegg 

II til denne forordning. 

ii)  Postene i vedlegg III til denne forordning innsettes 

i samsvar med rekkefølgen på postene i tabell 3.1. 

b)  I tabell 3.2 gjøres følgende endringer: 

i)  De postene i vedlegg VI til forordning (EF)  

nr. 1272/2008 som tilsvarer postene i vedlegg IV til 

denne forordning, erstattes med postene i vedlegg 

IV til denne forordning. 

ii)  Postene i vedlegg V til denne forordning innsettes i 

samsvar med rekkefølgen på postene i tabell 3.2. 

Artikkel 2 

1.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 kan stoffer og 

stoffblandinger fram til henholdsvis 1. desember 2014 og 

1. juni 2015 klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne 

forordning. 

2.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 behøver stoffer som er 

klassifisert, merket og emballert i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. desember 2014, ikke 

merkes og emballeres på nytt i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning, før  

1. desember 2016. 

3.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 behøver stoffblandinger 

som er klassifisert, merket og emballert i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) eller forord-

ning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. juni 2015, 

ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning, før 

1. juni 2017. 

4.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 3 kan de harmoniserte 

klassifiseringene gjengitt i del 3 av vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning, anvendes 

før datoene nevnt i artikkel 3 nr. 3. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Artikkel 1 nr. 1 får anvendelse på stoffer fra  

1. desember 2014 og på stoffblandinger fra 1. juni 2015. 

  

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 
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3.  Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse fra 1. januar 2015 for alle poster unntatt posten bek, steinkulltjære, 

høytemperatur (EF-nr. 266-028-2), der artikkel 1 får anvendelse fra 1. april 2016. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 2. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

  



Nr. 27/262 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG I 

I tabell 6.2 i del 1 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1272/2008 skal kode P210 lyde: 

«P210 Holdes borte fra varme, 

varme overflater, gnister, 

åpen flamme og andre 

antenningskilder. Røyking 

forbudt. 

Eksplosive varer (avsnitt 2.1) Undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 

Brannfarlige gasser (avsnitt 2.2) 1, 2  

Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2, 3  

Brannfarlige væsker (avsnitt 2.6) 1, 2, 3  

Brannfarlige faste stoffer (avsnitt 2.7) 1, 2  

Selvreaktive stoffer og stoffblandinger 

(avsnitt 2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

 

Pyrofore væsker (avsnitt 2.9) 1  

Pyrofore faste stoffer (avsnitt 2.10) 1  

Oksiderende væsker (avsnitt 2.13) 1, 2, 3  

Oksiderende faste stoffer (avsnitt 2.14) 1, 2, 3  

Organiske peroksider (avsnitt 2.15) Type A, B, C, 

D, E, F» 
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VEDLEGG II 

Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 

Spesifikke 

konsentrasjonsgrenser 

M-faktorer 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse og 

farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggskode(r) 

for faresetning 

015-004-00-8 aluminium phosphide 244-088-0 20859-73-8 Water-react. 1 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 1 

Aquatic Acute 1 

H260 

H300 

H311 

H330 

H400 

GHS02 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H260 

H300 

H311 

H330 

H400 

EUH029 

EUH032 

M = 100  

015-005-00-3 magnesium phosphide; 

trimagnesium diphosphide 

235-023-7 12057-74-8 Water-react. 1 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 1 

Aquatic Acute 1 

H260 

H300 

H311 

H330 

H400 

GHS02 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H260 

H300 

H311 

H330 

H400 

EUH029 

EUH032 

M = 100  

015-123-00-5 fenamiphos (ISO); 

ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl 

phosphoramidate 

244-848-1 22224-92-6 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

Eye Irrit. 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H300 

H310 

H330 

H319 

H400 

H410 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H300 

H310 

H330 

H319 

H410 

 M = 100 

M = 100 

 

030-012-00-1 aluminium-magnesium-zinc-carbonate-

hydroxide 

423-570-6 169314-88-9 Aquatic Chronic 4 H413  H413    

602-006-00-4 chloroform; 

trichloromethane 

200-663-8 67-66-3 Carc. 2 

Repr. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Eye Irrit. 2 

Skin Irrit. 2 

H351 

H361d 

H331 

H302 

H372 

H319 

H315 

GHS06 

GHS08 

Dgr 

H351 

H361d 

H331 

H302 

H372 

H319 

H315 

   

603-097-00-3 1,1’,1’-nitrilotri-propan-2-ol; 

triisopropanol-amine 

204-528-4 122-20-3 Eye Irrit. 2 H319 GHS07 

Wng 

H319    



   

 

 

N
r. 2

7
/2

6
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
4

.4
.2

0
1

9
 

 
Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 

Spesifikke 

konsentrasjonsgrenser 

M-faktorer 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse og 

farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggskode(r) 

for faresetning 

605-008-00-3 acrolein; 

prop-2-enal; 

acrylaldehyde 

203-453-4 107-02-8 Flam. Liq. 2 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H225 

H330 

H300 

H311 

H314 

H400 

H410 

GHS02 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H225 

H330 

H300 

H311 

H314 

H410 

EUH071 Skin Corr. 1;  

H314: C ≥ 0,1 % 

M = 100 

M = 1 

D 

607-023-00-0 vinyl acetate 203-545-4 108-05-4 Flam. Liq. 2 

Carc. 2 

Acute Tox. 4 

STOT SE 3 

H225 

H351 

H332 

H335 

GHS02 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H225 

H351 

H332 

H335 

  D 

607-613-00-8 reaction mass of: 

succinic acid 

monopersuccinic acid 

dipersuccinic acid 

monomethyl ester of succinic acid 

monomethyl ester of persuccinic acid 

dimethyl succinate glutaric acid 

monoperglutaric acid 

diperglutaric acid 

monomethyl ester of glutaric acid 

monomethyl ester of perglutaric acid 

dimethyl glutarate adipic acid 

monoperadipic acid 

diperadipic acid 

monomethyl ester of adipic acid 

monomethyl ester of peradipic acid 

dimethyl adipate 

hydrogen peroxide 

methanol 

water 

432-790-1  Acute Tox. 4* 

Acute Tox. 4* 

Acute Tox. 4* 

Skin Corr. 1B 

STOT SE 2 

H332 

H312 

H302 

H314 

H371 (øyne) 

GHS07 

GHS05 

GHS08 

Dgr 

H332 

H312 

H302 

H314 

H371 (øyne) 

   

609-003-00-7 nitrobenzene 202-716-0 98-95-3 Carc. 2. 

Repr. 1B 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

STOT RE 1 

Aquatic Chronic 3 

H351 

H360F 

H301 

H331 

H311 

H372 (blod) 

H412 

GHS06 

GHS08 

Dgr 

H351 

H360F 

H301 

H331 

H311 

H372 (blod) 

H412 
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Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 

Spesifikke 

konsentrasjonsgrenser 

M-faktorer 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse og 

farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggskode(r) 

for faresetning 

612-120-00-6 aclonifen (ISO); 

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline 

277-704-1 74070-46-5 Carc. 2 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H317 

H410 

 M = 100 

M = 10 

 

613-175-00-9 epoxiconazole (ISO); 

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-

fluorophenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)methyl]oxirane 

406-850-2 133855-98-8 Carc. 2 

Repr. 1B 

Aquatic Chronic 2 

H351 

H360Df 

H411 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H351 

H360Df 

H411 

   

616-200-00-1 reaction mass of N,N’-ethane-1,2-

diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-

[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide 

and N,N’-ethane-1,2-diylbis(12-

hydroxyoctadecan amide) 

432-430-3  Aquatic Chronic 4 H413  H413    

648-055-00-5 pitch, coal tar, high-temp.; 

[The residue from the distillation of high 

temperature coal tar. A black solid with an 

approximate softening point from 30 °C to 

180 °C (86 °F to 356 °F). Composed 

primarily of a complex mixture of three or 

more membered condensed ring aromatic 

hydrocarbons.] 

266-028-2 65996-93-2 Carc. 1A 

Muta. 1B 

Repr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H350 

H340 

H360FD 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H350 

H340 

H360FD 

H410 

 M = 1 000 

M = 1 000 

 

649-330-00-2 naphtha (petroleum), hydrodesulphurized 

heavy; 

Low boiling point hydrogen treated 

naphtha; 

[A complex combination of hydrocarbons 

obtained from a catalytic 

hydrodesulfurization process. It consists of 

hydrocarbons having carbon numbers 

predominantly in the range of C7 through 

C12 and boiling in the range of 

approximately 90 °C to 230 °C (194 °F to 

446 °F).] 

265-185-4 64742-82-1 Carc. 1B 

Muta. 1B 

STOT RE 1 

Asp. Tox. 1 

H350 

H340 

H372 

(sentralnerve-

system) 

H304 

GHS08 

Dgr 

H350 

H340 

H372 

(sentralnerve-

system) 

H304 

  P 
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Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 

Spesifikke 

konsentrasjonsgrenser 

M-faktorer 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse og 

farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggskode(r) 

for faresetning 

649-345-00-4 stoddard solvent; 

Low boiling point naphtha — unspecified; 

[A colourless, refined petroleum distillate 

that is free from rancid or objectionable 

odours and that boils in a range of 

approximately 148,8 °C to 204,4 °C (300 °F 

to 400 °F).] 

232-489-3 8052-41-3 Carc. 1B 

Muta. 1B 

STOT RE 1 

Asp. Tox. 1 

H350 

H340 

H372 

(sentralnerve-

system) 

H304 

GHS08 

Dgr 

H350 

H340 

H372 

(sentralnerve-

system) 

H304 

  P 

649-405-00-X solvent naphtha (petroleum), medium 

aliph.; 

Straight run kerosine; 

[A complex combination of hydrocarbons 

obtained from the distillation of crude oil or 

natural gasoline. It consists predominantly 

of saturated hydrocarbons having carbon 

numbers predominantly in the range of C9 

through C12 and boiling in the range of 

approximately 140 °C to 220 °C (284 °F to 

428 °F).] 

265-191-7 64742-88-7 STOT RE 1 

Asp. Tox. 1 

H372 

(sentralnerve-

system) 

H304 

GHS08 

Dgr 

H372 

(sentralnerve-

system) 

H304 
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VEDLEGG III 

Indeksnr. 
Internasjonal identifikasjon av 

kjemiske stoffer 
EC-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 
Spesifikke 

konsentrasjons-

grenser 

M-faktorer 

Merknader 
Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 
Kode(r) for faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 
Kode(r) for faresetning 

Tilleggskode

(r) for 

faresetning 

031-001-00-4 gallium arsenide 215-114-8 1303-00-0 Carc. 1B 

STOT RE 1 

H350 

H372 

(åndedrettsorganer og 

det hematopoetiske 

system) 

GHS08 

Dgr 

H350 

H372 

(åndedrettsorganer 

og det 

hematopoetiske 

system) 

   

050-025-00-6 trichloromethylstannane 213-608-8 993-16-8 Repr. 2 H361d GHS08 

Wng 

H361d    

050-026-00-1 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-

ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-

4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-

4-stannatetradecanoate 

260-828-5 57583-34-3 Repr. 2 H361d GHS08 

Wng 

H361d    

050-027-00-7 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-

7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

stannatetradecanoate 

239-622-4 15571-58-1 Repr. 1B H360D GHS08 

Dgr 

H360D    

601-087-00-3 2,4,4-trimethylpentene 246-690-9 25167-70-8 Flam. Liq. 2 

Asp. Tox. 1 

STOT SE 3 

H225 

H304 

H336 

GHS02 

GHS07 

GHS08 

Dgr 

H225 

H304 

H336 

  D 

606-145-00-1 sulcotrione (ISO); 

2-[2-chloro-4-

(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohex

ane-1,3-dione 

 99105-77-8 Repr. 2 

STOT RE 2 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H361d 

H373 (nyrer) 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H361d 

H373 (nyrer) 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 10 

 

607-699-00-7 bifenthrin (ISO); 

(2-methylbiphenyl-3-yl)methyl 

rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-

3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate 

 82657-04-3 Carc. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H331 

H300 

H372 (nervesystem) 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H351 

H331 

H300 

H372 (nervesystem) 

H317 

H410 

 M = 10 000 

M = 100 000 
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Indeksnr. 

Internasjonal identifikasjon av 

kjemiske stoffer 
EC-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 
Spesifikke 

konsentrasjons-

grenser 

M-faktorer 

Merknader 
Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 
Kode(r) for faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 
Kode(r) for faresetning 

Tilleggskode

(r) for 

faresetning 

607-700-00-0 indoxacarb (ISO); 

methyl (4aS)-7-chloro-2-

{(methoxycarbonyl)[4-(trifluo-

romethoxy)phenyl]carbamoyl}-

2,5-dihydroindeno[1,2-

e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-

carboxylate [1] 

 173584-44-6 [1] Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H301 

H332 

H372 (blod, 

nervesystem, hjerte) 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H301 

H332 

H372 (blod, 

nervesystem, hjerte) 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1 

 

reaction mass of (S)- Indoxacarb 

and (R)- Indoxacarb 75:25; 

methyl 7-chloro-2-{(methox-

ycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)-

phenyl]carbamoyl}-2,5-

dihydroindeno[1,2-

e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-

carboxylate [2] 

 144171-61-9 [2]       

607-702-00-1 dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 Repr. 1B H360FD GHS08 

Dgr 

H360FD    

607-703-00-7 ammoniumpentadeca-

fluorooctanoate 

223-320-4 3825-26-1 Carc. 2 

Repr. 1B 

Lact. 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Eye Dam.1 

H351 

H360D 

H362 

H332 

H302 

H372 (lever) 

H318 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

Dgr 

H351 

H360D 

H362 

H332 

H302 

H372 (lever) 

H318 

   

607-704-00-2 perfluorooctanoic acid 206-397-9 335-67-1 Carc. 2 

Repr. 1B 

Lact. 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Eye Dam. 1 

H351 

H360D 

H362 

H332 

H302 

H372 (lever) 

H318 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

Dgr 

H351 

H360D 

H362 

H332 

H302 

H372 (lever) 

H318 

   

612-282-00-8 octadecylamine 204-695-3 124-30-1 Asp. Tox. 1 

STOT RE 2 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H304 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H315 

H318 

H400 

H410 

GHS05 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H304 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H315 

H318 

H410 

 M = 10 

M = 10 
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Indeksnr. 

Internasjonal identifikasjon av 

kjemiske stoffer 
EC-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 
Spesifikke 

konsentrasjons-

grenser 

M-faktorer 

Merknader 
Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 
Kode(r) for faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 
Kode(r) for faresetning 

Tilleggskode

(r) for 

faresetning 

612-283-00-3 (Z)-octadec-9-enylamine 204-015-5 112-90-3 Acute Tox. 4 

Asp Tox. 1 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H304 

H335 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H314 

H400 

H410 

GHS05 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H302 

H304 

H335 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H314 

H410 

 M = 10 

M = 10 

 

612-284-00-9 amines, hydrogenated tallow alkyl 262-976-6 61788-45-2 Asp Tox. 1 

STOT RE 2 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H304 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H315 

H318 

H400 

H410 

GHS08 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H304 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H315 

H318 

H410 

 M = 10 

M = 10 

 

612-285-00-4 amines, coco alkyl 262-977-1 61788-46-3 Acute Tox. 4 

Asp. Tox. 1 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H304 

H335 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H314 

H400 

H410 

GHS05 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H302 

H304 

H335 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H314 

H410 

 M = 10 

M = 10 

 

612-286-00-X amines, tallow alkyl 263-125-1 61790-33-8 Acute Tox. 4 

Asp. Tox. 1 

STOT RE 2 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H304 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H314 

H400 

H410 

GHS05 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H302 

H304 

H373 (mage-tarm-

kanal, lever, 

immunsystem) 

H314 

H410 

 M = 10 

M = 10 
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Indeksnr. 

Internasjonal identifikasjon av 

kjemiske stoffer 
EC-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking 
Spesifikke 

konsentrasjons-

grenser 

M-faktorer 

Merknader 
Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 
Kode(r) for faresetning 

Piktogram, 

varselordkode(r) 
Kode(r) for faresetning 

Tilleggskode

(r) for 

faresetning 

616-206-00-4 flufenoxuron (ISO); 

1-(4-(2-cloro-α,α,α-p-

trifluorotolyloxy)-2-

fluorophenyl)-3-(2,6-

difluorobenzolyl)urea 

417-680-3 101463-69-8 Lact. 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H362 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H362 

H410 

 M = 10 000 

M = 10 000 

 

616-207-00-X polyhexamethylene biguanide 

hydrochloride 

 27083-27-8 or 

32289-58-0 

Carc. 2 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H302 

H372 (luftveier) 

(innånding) 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS05 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H351 

H302 

H372 (luftveier) 

(innånding) 

H318 

H317 

H410 

 M = 10 

M = 10 

 

616-208-00-5 N-ethyl-2-pyrrolidone; 

1-ethylpyrrolidin-2-one 

220-250-6 2687-91-4 Repr. 1B H360D GHS08 

Dgr 

H360D    

616-209-00-0 amidosulfuron (ISO); 

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-

1-((N-methyl-N-methylsulfo-

nylamino)sulfonyl)urea 

407-380-0 120923-37-7 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 100 

M = 100 

 

616-210-00-6 tebufenpyrad (ISO); 

N-(4-tertbutylbenzyl)-4-chloro-3-

ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-

carboxamide 

 119168-77-3 Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H301 

H332 

H373 (mage-tarm-

kanal) (oralt) 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H301 

H332 

H373 (mage-tarm-

kanal) (oralt) 

H317 

H410 

 M = 10 

M = 10 

 

616-211-00-1 proquinazid (ISO); 

6-iodo-2-propoxy-3-

propylquinazolin-4(3H)-one 

 189278-12-4 Carc. 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Wng 

H351 

H410 

 M = 1 

M = 10 
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VEDLEGG IV 

Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EC-nr. CAS-nr. Klassifisering Merking Konsentrasjonsgrenser Merknader 

015-004-00-8 aluminium phosphide 244-088-0 20859-73-8 F; R15/29 

T+; R26/28 

Xn; R21 

R32 

N; R50 

F; T+; N 

R: 15/29-21-26/28-32-50 

S: (1/2-)3/9/14/49-8-22-30-

36/37-43-45-60-61 

N; R50: C ≥ 0,25 %  

015-005-00-3 magnesium phosphide; 

trimagnesium diphosphide 

235-023-7 12057-74-8 F; R15/29 

T+; R26/28 

Xn; R21 

R32 

N; R50 

F; T+; N 

R: 15/29-21-26/28-32-50 

S: (1/2-)3/9/14/49-8-22-30-

36/37-43-45-60-61 

N; R50: C ≥ 0,25 %  

015-123-00-5 fenamiphos (ISO); 

ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl phosphoramidate 

244-848-1 22224-92-6 T+; R26/28 

T; R24 

Xi; R36 

N; R50-53 

T+; N 

R: 24-26/28-36-50/53 

S: (1/2-)23-26-28-35-36/37-

45-60-61 

N; R50-53: C ≥ 0,25 % 

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 

0,25 % 

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 

0,025 % 

 

030-012-00-1 aluminium-magnesium-zinc-carbonate-hydroxide 423-570-6 169314-88-9 R53 R: 53 

S: 61 

  

602-006-00-4 chloroform; 

trichloromethane 

200-663-8 67-66-3 Carc. Cat. 3; R40 

Repr. Cat. 3; R63 

Xn; R20/22-48/20 

Xi; R36/38 

Xn 

R: 20/22-36/38-40-48/20-63 

S: (2-)36/37 

  

603-097-00-3 1,1′,1′′-nitrilotripropan-2-ol; 

triisopropanolamine 

204-528-4 122-20-3 Xi; R36 Xi 

R: 36 

S: (2-)26 

  

605-008-00-3 acrolein; 

prop-2-enal; 

acrylaldehyde 

203-453-4 107-02-8 F; R11 

T+; R26/28 

T; R24 

C; R34 

N; R50 

F; T+; N 

R: 11-24-26/28-34-50 

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-

45-61 

C; R34: C ≥ 0,1 % 

N; R50: C ≥ 0,25 % 

D 

607-023-00-0 vinyl acetate 203-545-4 108-05-4 F; R11 

Carc. Cat. 3; R40 

Xn; R20 

Xi; R37 

F; Xn 

R: 11-20-37-40 

S: 9-16-33-36/37 

 D 
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Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EC-nr. CAS-nr. Klassifisering Merking Konsentrasjonsgrenser Merknader 

607-613-00-8 reaction mass of: 

succinic acid 

monopersuccinic acid 

dipersuccinic acid 

monomethyl ester of succinic acid 

monomethyl ester of persuccinic acid 

dimethyl succinate 

glutaric acid 

monoperglutaric acid 

diperglutaric acid 

monomethyl ester of glutaric acid 

monomethyl ester of perglutaric acid 

dimethyl glutarate 

adipic acid 

monoperadipic acid 

diperadipic acid 

monomethyl ester of adipic acid 

monomethyl ester of peradipic acid 

dimethyl adipate 

hydrogen peroxide 

methanol 

water 

432-790-1  C; R34 

Xn; R20/21/22-68/20/21/22 

C 

R: 20/21/22-34-68/20/21/22 

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45 

  

609-003-00-7 nitrobenzene 202-716-0 98-95-3 Carc. Cat. 3; R40 

Repr. Cat. 2; R60 

T; R23/24/25-48/23/24/25 

R52-53 

T 

R: 23/24/25-48/23/24/25-40-

60-52/53 

S: 45-53 

  

612-120-00-6 aclonifen (ISO); 

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline 

277-704-1 74070-46-5 Carc. Cat. 3; R40 

R43 

N; R50-53 

Xn; N 

R: 40-43-50/53 

S: (2-)36/37-60-61 

R43: C ≥ 0,1 % 

N; R50-53: C ≥ 0,25 % 

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 

0,25 % 

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 

0,025 % 

 

613-175-00-9 epoxiconazole (ISO); 

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-

[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane 

406-850-2 133855-98-8 Carc. Cat. 3; R40 

Repr. Cat. 2; R61 

Repr. Cat. 3; R62 

N; R51-53 

T; N 

R: 61-40-62-51/53 

S: 45-53-61 

  

616-200-00-1 reaction mass of N,N’-ethane-1,2-diylbis(hexanamide) 

and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]-

octadecanamide and N,N’-ethane-1,2-diylbis(12-

hydroxyoctadecan amide) 

432-430-3  R53 R: 53 

S: 61 
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Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EC-nr. CAS-nr. Klassifisering Merking Konsentrasjonsgrenser Merknader 

648-055-00-5 pitch, coal tar, high-temp.; 

[The residue from the distillation of high temperature 

coal tar. A black solid with an approximate softening 

point from 30 °C to 180 °C (86 °F to 356 °F). 

Composed primarily of a complex mixture of three or 

more membered condensed ring aromatic 

hydrocarbons.] 

266-028-2 65996-93-2 Carc. Cat. 1; R45 

Muta. Cat. 2; R46 

Repr. Cat. 2; R60-61 

N; R50-53 

T; N 

R: 45-46-60-61-50/53 

S: 45-53-60-61 

N; R50-53: C ≥ 0,025 % 

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 

0,025 % 

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 

0,0025 % 

 

649-330-00-2 naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy; 

Low boiling point hydrogen treated naphtha; 

[A complex combination of hydrocarbons obtained 

from a catalytic hydrodesulfurization process. It 

consists of hydrocarbons having carbon numbers 

predominantly in the range of C7 through C12 and 

boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C 

(194 °F to 446 °F).] 

265-185-4 64742-82-1 Carc. Cat. 2; R45 

Muta. Cat. 2; R46 

Xn; R48/20-65 

T 

R: 45-46-48/20-65 

S: 45-53 

 P 

649-345-00-4 stoddard solvent; 

Low boiling point naphtha — unspecified; 

[A colourless, refined petroleum distillate that is free 

from rancid or objectionable odours and that boils in a 

range of approximately 148,8 °C to 204,4 °C (300 °F 

to 400 °F).] 

232-489-3 8052-41-3 Carc. Cat. 2; R45 

Muta. Cat. 2; R46 

Xn; R48/20-65 

T 

R: 45-46-48/20-65 

S: 45-53 

 P 

649-405-00-X solvent naphtha (petroleum), medium aliph.; 

Straight run kerosine; 

[A complex combination of hydrocarbons obtained 

from the distillation of crude oil or natural gasoline. It 

consists predominantly of saturated hydrocarbons 

having carbon numbers predominantly in the range of 

C9 through C12 and boiling in the range of 

approximately 140 °C to 220 °C (284 °F to 428 °F).] 

265-191-7 64742-88-7 Xn; R48/20-65 Xn 

R: 48/20-65 

S: (2-)23-24-62 
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VEDLEGG V 

Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. Klassifisering Merking Konsentrasjonsgrenser Merknader 

031-001-00-4 gallium arsenide 215-114-8 1303-00-0 Carc. Cat. 2; R45 

T; R48/23 

T 

R: 45-48/23 

S: 45-53 

 E 

050-025-00-6 trichloromethylstannane 213-608-8 993-16-8 Repr. Cat. 3; R63 Xn 

R: 63 

S: (2-)22-36/37 

  

050-026-00-1 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-

oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

stannatetradecanoate 

260-828-5 57583-34-3 Repr. Cat. 3; R63 Xn 

R: 63 

S: (2-)22-36/37 

  

050-027-00-7 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-

4-stannatetradecanoate 

239-622-4 15571-58-1 Repr. Cat. 2; R61 T 

R: 61 

S: 45-53 

  

601-087-00-3 2,4,4-trimethylpentene 246-690-9 25167-70-8 F; R11 

Xn; R65 

R67 

F; Xn 

R: 11-65-67 

S: 9-16-33-62 

 D 

606-145-00-1 sulcotrione (ISO); 

2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-

dione 

 99105-77-8 Repr. Cat. 3; R63 

Xn; R48/22 

R43 

N; R50-53 

Xn; N 

R: 43-48/22-63-50/53 

S: (2-)22-36/37-60-61 

N; R50-53: C ≥ 25 % 

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % 

R52-53: 0,25 % ≤ C< 2,5 % 

R43: C ≥ 0,1 % 

 

607-699-00-7 bifenthrin (ISO); 

(2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-

chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate 

 82657-04-3 Carc. Cat 3; R40 

T; R23/25 

Xn; R48/22 

R43 

N; R50-53 

T; N 

R: 23/25-40-43-48/22-50/53 

S: (1/2-)23-24-36/37-38- 45-

60-61 

N; R50-53: C ≥ 0,0025 % 

N; R51-53: 0,00025 % ≤ C< 

0,0025 % 

R52-53: 0,000025 % ≤ C < 

0,00025 % 

 

607-700-00-0 indoxacarb (ISO); 

methyl (4aS)-7-chloro-2-{(methoxycarbonyl)[4-

(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}-2,5-

dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-

carboxylate 

 173584-44-6 T; R25-48/25 

Xn; R20 

R43 

N; R50-53 

T; N 

R: 20-25-43-48/25-50/53 

S: (1/2-)24-37-45-60-61 

N; R50-53: C ≥ 25 % 

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % 

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

 

607-701-00-6 reaction mass of (S)- Indoxacarb and (R)- Indoxacarb 

75:25; 

methyl 7-chloro-2-{(methoxycarbonyl)[4-

(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}-2,5-

dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-

carboxylate 

 144171-61-9 T; R48/25 

Xn; R20/22 

R43 

N; R50-53 

T; N 

R: 20/22-43-48/25-50/53 

S: (1/2-)24-37-45-60-61 

N; R50-53: C ≥ 25 % 

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % 

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 
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Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. Klassifisering Merking Konsentrasjonsgrenser Merknader 

607-702-00-1 dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 Repr. Cat. 2; R60-61 T 

R: 60-61 

S: 45-53 

  

607-703-00-7 ammoniumpentade-cafluorooctanoate 223-320-4 3825-26-1 Carc. Cat. 3; R40 

Repr. Cat. 2; R61 

R64 

T; R48/23 

Xn; R20/22-48/21/22 

Xi; R41 

T 

R: 61-20/22-40-41- 48/23-

48/21/22-64 

S: 45-53 

  

607-704-00-2 perfluorooctanoic acid 206-397-9 335-67-1 Carc. Cat. 3; R40 

Repr. Cat. 2; R61 

R64 

T; R48/23 

Xn; R20/22-48/21/22 

Xi; R41 

T 

R: 61-20/22-40-41-48/23-

48/21/22-64 

S: 45-53 

  

612-282-00-8 octadecylamine 204-695-3 124-30-1 Xn; R48/22-65 

Xi; R38-41 

N; R50-53 

Xn; N 

R: 38-41-48/22-65-50/53 

S: (2-)26-36/37/39-60-61-62 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 

 

612-283-00-3 (Z)-octadec-9-enylamine 204-015-5 112-90-3 Xn; R22-48/22-65 

C; R34 

N; R50-53 

C; N 

R: 22-34-48/22-65-50/53 

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-

60-61-62 

C; R34: C ≥ 10 % 

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 % 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 

 

612-284-00-9 amines, hydrogenated tallow alkyl 262-976-6 61788-45-2 Xn; R48/22-65 

Xi; R38-41 

N; R50-53 

Xn; N 

R: 38-41-48/22-65-50/53 

S: (2-)26-36/37/39-60-61-62 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 

 

612-285-00-4 amines, coco alkyl 262-977-1 61788-46-3 Xn; R22-48/22-65 

C; R35 

N; R50-53 

C; N 

R: 22-35-48/22-65-50/53 

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-

60-61-62 

C; R35: C ≥ 10 % 

C; R34: 5 % ≤ C < 10 % 

Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 % 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 
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Indeksnr. Internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer EF-nr. CAS-nr. Klassifisering Merking Konsentrasjonsgrenser Merknader 

612-286-00-X amines, tallow alkyl 263-125-1 61790-33-8 Xn; R22-48/22-65 

C; R35 

N; 50-53 

C; N 

R: 22-35-48/22-65-50/53 

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-

61-62 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 

 

616-206-00-4 flufenoxuron (ISO); 

1-(4-(2-cloro-α,α,α-p-trifluorotolyloxy)-2-fluorophenyl)-

3-(2,6-difluorobenzolyl)urea 

417-680-3 101463-69-8 R64 

R33 

N; R50-53 

N 

R: 33-64-50/53 

S: (2-)22-36/37-46-60-61 

N; R50-53 C ≥ 0,0025 % 

N; R51-53 0,00025 % ≤ C < 

0,0025 % 

R52-53 0,000025 % ≤ C < 

0,00025 % 

 

616-207-00-X polyhexamethylene biguanide hydrochloride  27083-27-8 or 

32289-58-0 

Carc. Cat 3; R40 

Xn; R22 

T; R48/23 

Xi; R41 

R43 

N; R50-53 

T; N 

R: 22-40-41-43-48/23-50/53 

S: (1/2-)22-36/37/39-45-60-

61 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 

 

616-208-00-5 N-ethyl-2-pyrrolidone; 

1-ethylpyrrolidin-2-one 

220-250-6 2687-91-4 Repr. Cat. 2; R61 T 

R: 61 

S: 45-53 

  

616-209-00-0 amidosulfuron (ISO); 

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-((N-methyl-N-

methylsulfonylamino)sulfonyl)urea 

407-380-0 120923-37-7 N; R50-53 N 

R: 50/53 

S: 60-61 

N; R50-53: C ≥ 0,25 % 

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 

0,25 % 

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 

0,025 % 

 

616-210-00-6 tebufenpyrad (ISO); 

N-(4-tertbutylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methyl-

1Hpyrazole-5-carboxamide 

 119168-77-3 Xn; R20/22 

R43 

N; R50-53 

Xn; N 

R: 20/22-43-50/53 

S: (2-)24-37-46-60-61 

N; R50-53: C ≥ 2,5 % 

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % 

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % 

 

616-211-00-1 proquinazid (ISO); 

6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one 

 189278-12-4 Carc. Cat. 3; R40 

N; R50-53 

Xn; N 

R: 40-50/53 

S: (2-)36/37-46-60-61 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1197/2013 

av 25. november 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, 

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig under-

søkelse i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes 

and bladder cancer risk» konkluderte Vitenskaps-

komiteen for kosmetiske produkter og for varer som 

ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, som i 

samsvar med kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av  

3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda 

forbrukartryggleik, folkehelse og miljø(2) senere ble 

erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 

(«SCCP»), med at de potensielle risikoene ved bruk av 

hårfargingsmidler gav grunn til bekymring. SCCP 

anbefalte i sine uttalelser at Kommisjonen treffer 

ytterligere tiltak for å kontrollere bruken av stoffer i 

hårfargingsmidler. 

2)  SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for 

sikkerhetsvurdering av stoffer som brukes i hårfar-

gingsmidler, herunder krav til prøving av disse stoffenes 

potensielle genotoksisitet eller arvestoffskadelighet. 

3)  I samsvar med uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen, 

medlemsstatene og de berørte parter enige om en samlet 

strategi for lovregulering av stoffer som brukes i 

hårfargingsmidler, som krever at industrien framlegger 

dokumentasjon med ajourførte vitenskapelige data om 

slike stoffers sikkerhet, slik at SCCP kan foreta en 

risikovurdering. 

4)  SCCP, som i samsvar med kommisjonsbeslutning 

2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en 

rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse 

og miljø, og om oppheving av beslutning 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 26.11.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 22. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45. 

2004/210/EF(3), senere ble erstattet med Vitenskaps-

komiteen for forbrukersikkerhet («SCCS»), har vurdert 

sikkerheten for enkelte stoffer som industrien har 

framlagt ajourført dokumentasjon for. 

5)  Når det gjelder vurderingen av mulige helserisikoer som 

forbrukerne utsettes for gjennom reaksjonsprodukter 

som under hårfargingsprosessen dannes av oksiderende 

stoffer som inngår i hårfargingsmidler, fant SCCS, på 

grunnlag av de data som forelå, i sin uttalelse av  

21. september 2010 ingen større grunn til bekymring 

med hensyn til genotoksisitet og kreftframkallende 

egenskaper hos de hårfargingsmidlene og deres 

reaksjonsprodukter som på nåværende tidspunkt er i 

bruk i Unionen. 

6)  De høyeste konsentrasjonene av 21 vurderte stoffer som 

brukes i hårfargingsmidler, bør begrenses samt føres 

opp i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 for å 

sikre at hårfargingsmidlene er trygge for menneskers 

helse, idet det tas hensyn til SCCSs endelige uttalelse 

om deres sikkerhet. 

7)  På grunnlag av vurderingen fra SCCS vedrørende stoffet 

toluen-2,5-diamin, som er oppført under nr. 9a i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør høyeste tillatte 

konsentrasjon av dette stoffet i det ferdige kosmetiske 

produktet endres. 

8)  I forordning (EF) nr. 1223/2009 omfattet definisjonen 

av et hårprodukt ikke påføring på øyevipper. Unntaket 

ble begrunnet med at påføring av kosmetiske produkter 

på hodehår har et annet risikonivå enn påføring på 

øyevipper. Det var følgelig behov for en egen 

sikkerhetsvurdering av påføring på øyevipper av stoffer 

som brukes i hårfargingsmidler. 

9)  I sin uttalelse av 12. oktober 2012 om bruk av 

oksiderende stoffer som brukes i hårfargingsmidler og 

hydrogenperoksid i produkter til farging av øyevipper, 

konkluderte SCCS med at de oksiderende stoffene p-

fenylendiamin, resorcinol, 6-metoksy-2-metylamino-3-

aminopyridinhydroklorid, m-aminofenol, 2-metyl-5-

hydroksyetylaminofenol, 4-amino-2-hydroksytoluen, 

2,4-diaminofenoksyetanolhydroklorid, 4-amino-m-

kresol, 2-amino-4-hydroksyetylaminoanisol og 2,6-

diaminopyridin, som er oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1223/2009 og funnet trygge for bruk 

i hårfargingsmidler, trygt kan brukes av yrkesbrukere i 

produkter beregnet på farging av øyevipper. Videre 

konkluderte SCCS med at hydrogenperoksid, som er 

oppført under nr. 12 i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1223/2009, kan regnes som trygt for forbrukere ved 

påføring på øyevipper i en konsentrasjon på opptil 2 %.  

  

(3) EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21. 

2019/EØS/27/40 



Nr. 27/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

10)  På grunnlag av den vitenskapelige vurderingen av disse 

stoffene bør de tillates brukt i produkter beregnet på 

farging av øyevipper i samme konsentrasjon som i 

hårfargingsmidler. Produkter beregnet på farging av 

øyevipper, bør imidlertid bare tillates til yrkesmessig 

bruk for å unngå risiko forbundet med selvpåføring. 

Etiketten på disse produktene bør inneholde advarsler, 

slik at yrkesbrukere kan informere forbrukere om 

mulige skadevirkninger forbundet med farging av 

øyevipper og dermed redusere risikoen for 

hudsensibilisering. 

11)  Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

12)  Denne forordning bør få anvendelse fra samme dato 

som forordning (EF) nr. 1223/2009 for å unngå 

markedsforstyrrelse som følge av overgangen fra råds-

direktiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om kosmetiske 

produkter(1) til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

13)  Markedsdeltakerne bør gis en tilstrekkelig lang 

overgangsperiode for å kunne overholde bestemmelsene 

om de nye advarslene for produkter beregnet på farging 

av øyevipper. 

  

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske 

produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 11. juli 2013. 

Følgende bestemmelser i vedlegget får imidlertid anvendelse 

fra 1. juli 2014: 

a)  bestemmelsene i kolonne «i» under nr. 1 og nr. 3-9 om bruk 

av stoffer i produkter beregnet på farging av øyevipper, 

b)  nr. 2 og 10. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Nytt nr. 8b skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«8b p-Fenylendiamin og 

dets salter 

p-Phenylenediamine, 

p-Phenylenediamine 

HCl, 

p-Phenylenediamine 

Sulphate 

106-50-3 / 

624-18-0 / 

16245-77-5 

203-404-7 / 

210-834-9 / 

240-357-1 

Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på øyevipper, ikke 

overstige 2 % beregnet som fri 

base. 

Bare til yrkesmessig bruk. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon etter 

farging av hår eller øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles straks. 

Inneholder fenylendiaminer. 

Bruk egnede hansker. » 
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2)  nr. 9a skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«9a. 1,4-benzendiamin, 

2-metyl- 

2,5-diaminoto-

luensulfat 

Toluene-2,5-Diamine 

Toluene-2,5-Diamine 

sulfate(1) 

95-70-5 

615-50-9 

202-442-1 

210-431-8 

Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Alminnelig bruk a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 

Inneholder fenylendiaminer 

(toluendiaminer). 

Må ikke brukes til farging av 

øyevipper eller øyenbryn.» 

       b)  Yrkesmessig bruk 

For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 2 % 

(beregnet som fri base) eller 

3,6 % (beregnet som 

sulfatsalt). 

b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 
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a b c d e f g h i 

        Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna. 

Inneholder fenylendiaminer 

(toluendiaminer). 

Bruk egnede hansker. » 

3)  nr. 12 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«12 Hydrogenperoksid 

og andre forbin-

delser eller stoff-

blandinger som 

frigjør hydrogen-

peroksid, herunder 

karbamidperoksid 

og sinkperoksid 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a)  Hårprodukter a)  12 % H2O2 

(40 volumpr

osent), til 

stede eller 

frigjort 

 For a) og f): Bruk egnede hansker 

For a), b), c) og e): 

Inneholder hydrogenperoksid. 

Unngå kontakt med øynene. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles straks. 

b)  Hudprodukter b)  4 % H2O2, 

til stede eller 

frigjort 

c)  Negleherdings-

produkter 

c)  2 % H2O2, 

til stede eller 

frigjort 

d)  Munnprodukter, 

herunder munnskylle-

produkter, tannpasta 

og tannblekemidler 

d)  ≤ 0,1 % 

H2O2, til 

stede eller 

frigjort 
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a b c d e f g h i 

     e)  Tannblekemidler e)  > 0,1 % 

≤ 6 % H2O2, 

til stede eller 

frigjort 

e)  Skal bare selges til 

tannleger. 

Første gang i hver 

bruksomgang skal 

produktene bare brukes av 

tannleger som definert i 

henhold til direktiv 

2005/36/EF(5), eller under 

tannlegers direkte tilsyn 

dersom et tilsvarende 

sikkerhetsnivå kan 

garanteres. Kan deretter 

gis til forbrukeren for 

fullføring av 

bruksomgangen. 

Må ikke brukes på 

personer under 18 år. 

e)  Konsentrasjonen av H2O2 som er til 

stede eller frigjort, angitt i prosent. 

Må ikke brukes på personer under 

18 år. 

Skal bare selges til tannleger. Første 

gang i hver bruksomgang skal 

produktene bare brukes av tannleger 

eller under tannlegers direkte tilsyn 

dersom et tilsvarende sikkerhetsnivå 

kan garanteres. Kan deretter gis til 

forbrukeren for fullføring av 

bruksomgangen. 

     f)  Produkter beregnet på 

øyevipper 

f)  2 % H2O2, 

til stede eller 

frigjort 

f)  Bare til yrkesmessig bruk f)  Skal angis på etiketten: 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

Unngå kontakt med øynene. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. 

Inneholder hydrogenperoksid.» 

(5) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.» 

4)  nr. 22 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«22 1,3-benzendiol Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): 

Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår eller øyevipper, 

ikke overstige 1,25 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 
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a b c d e f g h i 

        Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Inneholder resorcinol. 

Skyll håret godt etter bruk. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. 

Må ikke brukes til farging av 

øyevipper eller øyenbryn.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

Inneholder resorcinol. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 
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a b c d e f g h i 

        Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks.» 

     c)  Hårlotion og sjampo c)  0,5 %  c)  Inneholder resorcinol.» 

5)  nr. 203 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«203 6-Metoksy-N2-

metyl-2,3-pyrid-

indiaminhydroklori

d og dihydro-

kloridsalt(17) 

6-Methoxy-2-

Methylamino-3-

Aminopyridine HCl 

90817-34-8 / 

83732-72-3 

– / 280-622-9 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og c): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 0,68 % beregnet som 

fri base (1,0 % som 

dihydroklorid). 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 
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a b c d e f g h i 

        Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  0,68 % som 

fri base 

(1,0 % som 

dihydroklori

d) 

For a), b) og c): 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

b)  Kan framkalle en allergisk reaksjon 

     c)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 c)  Bare til yrkesmessig bruk. c)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 
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a b c d e f g h i 

        Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. » 

6)  nr. 217 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«217 m-Aminofenol og 

dets salter 

m-Aminophenol 

m-Aminophenol HCl 

m-Aminophenol sulfate 

591-27-5 / 51-

81-0 / 68239-

81-6 /38171-

54-9 

209-711-2 / 

200-125-2 / 

269-475-1 

a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 1,2 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 
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a b c d e f g h i 

        Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 
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a b c d e f g h i 

        — tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. » 

7)  nr. 229 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«229 5-[(2-Hydrok-

syetyl)amino]-o-

kresol 

2-Methyl-5-

Hydroxyethyl 

Aminophenol 

55302-96-0 259-583-7 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 1,5 %. 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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a b c d e f g h i 

        «Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. » 

8)  nr. 241 og 242 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«241 5-Amino-o-kresol 4-Amino-2-

Hydroxytoluene 

2835-95-2 220-618-6 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 1,5 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 
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a b c d e f g h i 

        Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 
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a b c d e f g h i 

        — tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks.» 

242 2,4-Diaminofen-

oksyetanol, dets 

hydroklorid og dets 

sulfat 

2,4-Diaminophen-

oxyethanol HCl 

2,4-Diaminophen-

oxyethanol sulfate 

70643-19-5/ 

66422-95-5 / 

70643-20-8 

– / 266-357-1 / 

274-713-2 

a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 2,0 % (som 

hydroklorid). 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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a b c d e f g h i 

        «Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. » 

9)  nr. 244 og 245 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«244 4-Amino-m-kresol 4-Amino-m-Cresol 2835-99-6 220-621-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 1,5 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. 
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a b c d e f g h i 

        Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 
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        — tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks.» 

245 2-[(3-Amino-4-

metoksyfenyl)-

amino]etanol og 

dets sulfat 

2-Amino-4-

Hydroxyethylamino-

anisole 

2-Amino-4-

Hydroxyethylamino-

anisole sulfate 

83763-47-7 / 

83763-48-8 

280-733-2 / 

280-734-8 

a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår eller øyevipper, ikke 

overstige 1,5 % (som sulfat). 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

 b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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        «Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. » 

10)  nye nr. 265–285 skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«265 1,4-diaminoantra-

kinon 

Disperse Violet 1 128-95-0 204-922-6 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,5 % Urenhet av Disperse Red 15 i 

Disperse Violet 1 i 

hårfargingsmidler bør være 

< 1 % (w/w). 

 

266 Etanol, 2-((4-

amino-2-

nitrofenyl)amino)- 

HC Red No 3 2871-01-4 220-701-7 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 0,45 %. 

For a): Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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     b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  3,0 % For a) og b): 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

For a) og b): 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. Les og 

følg bruksanvisningen. Dette produktet 

er ikke beregnet på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter 

å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

267 [7-Hydroksy-8-[(2-

metoksyfenyl)azo]-

2-naftyl]-

trimetylam-

moniumklorid 

Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

2,0 %   

268 2-[[4-(Dimety-

lamino)fenyl]azo]-

1,3-dimetyl-1H-

imidazoliumklorid 

Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 0,5 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 
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        Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  1,0 %   

269 Fenol, 2-amino-5-

etyl-, hydroklorid 

2-Amino-5-Ethylphenol 

HCl 

149861-22-3  Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

1,0 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter 

å ha farget håret, 
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        — du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

270 Fluorescein, 

2’,4’,5’,7’-

tetrabromo-4,5,6,7-

tetraklor-, 

dinatriumsalt (CI 

45410) 

Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 2,0 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  0,4 %  

271 Blanding av 1), 2) 

og 3) i disperge-

ringsmiddel 

(lignosulfat): 

Disperse Blue 377 er en 

blanding av tre 

fargestoffer: 

  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

2,0 %   

1)  9,10-

Antracendion-

1,4-bis[(2-

hydroksyetyl)-

amino] 

1)  1,4-bis[(2-

hydroxyethyl)-

amino]anthra-9,10-

quinone 

1)  4471-41-4 1)  224-743-7 
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 2)  9,10-

Antracendion-1-

[(2-hydrok-

syetyl)amino]-4-

[(3-hydr-

oksypropyl)-

amino] 

2)  1-[(2-hydroxyethyl)-

amino]-4-[(3-

hydroxypropyl)amin

o]anthra-9,10-

quinone 

2)  67674-26-

4 

2)  266-865-3     

3)  9,10-

Antracendion-

1,4-bis[(3-hydr-

oksypropyl)-

amino 

3)  1,4-bis[(3-

hydroxypropyl)amin

o]anthra-9,10-

quinone 

3)  67701-36-

4 

3)  266-954-7 

272 4-Aminofenol p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

0,9 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter 

å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

273 4,5-Diamino-1-(2-

hydroksyetyl)-1H-

pyrazolsulfat (1:1) 

1-Hydroxyethyl-4,5-

Diamino Pyrazole 

Sulfate 

155601-30-2 429-300-3 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

3,0 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter 

å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

274 Kinolinium, 4-

formyl-1-metyl-, 

salt med 4-

metylbenzensulfons

yre (1:1) 

4-Formyl-1-

Methylquinolinium-p-

Toluenesulfonate 

223398-02-5 453-790-8 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

2,5 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 
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        — du tidligere har hatt en reaksjon etter 

å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

275 Pyridinium, 1- 

metyl-4-

[(metylfenylhydraz

ono)metyl]-, 

metylsulfat 

Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 1,0 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  1,0 %   

276 2-[(4-

Aminofenyl)azo]-

1,3-dimetyl-1H-

imidazoliumklorid 

Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 0,5 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  1,0 %  

277 2,6-Pyridindiamin, 

3-(3-pyridinylazo) 

2,6-Diamino-3-

((Pyridine-3-

yl)azo)Pyridine 

28365-08-4 421-430-9 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 0,25 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 
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        Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  0,25 %  

278 4-((4-Amino-3-

metylfenyl)(4-

imino-3-metyl-2,5-

sykloheksadien-1-

yliden)metyl)-2-

metylfenylamin 

monohydroklorid 

(CI 42520) 

Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 1,0 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 
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        — du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  0,5 %  

279 2,3-Diamino-6,7-

dihydro-1H,5H-

pyrazolo[1,2-a] 

pyrazol-1-on 

dimetansulfonat 

2,3-Diaminodihydro-

pyrazolopyrazolone 

Dimethosulfonate 

857035-95-1 469-500-8 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksiderende forhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

2,0 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter 

å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

280 2-Amino-4,6-

dinitrofenol og 2-

amino-4,6-

dinitrofenol, 

natriumsalt 

Picramic Acid and 

Sodium Picramate 

96-91-3 

831-52-7 

202-544-6 

212-603-8 

a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 0,6 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  0,6 %  

281 1-Metylamino-2-

nitro-5-(2,3-

dihydroksy-

propyloksy)-benzen 

2-Nitro-5-Glyceryl 

Methylaniline 

80062-31-3 279-383-3 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 0,8 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 
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a b c d e f g h i 

        Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  1,0 % For a) og b): 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

 

282 1-Propanaminium, 

3-[[9,10-dihydro-4-

(metylamino)-9,10-

diokso-1-

antracenyl]amino]-

N,N-dimetyl-N-

propyl-, bromid 

HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

3,0 % Skal ikke brukes sammen med 

nitroserende stoffer 

Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

 

283 3-Amino-2-klor-6-

metylfenol 

3-amino-4-klor-6-

metylfenolhydro-

klorid 

5-Amino-6-Chloro-o-

Cresol 

5-Amino-6-Chloro-o-

Cresol HCl 

84540-50-1 

80419-48-3 

283-144-9 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 1,0 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 
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a b c d e f g h i 

        Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  0,5 %   

284 Fenol, 2,2’-

metylenbis[4-

amino-], 

dihydroklorid 

2,2’-Methylenebis-4-

aminophenol HCl 

27311-52-0 

63969-46-0 

440-850-3 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 1,0 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 
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a b c d e f g h i 

        Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

     b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  1,0 %   

285 Pyridin-2,6-

diyldiamin 

2,6-Diaminopyridine 141-86-6 205-507-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 For a) og b): Etter blanding 

under oksiderende forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 0,15 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom: 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 
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a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna.» 

b)  Produkter beregnet på 

farging av øyevipper 

b)  Bare til yrkesmessig bruk. b)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«Bare til yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges dersom 

forbrukeren: 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert og skadd 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med 

svart henna. 

Dersom produktet kommer i kontakt 

med øynene, må øynene skylles 

straks. » 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. november 2013 

om retningslinjer for vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter 

(2013/674/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 10 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er av avgjørende betydning at kosmetiske produkter 

som gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet, er trygge 

for menneskers helse når de brukes under normale og 

rimelig forutsigbare bruksforhold. For dette formål 

kreves det i forordning (EF) nr. 1223/2009 at 

kosmetiske produkter gjennomgår en sikkerhets-

vurdering for å fastslå at de er trygge under slike 

forhold. 

2)  Den driftsansvarlige som er utpekt som ansvarlig person 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1223/2009, skal sikre 

at det for hvert kosmetiske produkt som bringes i 

omsetning i Unionen, utarbeides en sikkerhetsrapport på 

grunnlag av relevante opplysninger og i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1223/2009. 

3)  For at alle foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, 

lettere skal kunne forstå kravene i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, krever forordningen at 

Kommisjonen vedtar hensiktsmessige retningslinjer. 

4)  Ved denne beslutning fastsettes det hensiktsmessige 

retningslinjer for vedlegg I til forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 26.11.2013,  

s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 22. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

nr. 1223/2009. Disse er utarbeidet med bidrag fra 

berørte parter, herunder representanter for små og 

mellomstore bedrifter. 

5)  Retningslinjene bør være en hjelp for ansvarlige 

personer til å overholde sine lovfestede forpliktelser. 

Det er imidlertid ikke meningen at de skal erstatte 

kunnskapen og ekspertisen til den kvalifiserte 

sikkerhetssakkyndige i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1223/2009, som bør være den eneste 

fagpersonen som skal ha tillatelse til å foreta 

sikkerhetsvurderingen av kosmetiske produkter 

beskrevet i del B i vedlegg I. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske 

produkter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Retningslinjene for å gjøre foretakene i stand til å oppfylle 

kravene fastsatt i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1223/2009/EF om kosmetiske produkter, er angitt i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 25. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/27/41 

 _____  
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VEDLEGG 

RETNINGSLINJER FOR VEDLEGG I TIL FORORDNING (EF) NR. 1223/2009 MED HENSYN TIL 

SIKKERHETSRAPPORTER FOR KOSMETISKE PRODUKTER 

1.  INNLEDNING 

I henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 1223/2009 skal det utarbeides et produktinformasjonsdokument for 

hvert produkt før det bringes i omsetning. Produktinformasjonsdokumentet skal ajourføres ved behov og holdes 

lett tilgjengelig elektronisk eller i et annet format på den ansvarlige personens adresse angitt på etiketten, for 

vedkommende myndighet i forbindelse med markedstilsyn i et tidsrom på ti år etter at siste parti av produktet er 

brakt i omsetning. 

Fra et sikkerhetsmessig synspunkt er den viktigste delen av produktinformasjonsdokumentet sikkerhetsrapporten 

for det kosmetiske produktet nevnt i artikkel 10 nr. 1. De andre delene er en tydelig beskrivelse av det 

kosmetiske produktet, en beskrivelse av framstillingsmetoden og en erklæring om samsvar med god 

framstillingspraksis, bevis for den påståtte virkningen og data om dyreforsøk(1). 

Dersom den ansvarlige personen som utarbeider sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet, ikke er 

produktets framstiller, skal vedkommende sikre seg tilgang til all den tekniske og vitenskapelige kunnskap som 

er nødvendig for å innhente pålitelig sikkerhetsinformasjon for det kosmetiske produktet, samt en 

hensiktsmessig sikkerhetsvurdering for å godtgjøre at produktet vedkommende er ansvarlig for, er trygt, i 

samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1223/2009. Den ansvarlige personen kan derfor i tillegg til den 

sikkerhetssakkyndige, måtte involvere framstilleren, råstoffleverandøren og andre tekniske eksperter. 

I alle tilfeller skal den ansvarlige personen sikre at den beregnede bruken av det kosmetiske produktet og den 

forventede systemiske eksponeringen for enkeltbestanddeler i den endelige sammensetningen er tatt hensyn til i 

sikkerhetsvurderingen, at en relevant metode basert på beviskraft er brukt i sikkerhetsvurderingen for å revidere 

data fra alle eksisterende kilder, og at sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er ajourført, idet det tas 

hensyn til ytterligere relevante opplysninger som er kommet fram etter at produktet er brakt i omsetning(2). 

Sikkerhetsvurderingen av det kosmetiske produktet, som angitt i del B i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1223/2009, skal utføres av en kvalifisert sikkerhetssakkyndig. Den ansvarlige personen og den 

sikkerhetssakkyndige bør samarbeide tett for å sikre at produktets sikkerhet vurderes og dokumenteres korrekt, 

og at vurderingen ajourføres. Den ansvarlige personen og den sikkerhetssakkyndige bør samle alle nødvendige 

opplysninger som kreves i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

Sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet bør utarbeides med åpenhet og være velbegrunnet samt enkel å 

forstå. 

Sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er utarbeidet av sakkyndige og består av forskjellige moduler 

der de opplysningene som kreves i henhold til del A, kan ligge i forskjellige databaser. Rapporten, som minst 

bør inneholde alle de opplysningene som er angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør ha samme 

eller lignende overskrifter som i vedlegg I for å forenkle vedkommende myndigheters arbeid. Det kan imidlertid 

være tilstrekkelig at det under de enkelte overskrifter klart vises til et dokument som inneholder opplysningene, 

og som er lett tilgjengelig i elektronisk eller trykt format. 

2.  VEDLEGG I TIL FORORDNING (EF) NR. 1223/2009 — SIKKERHETSRAPPORT FOR KOSMETISK 

PRODUKT 

I samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009, skal sikkerhetsrapporten for det kosmetiske 

produktet «minst» inneholde de opplysningene som kreves under hver av overskriftene i del A og del B. 

Hensikten med del A er å samle inn alle opplysninger som er nødvendige for en sikkerhetsvurdering av 

produktet, mens del B inneholder de begrunnelsene som med utgangspunkt i opplysningene fører fram til 

konklusjoner vedrørende produktets sikkerhet.  

  

(1) Artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

(2) Artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1223/2009. 
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Strukturen og innholdet i sikkerhetsrapporten bør oppfylle kravene i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

Dersom rapporten ikke direkte inneholder de opplysningene som kreves, bør den vise til en annen lett 

tilgjengelig kilde. 

Den ansvarlige personen skal sikre at sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet ajourføres, idet det tas 

hensyn til ytterligere relevante opplysninger som er kommet fram etter at produktet er brakt i omsetning(1). 

3.  DEL A — SIKKERHETSINFORMASJON OM DET KOSMETISKE PRODUKTET 

Hensikten med del A av sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å samle inn de 

opplysningene som er nødvendige for å bevise at det kosmetiske produktet er trygt. Ved hjelp av disse 

opplysningene bør den sikkerhetssakkyndige på grunnlag av de identifiserte farene klart kunne 

identifisere og kvantifisere hvilke risikoer et kosmetisk produkt kan utgjøre for menneskers helse. En fare 

kan for eksempel oppstå på grunn av råstoffene, framstillingsprosessen, emballasjen, produktets 

bruksvilkår, de mikrobiologiske spesifikasjonene, de mengdene som er brukt, stoffenes toksikologiske 

profil osv. 

Ettersom del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009 krever at rapporten minst skal inneholde de 

opplysningene som er oppført under hver av overskriftene, skal manglende overholdelse av kravene i del 

A begrunnes. 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009 er det angitt hvilke opplysninger som «minst» skal være 

tilgjengelig for den sikkerhetssakkyndige for at vedkommende skal kunne utføre sikkerhetsvurderingen. 

I tillegg til de opplysningene som minst skal være med, oppført i del A i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1223/2009, kan den sikkerhetssakkyndige bruke ytterligere opplysninger, dersom det er relevant. På den 

annen side kan den eller de ansvarlige personene, avhengig av type produkt, vurdere det slik at noen av de 

påkrevde opplysningene ikke er relevante eller nødvendige for å vurdere sikkerheten til et produkt (for eksempel 

belastningsprøving av konservering). I slike tilfeller skal fraværet av spesifikke opplysninger klart begrunnes i 

del A, og begrunnelsen skal gjentas og valideres av den sikkerhetssakkyndige i begrunnelsen i del B. Den 

ansvarlige personen bør kontrollere at de påkrevde opplysningene er med, eller at fraværet av dem er begrunnet. 

De opplysningene som kreves i del A, kan hentes fra enhver pålitelig kilde. Som eksempel kan nevnes 

opplysninger fra leverandører, vitenskapelig litteratur, erfaring fra lignende eller andre produktgrupper, 

resultater fra undersøkelser av selve produktet eller de stoffene det inneholder, tilgjengelige data om lignende 

sammensetninger, eller datamodeller. I sikkerhetsrapporten skal det klart framgå hvordan opplysningene er 

relevante for produktet. 

De retningslinjene som er offentliggjort av EUs vitenskapskomiteer som arbeider med risikovurdering(2), samt 

anbefalingene fra nasjonale vedkommende myndigheter eller bransjeorganisasjoner, kan gi ytterligere hjelp. 

3.1 Kvantitativ og kvalitativ sammensetning av det kosmetiske produktet 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å gi den nøyaktige 

kvantitative og kvalitative sammensetningen av det ferdige produktet, med utgangspunkt i råstoffene. 

Råstoffene er de stoffene eller stoffblandingene som brukes ved framstillingen av det kosmetiske 

produktet. Den beregnede funksjonen til hvert stoff skal angis. 

Den endelige sammensetningen av produktet skal angis, med angivelse av navn og identitet (kvalitativ) for hvert 

råstoff (herunder kjemisk betegnelse, INCI, CAS, Einecs/ELINCS, dersom mulig), samt mengden av hvert 

råstoff, med angivelse av vektprosent (kvantitativ). Det bør ikke brukes intervaller, med mindre dette kan 

begrunnes (for eksempel viskositet eller pH-regulatorer). Dersom konsentrasjonsintervaller ikke kan unngås, bør 

toksikologiske vurderinger og beregninger bygge på det høyeste konsentrasjonstallet. Det kan også være nyttig å 

angi leverandøren(e) av råstoffene.  

  

(1) Artikkel 10 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

(2) The SCCS’s Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 8th Revision, SCCS/1501/12, 

og senere ajourføringer. 
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Alle stoffer som inngår i sammensetningen av kommersielle stoffblandinger som leveres som råstoffer (herunder 

direkte tilsatte konserveringsmidler, antioksidanter, kelater, buffermidler, løsemidler, andre tilsetningsstoffer 

osv.), skal identifiseres og kvantifiseres i formelen for det ferdige produktet. Dette gjelder også alle stoffer som 

indirekte tilsettes produktet, for eksempel konserveringsmidler som brukes til konservering av råstoffer. Den 

beregnede funksjonen til hvert stoff skal angis. 

Dersom det forekommer kjemisk veldefinerte stoffer, skal deres mengde og molekylformel angis sammen med 

deres analysespesifikasjoner (renhetsgrad, identifisering av viktige urenheter, samt de kriteriene og 

prøvingsmetodene som er brukt). 

Dersom det forekommer komplekse bestanddeler, skal deres art og mengde sammen med en tydelig definisjon 

av stoffblandingen og materialet eller materialene som er benyttet, angis for å identifisere stoffene med hensyn 

til sammensetning og virkninger (framstillings- og renseprosesser, herunder fysiske, kjemiske, enzymatiske, 

bioteknologiske og mikrobiologiske faser). De renhetskriteriene og prøvingsmetodene som er brukt, skal angis. 

Eksempler på komplekse bestanddeler omfatter bestanddeler av mineralsk, botanisk, animalsk eller 

bioteknologisk opprinnelse. Omfanget av de opplysningene som kreves om komplekse bestanddeler, avhengig 

av deres art og opprinnelse, er uttrykkelig oppført i veiledningen fra Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 

(SCCS)(1). 

Ovennevnte retningslinjer gjelder også når en stoffblanding av både kjemisk veldefinerte stoffer og komplekse 

bestanddeler forekommer. 

Dersom en duftsammensetning (eller aromasammensetning) som består av en stoffblanding av duftbestanddeler 

(eller aromabestanddeler) og funksjonelle komponenter med duftbærende, duftforbedrende og duftbeskyttende 

egenskaper eller blandingsegenskaper, settes sammen og med hensikt tilsettes et kosmetisk produkt for å gi en 

duft (eller aroma) eller skjule dårlig lukt, skal identifiseringen også inneholde navn og kodenummer samt 

leverandørens identitet. Kvalitative og kvantitative opplysninger om regulerte stoffer i duftsammensetningen 

(eller aromasammensetningen) og opplysninger som er relevante for en sikkerhetsvurdering, bør gis til den 

ansvarlige personen og den sikkerhetssakkyndige, og bør tas med i sikkerhetsrapporten. 

3.2. Det kosmetiske produktets fysiske og kjemiske egenskaper og stabilitet 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å beskrive de 

relevante fysiske og kjemiske spesifikasjonene for stoffene eller stoffblandingene som er brukt, samt selve 

det kosmetiske produktet. Disse spesifikasjonene er svært viktige for en riktig sikkerhetsvurdering, siden 

de kan påvirke det kosmetiske produktets sikkerhet. For eksempel kan fysisk-kjemiske egenskaper i 

kombinasjon med andre opplysninger hjelpe den sikkerhetssakkyndige med å bestemme behovet for å 

undersøke relevante toksikologiske parametrer. 

Dessuten er de fysisk-kjemiske egenskapene for stoffene eller stoffblandingene og de ferdige produktene 

en referanseverdi for om produktene og råstoffene kan vurderes å være akseptable fra et kvalitetsmessig 

synspunkt(2). 

Dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet krever også en vurdering av det 

kosmetiske produktets stabilitet, under rimelig forutsigbare lagringsforhold. Hensikten er å vurdere om 

det kosmetiske produktets stabilitet påvirker produktets sikkerhet og kvalitet, og å bruke opplysningene 

til å fastsette holdbarhetsgrensen og holdbarheten etter åpnet emballasje. 

3.2.1 Stoffenes eller stoffblandingenes fysiske og kjemiske egenskaper 

Denne beskrivelsen skal omfatte de mest relevante fysisk-kjemiske egenskapene for hvert stoff og hver 

stoffblanding som inngår i produktet, for eksempel kjemisk identifisering, fysisk form, molekylvekt, løselighet, 

fordelingskoeffisient, stoffets renhet, eller andre parametrer som er relevante for karakteriseringen av spesifikke 

stoffer og stoffblandinger, og for polymerer, gjennomsnittlig molekylvekt og intervall.  

  

(1) SCCS Notes of Guidance, nr. 3-6.2, s. 35-36. 

(2) Dette punktet er relevant innenfor rammen av god framstillingspraksis, og er uttrykkelig omhandlet i den relevante standarden EN 

ISO 22716:2007. Nærmere bestemt henger det sammen med kravene til frigivelse av råstoffer og det ferdige produktet. 
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Dersom relevant, bør stoffenes fordelingskurve for partikkelstørrelse tas med i de fysisk-kjemiske egenskapene, 

særlig for nanomaterialer. 

Kosmetikkframstillere bør sikre at spesifikasjonene av råstoffer dokumenteres riktig av deres leverandører. Det 

bør foreligge spesifikasjoner for hvert råstoff som faktisk brukes i produktet. På bakgrunn av funksjon, kan det 

være behov for ytterligere spesifikasjoner. For UV-absorbere bør for eksempel absorpsjonsspektrum angis. 

For hver beskrivelse av fysisk-kjemiske egenskaper og spesifikasjoner (for hvert stoff og hver stoffblanding som 

inngår i produktet), bør referansemetodene angis i sikkerhetsrapporten. 

3.2.2 Det ferdige kosmetiske produktets fysiske og kjemiske egenskaper 

Denne beskrivelsen skal inneholde spesifikasjonene for det ferdige produktet. Hver spesifikasjon bør angis med 

relevante grenseverdier, f.eks. pH mellom 5,5 og 6,5. 

For hver beskrivelse av fysisk-kjemiske egenskaper og spesifikasjoner for det ferdige produktet, bør 

referansemetodene angis i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet. 

3.2.3. Det kosmetiske produktets stabilitet 

Ettersom det kreves at det kosmetiske produktets stabilitet skal vurderes under rimelig forutsigbare 

lagringsforhold, bør, dersom stabiliteten er avhengig av lagringsforholdene, opplysninger om disse forholdene 

videreformidles gjennom forsyningskjeden, og dersom det er relevant for sluttbrukeren, bør det angis på 

produktets etikett. 

Metoden som er anvendt for å fastslå produktets holdbarhetsgrense, bør beskrives. Eventuelle spesifikke 

forholdsregler vedrørende konservering, bør nevnes. 

Alle tilgjengelige data som brukes til å begrunne den angitte holdbarhetsgrensen, bør angis i sikkerhets-

rapporten. For å kunne bestemme sammenhengen i den foretatte stabilitetsundersøkelsen, og for å kunne 

kontrollere relevansen til den holdbarhetsgrensen som er valgt for produktet, bør beskrivelsen av de prøvingene 

som er spesifikke for stabilitetsundersøkelsen, samt resultatene av disse prøvingene, være med i sikkerhets-

rapporten for det kosmetiske produktet. I tillegg bør følgende også angis: 

1)  dokumentasjon på at sammensetningen av det produktet som er brukt til stabilitetsprøving, tilsvarer det 

produktet som faktisk er brakt i omsetning, 

2)  resultatene av undersøkelsen av konserveringsmidlenes effektivitet, f.eks. belastningsprøving, dersom det er 

relevant(1), 

3)  dersom det er relevant, holdbarhet etter åpnet emballasje (PAO)(2) og begrunnelse for den. 

SCCS har anbefalt at det bør utføres «relevante stabilitetsprøvinger», tilpasset typen kosmetisk produkt og dets 

beregnede bruk. For å sikre at den typen beholder eller emballasje som er brukt, ikke medfører 

stabilitetsproblemer, utføres det for tiden fysisk stabilitetsprøving med beholdere av uvirksomt materiale og 

beholdere som er beregnet på bruk på markedet.(3)  

  

(1) Se nr. 3.3 om mikrobiologisk kvalitet. 

(2) Se «Practical implementation of Article 6(1)(c) of the Cosmetics Directive (76/768/EEC): Labelling of product durability: “period 

of time after opening”» (rådsdirektiv 76/768/EØF, EUT L 262 av 27.9.1976, s. 169) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/ 

cosmetics/files/doc/wd-04-entr-cos_28_rev_version_adoptee20040419_en.pdf 

(3) SCCS Notes of Guidance, nr. 4-3.3, s. 74. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/315 

 

 

3.3 Mikrobiologisk kvalitet 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å bestemme de 

akseptable mikrobiologiske spesifikasjonene for råstoffene (stoffene eller stoffblandingene) og det ferdige 

produktet fra et mikrobiologisk synspunkt. I samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009, 

skal det tas særlig hensyn til mikrobiologiske spesifikasjoner for kosmetiske produkter som er beregnet 

brukt på følsomme kroppsdeler og på spesifikke grupper av befolkningen. Dessuten er opplysninger om 

mikrobiologisk kvalitet viktig for å begrunne konserveringssystemets effektivitet, samt for å begrunne 

den angitte holdbarhetsgrensen for det kosmetiske produktet når det lagres under egnede forhold, og 

holdbarheten etter åpnet emballasje (PAO)(1) for det ferdige produktet med hensyn til sikkerhet. 

De mikrobiologiske spesifikasjonene for råstoffene (stoffene eller stoffblandingene) og det kosmetiske produktet 

skal utgjøre en del av sikkerhetsvurderingen. Det skal tas særlig hensyn til de mikrobiologiske spesifikasjonene 

for kosmetiske produkter som skal brukes rundt øynene, på slimhinner generelt, på skadet hud (for eksempel 

hudpleieprodukter som er egnet for atopisk eller irritert hud), på barn under tre år, på eldre og på personer som 

har svekket immunforsvar. 

3.3.1. Stoffers og stoffblandingers mikrobiologiske kvalitet 

De viktigste parametrene for mikrobiologisk kvalitet er det opprinnelige forurensningsnivået og muligheten for 

mikrobiell vekst. Det bør tas særlig hensyn til de råstoffene (stoffer og stoffblandinger) som er mest mottakelige 

for mikrobiell vekst (for eksempel vannbaserte stoffblandinger, proteinrike materialer, råstoffer fra planter eller 

dyr). På den annen side finnes det råstoffer som ikke gir anledning til mikrobiell vekst, for eksempel organiske 

løsemidler. 

3.3.2. Det ferdige kosmetiske produktets mikrobiologiske kvalitet 

Når det gjelder mikrobiologisk mottakelighet, skilles det mellom tre produktgrupper: 

1)  produkter med lav mikrobiologisk risiko (for eksempel produkter med et alkoholinnhold > 20 %, produkter 

basert på organiske løsemidler, produkter med høy/lav pH), som det verken er nødvendig å foreta en 

belastningsprøving av konservering eller prøving av mikrobiologisk kvalitet av. Det skal imidlertid gis en 

vitenskapelig begrunnelse, 

2)  engangsprodukter, og produkter som ikke kan åpnes (for eksempel som emballasjen tillater dosering av uten 

at det kommer i kontakt med luft), som det bare er nødvendig med prøving av mikrobiologisk kvalitet av. 

Det skal imidlertid gis en vitenskapelig begrunnelse, 

3)  alle andre produkter, som det er nødvendig å foreta både belastningsprøving av konservering og prøving av 

mikrobiologisk kvalitet av. 

Særlige «Guidelines on Microbiological Quality of the Finished Product» foreligger i SCCS Notes of 

Guidance(2). 

3.4 Urenheter, spor, opplysninger om emballasjemateriale 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å vurdere om det 

kosmetiske produktet inneholder stoffer som utilsiktet er blitt tilsatt sammensetningen, og som kan 

påvirke sikkerheten. 

Urenheter er utilsiktede stoffer i råstoffene.  

  

(1) Holdbarhetsgrensen er hvilken dato det kosmetiske produktet, oppbevart under egnede forhold, vil opprettholde sin opprinnelige 

funksjon og særlig fortsatt vil være trygt fram til; holdbarheten etter åpnet emballasje (PAO) er det tidsrommet produktet kan 

brukes uten fare for forbrukeren etter at det er åpnet. Se «Practical implementation of Article 6(1)(c) of the Cosmetics Directive 

(76/768/EEC): Labelling of product durability: “period of time after opening”». 

(2) SCCS Notes of Guidance, nr. 4-4, s. 75-76. 
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Et spor er en liten mengde av et utilsiktet stoff i det ferdige produktet. Spor skal vurderes med hensyn til 

det ferdige produktets sikkerhet. Dersom det forekommer spor av forbudte stoffer, skal det framlegges 

bevis på at de er teknisk unngåelige. 

Spor kan komme fra følgende kilder: urenheter i råstoffene/stoffene, framstillingsprosessen, mulig 

kjemisk evolusjon/interaksjon og/eller migrasjon av stoffer i produktet som kan forekomme under 

normale lagringsforhold og/eller gjennom kontakt med emballasjematerialet. 

Ettersom stoffene kan migrere fra emballasjen til sammensetningen, skal de relevante egenskapene ved 

emballasjematerialet vurderes. 

I samsvar med nr. 4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009, skal avsnittet «Urenheter, spor, opplysninger 

om emballasjemateriale» omhandle tre spesifikke punkter: 

a)  stoffenes og stoffblandingenes renhet, 

b)  når det gjelder spor av forbudte stoffer, bevis på at de teknisk er uunngåelige, 

c)  de relevante egenskapene til emballasjematerialet, særlig renhet og stabilitet. 

Rent praktisk kan disse punktene tolkes slik: 

a)  presis definisjon av urenheter og spor (se 3.4.1), 

b)  bevis på at forbudte stoffer er teknisk uunngåelige (se 3.4.2), 

c)  mulig utslipp av stoffer fra emballasjen eller mulig forringelse av produktet i kontakt med emballasjen  

(se 3.4.3). 

Opplysninger fra leverandøren er avgjørende ved analyse av urenheter og emballasjemateriale, og bør velges i 

første rekke. 

3.4.1 Stoffers og stoffblandingers renhet 

Forekomsten av utilsiktede stoffer, for eksempel urenheter og spor, kan påvirke det ferdige produktets sikkerhet. 

Sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet skal inneholde opplysninger om råstoffenes renhet (stoffer 

eller stoffblandinger) og toksikologisk relevante utilsiktede stoffer. Disse stoffene bør tas i betraktning ved 

sikkerhetsvurderingen av produktet. 

Urenheter er utilsiktede stoffer i råstoffene. 

Et spor er en liten mengde av et utilsiktet stoff i det ferdige produktet. 

Forekomsten av spor i det ferdige produktet kan vurderes på to måter: 

a)  gjennom spesifikasjonene / de tekniske opplysningene for hvert råstoff, basert på kunnskap om råstoffets 

framstillingsprosess (opprinnelse for stoffet, produksjonsprosess, syntesevei, ekstraksjonsprosess, anvendt 

løsemiddel osv.), 

b)  gjennom en fysisk-kjemisk analyse av mulige urenheter i råstoffene, og om nødvendig i det ferdige produktet 

(f.eks. nitrosaminer som potensielt kan dannes under eller etter framstillingsprosessen). 

Spor av forbudte stoffer omhandles i nr. 3.4.2 i disse retningslinjene. 

For noen spor finnes det lovbestemte konsentrasjonsgrenser. Når det gjelder forekomst av spor av stoffer som 

ikke er forbudt, og som det ikke finnes lovbestemte konsentrasjonsgrenser for, men som kan forventes å påvirke 

forbrukersikkerheten, skal sikkerhetsvurderingen utføres av den sikkerhetssakkyndige.  
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3.4.2. Bevis på at spor av forbudte stoffer er teknisk uunngåelige 

Mens framgangsmåten angitt i nr. 3.4.1, bør følges for alle kjente urenheter og spor for å vurdere deres 

toksikologiske påvirkning, kreves det ytterligere undersøkelse for forbudte stoffer som forekommer som spor i 

det ferdige produktet(1). 

Dersom slik forekomst er teknisk uunngåelig, kreves det at kosmetikkprodusentene framlegger bevis på at de er 

teknisk uunngåelige. Dette innebærer at de må begrunne forekomsten av slike spor med alle nødvendige midler. 

Forekomsten av spor av disse forbudte stoffene bør holdes så lav som rimelig mulig ved god framstillings-

praksis. I tillegg skal den sikkerhetssakkyndige beslutte om nivåene er toksikologisk akseptable, og om 

produktet fortsatt er trygt. 

Særlig når det gjelder genotoksiske og kreftframkallende stoffer uten grenseverdi(2), bør kosmetikkindustrien 

fortsatt forbedre beste praksis for å fjerne disse stoffene (ALARA-prinsippet(3)) i det ferdige kosmetiske 

produktet. Det viktigste er å sikre vern av menneskers helse, som fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 1223/2009. 

Spor som dannes ved forringelsen av stoffer i det ferdige produktet (stabilitetsproblemer), ved konserverings- 

eller transportproblemer, eller ved interaksjon mellom råstoffer, bør unngås gjennom god framstillingspraksis, 

eller muligens gjennom endret sammensetning av produktet. 

3.4.3. De relevante egenskapene til emballasjematerialet 

Med emballasjemateriale menes beholderen (eller primæremballasjen) som er i direkte kontakt med 

sammensetningen. De relevante egenskapene til emballasjematerialene som er i direkte kontakt med det ferdige 

produktet, er viktige for det kosmetiske produktets sikkerhet. Henvisning til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(4) kan være nyttig. 

Erfaring fra lignende kombinasjoner av sammensetning og emballasje som allerede er på markedet, er en god 

indikasjon. Materialer som er utviklet som emballasje for næringsmidler, har ofte allerede vært prøvd, så det kan 

foreligge relevant informasjon om stabilitet og migrasjon. Ytterligere prøving er kanskje ikke nødvendig. Det 

kan imidlertid trenges mer vurdering for ny emballasje. 

Kombinasjonen av emballasjemateriale, sammensetning av det kosmetiske produktet og kontakt med det ytre 

miljøet kan påvirke sikkerheten til det ferdige produktet, på grunn av følgende faktorer: 

a)  interaksjon mellom produktet og emballasjematerialet, 

b)  barriereegenskaper for emballasjematerialet, 

c)  migrasjon av stoff fra/til emballasjematerialet. 

Opplysningene om de relevante egenskapene til emballasjematerialene som er i direkte kontakt med produktet, 

bør gjøre det mulig å beregne mulige risikoer. Relevante egenskaper kan for eksempel omfatte følgende: 

a)  emballasjematerialets sammensetning, herunder tekniske stoffer som for eksempel tilsetningsstoffer, 

b)  teknisk uunngåelige urenheter, 

c)  mulig migrasjon fra emballasjen.  

  

(1) Ved artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1223/2009 er det fastsatt at spor av forbudte stoffer bare er tillatt dersom det er teknisk 

uunngåelig, og dersom de ikke har noen påvirkning på de kosmetiske produktenes sikkerhet. 

(2) De genotoksiske og kreftframkallende stoffene er genotoksiske og kreftframkallende stoffer uten grenseverdi for genotoksisk 

kreftframkallende virkning. 

(3) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen på anmodning fra EFSA i forbindelse med «A Harmonised Approach for Risk Assessment of 

Substances Which are both Genotoxic and Carcinogenic», EFSA Journal (2005) 282, s. 1-31. 

(4) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 
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Disse opplysningene angir bare faren. Det er opp til den sikkerhetssakkyndige å vurdere risikoen(1). 

Undersøkelser av interaksjoner/egnethet mellom sammensetning og emballasje muliggjør prøving av potensiell 

migrasjon av små mengder av stoffer fra primæremballasjens materiale til produktet. Disse prøvingene utføres 

under spesifikke og relevante prøvingsforhold. Det finnes imidlertid ingen standardframgangsmåter for 

kosmetiske produkter. Det kan foretas en hensiktsmessig vurdering basert på kunnskap om sammensetningen og 

primæremballasjens materialer og erfarne eksperters vurdering. 

Dersom migrasjon avhenger av lagringsforholdene, skal de riktige forholdene angis på produktmerkingen. 

Dersom sammensetningen er følsom for lys eller luft, og vil forringes på en måte som påvirker produktets 

sikkerhet eller effektivitet, bør det benyttes egnet emballasje. 

3.5 Normal og rimelig forutsigbar bruk 

Avsnittet om normal og rimelig forutsigbar bruk av produktet er avgjørende for at den sikkerhets-

sakkyndige skal kunne fastslå et relevant eksponeringsscenario. Beregnet bruk bør formidles på 

hensiktsmessig måte til forbrukeren for å unngå at produktet brukes feil. 

I tillegg bør advarsler og andre forklaringer på merkingen være i samsvar med den identifiserte normale 

og rimelig forutsigbare bruken, og det skal begrunnes hvorfor de brukes. 

Det bør gis en tydelig forklaring på normal beregnet og rimelig forutsigbar bruk. Når det for eksempel gjelder en 

sjampo, vil normal beregnet bruk være på hodebunnen, mens en (ikke beregnet) rimelig forutsigbar bruk ville 

være å bruke den som dusjgelé. Svelging vil være klar feilbruk. 

I dette henseende kan en praktisk tilnærming være nyttig. For eksempel kan det brukes et fotografi av 

emballasjen eller illustrasjonen i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet for å vise en presentasjon av 

produktet og den beregnede bruken av det. Det vil også være hensiktsmessig å vise til advarsler og merking, som 

angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009 om dette punktet. 

3.6 Eksponering for det kosmetiske produktet 

Eksponeringsvurdering er en viktig del av risikovurderingen. Hensikten med dette avsnittet er å angi 

hvilken mengde av det kosmetiske produktet som kommer i kontakt med de utvendige kroppsdelene eller 

tennene og slimhinnene i munnhulen under normal eller rimelig forutsigbar bruk, for hver gangs bruk og 

ved all brukshyppighet. 

Vurderingen av eksponering for det kosmetiske produktet skal ta i betraktning resultatene med hensyn til 

«normal og rimelig forutsigbar bruk» under nr. 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009, i forbindelse med 

et sett elementer som er uttrykkelig oppført i nr. 6. Sekundære eksponeringsveier skal også tas i betraktning, 

dersom det er relevant. 

Beskrivelsen av konkrete bruksforhold når det gjelder eksponeringsanalyse, bør også ta hensyn til følgende 

parametrer: 

a)  produkttype (f.eks. produkt som skylles av / ikke skylles av), 

b)  påføringssted (f.eks. hele kroppen, øyne, munnhule), 

c)  mengde per påføring når det gjelder normal og rimelig forutsigbar bruk, f.eks. herunder når en sjampo 

brukes som dusjgelé), 

d)  varighet og hyppighet, 

e)  mulige (forutsigbare) eksponeringsveier (f.eks. munn for leppestift og tannpasta, eller innånding når det 

gjelder aerosoler og løsemidler),  

  

(1) For å vurdere risikoen må det tas hensyn til faren sammen med eksponeringen, og dette er den sikkerhetssakkyndiges plikt. 
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f)  målgruppe for bruk (f.eks. barn under tre år, voksne), 

g)  partikkelstørrelsens virkning på eksponeringen. 

SCCS Notes of Guidance gir nyttig informasjon om beregning av eksponering, og særlig relevante tabeller(1). 

Ettersom det kan være at tabellene ikke inneholder verdier for daglig eksponering for spesifikke kosmetiske 

produkter, kan imidlertid andre måter å beregne eksponering på, brukes. Det er flere alternativer: For eksempel 

kan det foretas beregninger på grunnlag av opplysninger om enten hudoverflate eller brukerfaringer. 

Dersom de tilgjengelige opplysningene anses som utilstrekkelige, anbefales det å gå ut fra et tilfelle med verst 

tenkelig eksponering, idet det tas hensyn til forutsigbare bruksforhold. 

Den spesifikke målgruppen og de gruppene som ellers eksponeres for produktet, bør tas i betraktning. Når det 

for eksempel gjelder produkter til yrkesmessig bruk, vil eksponeringsscenariene for forbrukerne i målgruppa og 

for de som bruker produktet i yrkesmessig sammenheng, være forskjellige både med hensyn til eksponeringens 

hyppighet og varighet og størrelsen på det eksponerte hudområdet, samt mulig eksponering gjennom innånding 

(når det for eksempel gjelder sjampo, bør det ved vurderingen av risiko for forbrukerne tas i betraktning at 

hodebunnen eksponeres med en hyppighet av omtrent én gang per dag, mens det for frisører bør tas i betraktning 

at hendende eksponeres flere ganger om dagen). 

3.7 Eksponering for stoffene 

En vurdering av eksponeringen for hvert av de stoffene som inngår i det kosmetiske produktet, er 

nødvendig for å kunne vurdere hvilken risiko som er knyttet til hvert enkelt stoff. Hensikten med dette 

avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å fastslå hvilken mengde av hvert stoff 

som kommer i kontakt med de utvendige kroppsdelene eller tennene og slimhinnene i munnhulen under 

normal eller rimelig forutsigbar bruk, for hver gangs bruk. 

Eksponering for hvert av stoffene i det kosmetiske produktet beregnes ut fra eksponeringen for det 

ferdige produktet og konsentrasjonen av de enkelte stoffene i det ferdige produktet. Det er nødvendig å 

beregne denne eksponeringen for kunne vurdere den potensielle risikoen fra hvert stoff. 

Eksponering for de enkelte stoffene beregnes ut fra produktets kvantitative sammensetning. Dersom det dannes 

eller slippes ut stoffer ved bruk av produktet, bør eksponeringen beregnes og tas hensyn til i sikkerhets-

vurderingen. 

Eksponeringsforholdene for hvert enkelt stoff bestemmes av eksponeringsforholdene for det ferdige kosmetiske 

produktet, nevnt i nr. 3.6. 

3.8 Stoffenes toksikologiske profil 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å beskrive den 

toksikologiske faren for hvert av stoffene i det ferdige produktet, bestemme den potensielle 

eksponeringen, og utarbeide en risikobeskrivelse. Disse aspektene er av avgjørende betydning for å kunne 

utføre risikovurderingen, ettersom de er de tre avgjørende fasene i risikovurderingsprosessen(2). 

De endepunktene som skal vurderes, i tillegg til de nødvendige opplysningene, avhenger av en rekke 

faktorer, herunder eksponeringsveier, produktets bruksforhold, de fysisk-kjemiske egenskapene og den 

mulige absorpsjonen av stoffet. Valget av relevante endepunkter bør være den sikkerhetssakkyndiges 

ansvar, og den bør begrunne sine beslutninger.  

  

(1) SCCS Notes of Guidance, nr. 4-4, fra s. 66. 

(2) M. Pauwels, V. Rogiers, Human Health Safety Evaluation of Cosmetics in the EU: A Legally Imposed Challenge to Science, 

Toxicology and Applied Pharmacology, 243 (2010), s. 261. 
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Den sikkerhetssakkyndige bør sikre at forsøksdataene oppfyller kravene i artikkel 18 i forordning (EF) 

nr. 1223/2009 vedrørende dyreforsøk. Slike krav klargjøres i kommisjonsmeldingen om forbud mot 

dyreforsøk og markedsføring, og om situasjonen med hensyn til alternative metoder på kosmetikk-

sektoren(1). 

I nr. 8 i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009 fastsettes de viktigste kravene til sikkerhetsrapporten 

for kosmetiske produkter når det gjelder stoffenes toksikologiske profil. 

3.8.1. Allmenne hensyn vedrørende den toksikologiske profilen som ledd i sikkerhetsvurderingen 

De relevante elementene i den toksikologiske profilen for hvert stoff eller hver stoffblanding bør beskrives 

nærmere i sikkerhetsinformasjonen for det kosmetiske produktet (del A) og vurderes i sikkerhetsvurderingen 

(del B), idet det tas hensyn til eksponeringssituasjonen, hvert stoffs iboende giftighet (eller fare), og de 

spesifikke bruksvilkårene for produktet. 

Erfaring fra bruk på mennesker, dyreforsøk eller alternative metoder til dyreforsøk er nyttige for å forstå 

helserisikoen for mennesker som utsettes for farlige stoffer. Når det gjelder toksikologiske profiler, brukes 

toksikologiske undersøkelser for å identifisere farene som kan knyttes til risiko for mennesker. Det er viktig å ta 

hensyn til kvaliteten på og begrensningene i de undersøkelsene som er gjort. En undersøkelses gyldighet bør tas 

i betraktning for å bestemme hvorvidt det er behov for nye opplysninger for å forstå risikoen for menneskers 

helse(2). Undersøkelser som er gjennomført i samsvar med internasjonale retningslinjer, er de mest nyttige, men 

uheldigvis oppfyller ikke alle undersøkelser disse kravene. Derfor bør begrensningene i slike undersøkelser tas i 

betraktning ved vurdering av den toksikologiske profilen for hvert stoff. 

Den sikkerhetssakkyndige bør sikre at forsøksdataene oppfyller kravene i artikkel 18 i forordning (EF)  

nr. 1223/2009 vedrørende dyreforsøk. Meldingen fra Kommisjonen til europaparlamentet og rådet om forbud 

mot dyreforsøk og markedsføring, og om situasjonen med hensyn til alternative metoder på kosmetikksektoren 

redegjør for Kommisjonens tolkning av disse kravene(3). 

3.8.2. Stoffenes toksikologiske profil for alle relevante toksikologiske endepunkter 

Hvert stoffs toksikologiske profil bestemmes av fareidentifikasjonen og beskrivelsen av forholdet mellom 

dosering og virkning. 

Det første viktige trinnet i utarbeidingen av den toksikologiske profilen er å samle alle relevant opplysninger om 

stoffets iboende egenskaper. Slike opplysninger bør omfatte følgende: 

1)  som de mest verdifulle opplysningene om giftighet, faktiske prøvingsdata fra in vivo- eller in vitro-

undersøkelser innhentet i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om 

fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(4), anerkjente 

internasjonale retningslinjer eller standarder (f.eks. OECDs retningslinjer for prøving), og utført i samsvar 

med prinsippene for god laboratoriepraksis. 

2)  eksisterende prøvingsdata som ikke er innhentet i samsvar med siste vedtatte/godtatte versjon av 

retningslinjer for prøving eller standarder for god laboratoriepraksis, men som anses som gyldige, 

3) in vitro-data eller alternative data fra gyldige prøvingssystemer, som skal brukes som en kartleggings-

undersøkelse for å forutse giftighet,  

  

(1) Melding fra Kommisjonen til europaparlamentet og rådet om forbud mot dyreforsøk og markedsføring, og om situasjonen med 

hensyn til alternative metoder på kosmetikksektoren, COM(2013) 135 endelig. 

(2) H.J. Klimisch, E. Andreae and U. Tillmann (1997), A systematic approach for evaluating the quality of experimental and 

ecotoxicological data. Regul Toxicol Pharmacol 25:1-5. 

(3) Se særlig nr. 3.1 i meldingen. 

(4) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/321 

 

 

4)  data fra mennesker og/eller erfaring. Det er generelt ikke akseptabelt å gjennomføre toksikologiske 

undersøkelser på mennesker med henblikk på fareidentifikasjon, men dersom data eller erfaringer foreligger, 

bør de inngå i den endelige vurderingen, 

5)  menneskelige (kliniske) data, herunder data fra kliniske forsøk og anvendelser i andre industrier, for 

eksempel næringsmidler og legemidler, 

6)  data innsamlet fra undersøkelser etter markedsføring, 

7)  kompatibilitetsundersøkelser med deltaking av frivillige personer, som utelukkende bør brukes for å bekrefte 

sikre bruksnivåer for en relevant målgruppe(1), 

8)  metoder basert på sammenligninger med stoffer med samme struktur(2), basert på kjemisk struktur og 

egenskaper ved beslektede stoffer for å kunne forutsi giftighet i bestanddelen, gruppering av stoffer, og data 

som er innhentet uten prøving fra resultatene av QSAR-modeller. 

På bakgrunn av data innhentet fra alle tilgjengelige kilder, og idet det tas hensyn til dataenes kvalitet, kan den 

sikkerhetssakkyndige vurdere sannsynligheten for skadevirkninger hos mennesker gjennom «beviskraft»-

metoden(3). 

En forutsetning for en korrekt risikovurdering er at det foreligger tilstrekkelige data. Ytterligere dokumentasjon 

om dette kan finnes i veiledningen for utarbeiding av sikkerhetsdokumentasjon som skal framlegges for 

Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), utarbeidet av komiteen selv i dens retningslinjer. Selv om 

disse retningslinjene er gitt for stoffer som må ha godkjenning, dvs. for fargestoffer, konserveringsmidler og 

UV-filtre, eller som på annen måte kan forårsake bekymring, vil kravene fastsatt i dem være nyttige for 

sikkerhetsvurderingen av alle stoffer som brukes i kosmetiske produkter. I tillegg handler et avsnitt i den siste 

utgaven av retningslinjene om sikkerhetsvurderingen av ferdige kosmetiske produkter(4). 

Den toksikologiske profilen kan omfatte en rekke forskjellige endepunkter. En endelig beslutning om hvilke 

endepunkter som er relevante, gjøres av den sikkerhetssakkyndige i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til 

eksponering, bruk av produktet, stoffets fysisk-kjemiske egenskaper, erfaring med stoffene osv.(5). Det bør også 

tas hensyn til lokale virkninger (f.eks. irritasjon og fototoksisitet), dersom det er relevant. Dersom et bestemt 

endepunkt vurderes som ikke relevant, bør dette begrunnes. 

Endepunkter som kan være relevante for den toksikologiske profilen, er: 

1)  akutt toksisitet via relevante eksponeringsveier, 

2)  irritasjon og etsing, 

3)  hudirritasjon eller hudetsing, 

4)  irritasjon av slimhinner (øyeirritasjon), 

5)  hudsensibilisering,  

  

(1) SCCS Notes of Guidance, nr. 3.4.11. Se også uttalelse SCCNFP/0068/98, en tidligere versjon av Notes of Guidance, og 

SCCNFP/0245/99 on Basic Criteria of the Protocols for the Skin Compatibility Testing of Potentially Cutaneous Irritant Cosmetic 

Ingredients or Mixtures of Ingredients on Human Volunteers. 

(2) Sammenligning med stoffer med samme struktur / analogisering / kryssreferanse (read-across) er en metode for utfylling av hull i 

data der opplysninger for ett eller flere kildekjemikalier brukes til å foreta en forutsigelse for et målkjemikalie, som på en eller 

annen måte betraktes som tilsvarende. Fra ECHA, «Guidance on information requirements and chemical safety assessment 

Chapter R.4: Evaluation of available information», desember 2011, s. 12. http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/ 

information_requirements_r4_en.pdf 

(3) En definisjon av dataenes beviskraft (weight of evidence) er: «den prosess der forskjellige opplysningers styrker og svakheter 

vurderes med henblikk på å trekke og støtte en konklusjon vedrørende en egenskap ved stoffet» («the process of considering the 

strengths and weaknesses of various pieces of information in reaching and supporting a conclusion concerning a property of the 

substance»). Fra ECHA, ‘Practical guide 2: How to report weight of evidence’, 2010, s. 2, http://echa.europa.eu/documents/  

10162/13655/pg_report_weight_of_evidence_en.pdf 

(4) Se SCCS Notes of Guidance, Section 3-6 Basic Requirements for Cosmetic Substances Present in Finished Cosmetic Products 

(som skal vurderes av de enkelte sikkerhetssakkyndige). 

(5) SCCS Notes of Guidance omhandler tydelig dette spørsmålet i nr. 3-6.1 General toxicological requirements. 
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6)  absorpsjon gjennom huden, 

7)  giftighet ved gjentatt dosering (normalt 28- eller 90-dagers studier)(1), 

8)  arvestoffskadelighet/genotoksisitet, 

9)  kreftframkallende egenskaper, 

10)  reproduksjonstoksisitet, 

11)  toksikokinetikk (ADME-undersøkelser), 

12)  lysindusert giftighet. 

For passende endepunkter bør de mest relevante konsentrasjonene eller nivåene der det ikke observeres 

skadevirkninger (No Observed Adverse Effect Levels - NOAEL), eller de laveste nivåene for observerte 

skadevirkinger (Lowest Observed Adverse Effect Levels - LOAEL) identifiseres for videre bruk i risikobe-

skrivelsesprosessen. 

Ytterligere opplysninger om endepunktspesifikke data og fortolkningen av disse kan finnes i den særlige 

veiledningen om endepunkter(2), utarbeidet av Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) for gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH). 

Når det gjelder visse kosmetiske bestanddeler av mineralsk, animalsk, botanisk og bioteknologisk opprinnelse 

(se også stoffer av ukjent eller variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk 

materiale eller «UVCB-stoffer» under REACH)(4), bør kilde, prosess, involverte organismer osv. tas nøye 

hensyn til når de identifiseres for å kunne vurdere deres toksikologiske profil. 

Dersom visse farer ikke kan håndteres i tilstrekkelig omfang, eller dersom det gjenstår tvil om dataenes 

robusthet, kan det tilføyes ytterligere usikkerhetsfaktorer, eller det kan være behov for å samle inn ytterligere 

data. 

3.8.3. Undersøkelse av alle vesentlige absorpsjonsveier 

Eksponeringsveier gjennom hud, munn og innånding er potensielt relevante for menneskets eksponering for 

kosmetiske produkter. Det er viktig å beregne den systemiske eksponeringen for kunne sammenligne den med 

relevant NOAEL. Forholdet mellom disse to defineres som sikkerhetsmarginen, som er en indikator for hvorvidt 

produktet kan anses trygt eller ikke (se også nr. 3.8.4 og videre). 

Absorpsjon knyttes til et stoffs biotilgjengelighet, og er viktig for å kunne beregne sikkerhetsmarginen. 

Systemisk eksponering kan beregnes som: 

Systemisk eksponeringsdose(5) (SED) = Ytre eksponering x absorpsjon 

Absorpsjon kan skje gjennom flere eksterne veier: hud, munn og innånding.  

  

(1) I henhold til SCCS Notes of Guidance (nr. 3-4.5), bør NOAEL prioriteres når det gjelder subkronisk giftighet (90-dagers studie). 

Bare dersom slike verdier ikke er tilgjengelige, bør resultater fra subakutt giftighet (28-dagers studie) brukes. 

(2) European Chemicals Agency (ECHA), Guidance on information requirements and chemical safety assessment — Chapter R.7a: 

Endpoint specific guidance, May 2008. 

(3) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(4) Se European Chemicals Agency (ECHA), Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP, 

November 2011. 

(5) Dvs. den systemisk tilgjengelige dosen som passerer de relevante fysiske barrierene (mage/tarm-, hud- eller lungestrukturer) og 

blir tilgjengelige i blodstrømmen med etterfølgende fordeling til vev og organer, se M. Pauwels, V. Rogiers, s. 262. 
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Dersom den beregnede eksponeringen for det kosmetiske produktet ikke er i samsvar med eksponeringsveien i 

sikkerhetsdataene, bør ekstrapolering fra en eksponeringsvei til en annen vurderes. 

a)  Absorpsjon etter hudeksponering 

Absorpsjon gjennom huden(1) av et stoff i et produkt er avhengig av både iboende faktorer (f.eks. logPow, 

molekylvekt) og dets atferd i produktet. Hudens in vivo-absorpsjon av et stoff hos et menneske kan beregnes 

ved å bruke data fra eksisterende in vivo-dyreundersøkelser og in vitro-undersøkelser av dyrs og menneskers 

hud. Dersom det ikke foreligger noen måledata og det ikke kan bestemmes noen absorpsjonsgrad ved hjelp 

av en vitenskapelig gyldig in silico-metode eller standardverdier for absorpsjonsgrad, bør det benyttes en 

verdi på 100 % for verst tenkelige tilfelle for å beregne den systemiske eksponeringen(2). Dersom 

molekylvekt > 500 Da og logPow er mindre enn – 1 eller høyere enn 4, kan det brukes en verdi på 10 % for 

absorpsjon gjennom huden. 

b)  Absorpsjon etter eksponering gjennom munnen 

Dersom en rimelig forutsigbar bruk kan medføre svelging, bør veien gjennom munnen tas med i 

eksponeringsscenariene. 

c)  Absorpsjon etter innånding 

For alle stoffer som brukes i spray og noen former for pulver, skal innånding vurderes ved bestemmelse av 

systemisk eksponering. 

I tillegg kan det også være en mulighet for sekundær innåndingseksponering der kosmetiske produkter 

inneholder flyktige stoffer som kan innåndes utilsiktet ved direkte bruk, for eksempel toluen i neglelakk, 

forskjellige stoffer som inngår i midler til pleie av negler osv. 

3.8.4. Vurdering av systemiske virkninger og beregning av sikkerhetsmarginen 

Sikkerhetsvurderingen av et produkt med sikte på systemisk toksisitet er i stor grad avhengig av data for hvert 

stoff, ettersom det ikke vil foreligge noen data om systemisk toksisitet for det ferdige kosmetiske produktet. 

Risikobeskrivelse omfatter vanligvis en ekspertvurdering av mulige ikke-kvantifiserbare skadevirkninger, 

etterfulgt av beregning av en usikkerhetsfaktor eller sikkerhetsmargin(3). Denne beregningen er avhengig av den 

systemiske eksponeringen for stoffet og dets toksikologiske parametrer. 

I samsvar med nr. 8 i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009, skal systemiske virkninger og 

sikkerhetsmarginer vurderes i del A i sikkerhetsrapporten. Ettersom dette er obligatorisk, skal utelatelse av disse 

vurderingene behørig begrunnes. Et eksempel der dette ville gjelde, vil være forekomst av et lavt nivå av et stoff 

i det kosmetiske produktet, der de forventede (i verst tenkelige tilfelle) eksponeringsnivåene er lavere enn de 

relevante grenseverdiene for toksikologisk risiko (TTC-verdier)(4). Et annet eksempel kan være om det 

inneholder næringsmiddelstoffer som har et mye høyere kjent nivå for uskadelig inntak. 

Dersom kravet om å beregne sikkerhetsmarginen ikke kan oppfylles, kan en annen måte å uttrykke sikker dose 

på for hvert stoff være tilstrekkelig, dersom det begrunnes. Dersom det ikke forekommer noe NOAEL-nivå, kan 

andre referanseverdier for giftighet, for eksempel NOEL (ikke observert virkningsnivå), LOAEL, LOEL (laveste 

observerte virkningsnivå), brukes til å beregne sikkerhetsmarginen, mens referansedose (BMD) eller tilnærmet 

sikker dose (VSD), som brukes til å kvalifisere og kvantifisere en risiko på andre felt, kan brukes i forbindelse 

med sikkerhetsvurderingen av kosmetiske produkter ved å sammenligne eksponeringen fra kosmetiske 

produkter med disse referansedosene, dersom det er konstatert en tilknytning til eksponering.  

  

(1) Grunnleggende kriterier for in vitro-vurdering av absorpsjon av kosmetiske bestanddeler gjennom huden (SCCS/1358/10). 

(2) SCCS Notes of Guidance, nr. 3-7.2, s. 49. 

(3) M. Pauwels, V. Rogiers, s. 262. 

(4) SCCS, SCHER and SCENIHR, Opinion on Use of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) Approach for Human Safety 

Assessment of Chemical Substances with focus on Cosmetics and Consumer Products, SCCP/1171/08. 
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Ellers kan ikke sikkerheten til et bestemt stoff i et bestemt produkt dokumenteres. 

Etter framgangsmåtene beskrevet i SCCS Notes of Guidance(1), kan sikkerhetsmarginen (MoS) for en bestemt 

eksponeringsvei beregnes ved hjelp av følgende formel: 

MoS = nivå der det ikke observeres skadevirkning (NOAEL)/systemisk eksponeringsdose (SED) 

der den systemiske eksponeringsdosen (SED) fås ved å kombinere ytre eksponering (mg/kg kv/dag) med 

absorpsjonsgraden (typisk uttrykt i % eller μg/cm2), hyppighet og retensjonsfaktorer. 

Det er allment akseptert at sikkerhetsmarginen bør være minst 100 for å kunne erklære et stoff som trygt for 

bruk i et ferdig produkt. 

Med hensyn ekstrapolering fra en eksponeringsvei til en annen, bør den respektive biotilgjengeligheten via hver 

vei ideelt sett tas i betraktning. Antakelsen om 100 % oral biotilgjengelighet kan gi en overvurdering av den 

systemiske eksponeringen i en undersøkelse av giftighet ved eksponering gjennom munnen. I fravær av data bør 

det derfor antas at høyst 50 % av en dose som administreres gjennom munnen, er systemisk tilgjengelig. Dersom 

det foreligger dokumentasjon som tyder på lav oral biotilgjengelighet, for eksempel dersom et stoff er en lite 

løselig partikkel, kan det være riktigere å anta at bare 10 % av den administrerte dosen er systemisk 

tilgjengelig(2). Dersom det foreligger data for absorpsjon gjennom munnen, bør disse tas med i beregningene. 

Den NOAEL-verdien som velges til beregning av sikkerhetsmarginen, er hentet fra langsiktige undersøkelser av 

giftighet (subakutt, subkronisk, og/eller kronisk giftighetsprøving, prøving med hensyn til kreftframkallende 

egenskaper, prøving av teratogenitet, reproduksjonstoksisitet osv.). 

Den verdien som brukes, vil være den laveste NOAEL som er hentet fra den mest relevante undersøkelsen når 

det gjelder stoffets bruksvilkår, artsspesifikk følsomhet osv. 

Ut fra den fullstendige toksikologiske profilen bør det bestemmes en NOAEL-verdi for de systemiske 

virkningene. Generelt velges den laveste relevante NOAEL-verdien for det mest relevante endepunktet ved 

beregning av sikkerhetsmarginen. 

Beregning av sikkerhetsmarginen basert bare på data fra gjennomsnittlig dødelig dose (LD50) som er hentet fra 

enkeltdoseprøvinger (i stedet for en NOAEL fra minst subakutt prøving), kan ikke brukes som begrunnelse for 

sikker bruk. 

Når det tydelig kan dokumenteres fravær av biotilgjengelighet, er det ikke nødvendig å beregne sikkerhetsmar-

ginen. I disse tilfellene bør det likevel tas hensyn til lokale virkninger på hud eller slimhinner. 

3.8.5. Virkning på den toksikologiske profilen av visse egenskaper ved stoffet eller produktet 

a)  Partikkelstørrelse 

Partikkelstørrelsen og dens fordelingskurve kan virke inn på et stoffs giftighet. Når det ikke kan utelukkes at 

de virker inn på det ferdige produktets sikkerhet, bør de tas med blant produktets fysisk-kjemiske egenskaper 

og tas i betraktning ved sikkerhetsvurderingen. De siste vitenskapelige uttalelsene om emnet bør følges 

(SCENIHR, SCCS)(3).  

  

(1) SCCS Notes of Guidance, nr. 3-7, s. 46. 

(2) IGHRC, Guidelines on route-to-route extrapolation of toxicity data when assessing health risks of chemicals. The 

Interdepartmental Group on Health Risks from Chemicals (2006), http://www.silsoe.cranfield.ac.uk/ieh/ighrc/ighrc.html 

(3) Se for eksempel: SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Guidance on safety assessment of nanomaterials in 

cosmetics, SCCS/1484/12; SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), Opinion on the 

scientific basis for the definition of the term ‘nanomaterial’, 8 December 2010. 
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b)  Urenheter i stoffene og råstoffene 

Urenheter kan ha stor virkning på ethvert stoffs samlede giftighet. Det er viktig å kontrollere et stoffs 

urenhetsprofil for å unngå, eller minst vurdere, eventuelle tilleggsrisikoer ved urenhetene. I fravær av 

sikkerhetsdata fra toksikologiske undersøkelser, bør grenseverdien for toksikologisk risiko (TTC)(1) være et 

nyttig verktøy for å vurdere visse urenheters sikkerhet 

Når det brukes toksikologiske undersøkelser til å beskrive et stoffs toksikologiske profil, bør renhets- og 

urenhetsprofilen til stoffet som brukes i de toksikologiske undersøkelsene, beskrives. Dersom de partiene 

som faktisk brukes i sammensetningen av det kosmetiske produktet, ikke har en sammenlignbar 

urenhetsprofil, må forskjellene vurderes. 

3.8.6. Bruk av sammenligning med stoffer med samme struktur bør være behørig begrunnet og berettiget 

Det finnes flere framgangsmåter for metoden basert på sammenligninger med stoffer med samme struktur. 

Bruken av denne metoden bør være begrunnet og berettiget. 

3.8.7. Identifikasjon av informasjonskilder 

Fastsettelsen av den toksikologiske profilen krever vurdering av et minimum av opplysninger om stoffet. 

Disse opplysningene kan samles inn fra toksikologiske undersøkelser. Dersom det foreligger data fra erfaring fra 

bruk på mennesker, bør det tas hensyn til disse. 

Andre verktøyer som kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner (QSAR) eller ekstrapoleringsmetoder er bare 

estimeringer av giftighet, og beviskraften bør være begrunnet og berettiget. 

Det bør tas hensyn til følgende informasjonskilder: 

a)  Sikkerhetsinformasjon og kvalitetsdata som kan ligge hos de respektive leverandørene av råstoffene i 

sammensetningen, og som leverandøren bør dele med framstilleren av det kosmetiske produktet. Dette er en 

viktig faktor når det gjelder tilgangen til relevante data for å dokumentere sikkerheten til hver kosmetiske 

bestanddel i sammensetningen av det ferdige produktet. 

b)  Dersom det foreligger en uttalelse fra SCCS, bør den NOAEL som er brukt i uttalelsen, benyttes. Den 

sikkerhetssakkyndige bør ta hensyn til den mest ajourførte vitenskapelige uttalelsen. 

c)  Dersom det foreligger en uttalelse fra en annen autoritativ vitenskapskomité, kan den NOAEL som er brukt i 

uttalelsen, benyttes, forutsatt at konklusjonene og begrensningene er relevante for den forventede bruken av 

produktet (den bruken det tas hensyn til i forbindelse med beregningen av sikkerhetsmarginen, kan være en 

annen). Den sikkerhetssakkyndige bør ta hensyn til den mest ajourførte vitenskapelige uttalelsen. 

d)  Dersom det ikke foreligger noen vitenskapelig uttalelse, vil det måtte gis opplysninger som beskriver den 

toksikologiske profilen til hvert enkelt stoff. Dataene kan hentes fra flere databaser eller fra litteraturen (se 

tillegget)(2). 

e)  Klassifisering fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3). 

f)  Undersøkelser som er utført eller innhentet av framstilleren av produktet. 

g) In silico-forutsigelse (QSAR).  

  

(1) R. Kroes, A. G. Renwick, V. Feron, C. L. Galli, M. Gibney, H. Greim, R. H. Guy, J. C. Lhuguenot, J. J. M. van de Sandt, 

Application of the threshold of toxicological concern (TTC) to the safety evaluation of cosmetic ingredients, Food and Chemical 

Toxicology 45 (2007), s. 2533–2562. 

(2) Det finnes flere offentlig tilgjengelige databaser som inneholder toksikologiske data om stoffer som brukes i kosmetiske produkter, 

og disse er oppført i tillegget til disse retningslinjene. 

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1, og ECHAs registreringsnettsted: http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx. 
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h)  Ekstrapoleringsmetode. 

i)  Vurderinger av annen bruk av stoffer enn i kosmetiske produkter (næringsmidler, tilsetningsstoff i 

næringsmidler, materialer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)…) kan også brukes for å komplettere 

opplysningene om stoffets toksikologiske profil. 

j)  Dersom en slik foreligger, CSR (kjemikaliesikkerhetsrapport) eller sammendrag av pålitelige undersøkelser 

levert i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 

En rekke stoffer og/eller stoffblandinger er ikke undersøkt i tilstrekkelig grad til å kunne bestemme alle 

relevante toksikologiske parametrer. For disse manglende parametrene, eller dersom risikobeskrivelsen bygger 

på en metode som bruker toksikologiske data innhentet for andre stoffer (for eksempel lignende strukturer) eller 

til annen bruk enn i kosmetiske produkter, næringsmidler, biocider, legemidler osv.), bør begrunnelser gis i 

rapporten. 

3.9 Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å overvåke 

sikkerheten til produktet etter at det er brakt i omsetning, og om nødvendig, treffe korrigerende tiltak. 

For dette formål skal den ansvarlige personen (i samarbeid med distributørene) innføre et system for å 

samle inn, dokumentere og fastslå årsakssammenhengen til og håndtere de uønskede virkningene av 

produktet etter dets bruk i Unionen(1). Dersom de uønskede virkningene er alvorlige, skal den ansvarlige 

personen (og distributørene) underrette vedkommende myndighet i den medlemsstaten der virkningen 

oppstod(2). 

Opplysninger om uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger skal tas med i sikkerhetsrapporten 

for det kosmetiske produktet, ajourføres og gjøres tilgjengelige for den sikkerhetssakkyndige, som kan 

revidere sin vurdering eller ta hensyn til opplysningene ved vurdering av lignende produkter. 

Sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet skal inneholde alle tilgjengelige data, herunder statistiske data, 

om de uønskede virkningene og alvorlige uønskede virkningene av det kosmetiske produktet, eller dersom 

relevant, andre kosmetiske produkter. 

Særlig skal opplysninger om uønskede virkninger som det i henhold til vurderingen av årsakssammenheng, 

fastslås at svært sannsynlig, sannsynlig, ikke klart eller usannsynlig kan tilskrives(3) det aktuelle kosmetiske 

produktet, være med i sikkerhetsrapporten. 

Data om uønskede virkninger kan tas med i denne delen av sikkerhetsrapporten i form av statistiske data som 

antall og type uønskede virkninger per år. 

Opplysninger om alvorlige uønskede virkninger som det i henhold til vurderingen av årsakssammenheng, 

fastslås at svært sannsynlig, sannsynlig, ikke klart eller usannsynlig kan tilskrives det aktuelle kosmetiske 

produktet, skal være med i sikkerhetsrapporten i samsvar med nr. 9 i del A i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1223/2009, og meldes til de nasjonale vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 23 i nevnte 

forordning(4). De meldingsskjemaene som sendes til vedkommende myndigheter, skal derfor vedlegges 

sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet. 

Den ansvarlige personens reaksjon på og håndtering av de meldte alvorlige uønskede virkningene skal angis. 

Eventuelle korrigerende og forebyggende tiltak som er truffet, skal beskrives.  

  

(1) Dette er en konsekvens av kravet i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1223/2009, der forpliktelsen for ansvarlige personer om å 

melde alvorlige uønskede virkninger til vedkommende myndigheter i EUs medlemsstater er fastsatt. 

(2) Artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

(3) For uønskede virkninger som det er svært sannsynlig eller sannsynlig at kan tilskrives det kosmetiske produktet, får artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 1223/2009, «Offentlighetens tilgang til opplysninger», anvendelse. 

(4) European Commission, Serious Undesirable Effects (SUE) Reporting Guidelines, http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/ 

files/pdf/sue_reporting_guidelines_en.pdf 
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Opplysningene om uønskede virkninger skal ajourføres og regelmessig gjøres tilgjengelig for den sikkerhets-

sakkyndige(1), som kan vurdere det som nødvendig å revidere sikkerhetsvurderingen, foreslå forbedringer i 

sammensetningen eller bruke opplysningene til å utarbeide en sikkerhetsvurdering for lignende produkter. 

Ytterligere data om overvåking av kosmetiske produkter, for eksempel alvorlige uønskede virkninger av 

utilsiktet bruk, kan også gi nyttige opplysninger som den sikkerhetssakkyndige bør vurdere. 

3.10. Opplysninger om det kosmetiske produktet 

Dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet gir mulighet til å ta med ytterligere 

opplysninger som ikke er nevnt under de andre overskriftene i del A i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1223/2009, men som vurderes som relevante for å kunne utføre sikkerhetsvurderingen av produktet. 

Dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet bør inneholde annen relevant informasjon, 

som enten gjelder produktet eller lignende sammensetninger, for eksempel eksisterende undersøkelser med 

deltaking av frivillige personer, eller spesifikke stoffer, for eksempel behørig bekreftede og begrunnede 

resultater fra risikovurderinger utført på andre relevante felter. 

Dette avsnittet kan brukes til å vise til opplysninger om stoffer eller stoffblandinger som også brukes i andre 

slags produkter, for eksempel næringsmidler eller legemidler. 

4.  DEL B I VEDLEGG I TIL FORORDNING (EF) NR. 1223/2009 — SIKKERHETSVURDERING AV 

KOSMETISK PRODUKT 

Del B i rapporten er den faktiske vurderingen av produktets sikkerhet. I sin begrunnelse skal den 

sikkerhetssakkyndige ta hensyn til alle farer som er identifisert for produktet og eksponeringen for det. 

Del B av sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet består av: 

1)  konklusjon på vurderingen, 

2)  advarsler og bruksanvisninger på etiketten, 

3)  begrunnelse, 

4)  den sikkerhetssakkyndiges referanser og vedkommendes endelige godkjenning. 

4.1. Konklusjon på vurderingen 

Konklusjonen på vurderingen er en erklæring om sikkerheten til det kosmetiske produktet med hensyn til 

sikkerhetskravene i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

Konklusjonen bør angi hvorvidt produktet er trygt, trygt med begrensninger eller ikke trygt for menneskers helse 

når det brukes under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. 

Vurderingens rettslige ramme bør nevnes uttrykkelig, særlig forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter. 

Dersom produktet er vurdert som utrygt, kan det ikke anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1223/2009, 

og skal derfor ikke bringes i omsetning. 

4.2. Advarsler og bruksanvisninger på etiketten 

Hensikten med dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet er å uttrykkelig angi de 

særlige forholdsreglene som skal overholdes ved bruk, herunder minst dem som er oppført i vedlegg III-

VI til forordning (EF) nr. 1223/2009, samt eventuelle særlige opplysninger om forholdsregler for 

kosmetiske produkter til yrkesmessig bruk som bør stå på etiketten.  

  

(1) Dette er en forpliktelse for den ansvarlige personen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1223/2009. 
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I samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal det i dette avsnitt angis om merkingen skal 

inneholde særlige advarsler og bruksanvisninger i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF)  

nr. 1223/2009. 

Det er den sikkerhetssakkyndiges oppgave å bestemme hvilke advarsler eller bruksanvisninger merkingen skal 

inneholde for å sikre trygg bruk av produktet, i tillegg til det som er oppført i vedlegg III-VI. 

Den sikkerhetssakkyndige skal i hvert enkelt tilfelle beslutte hva som skal stå på etiketten, idet det tas hensyn til 

de juridiske forpliktelsene som følger av artikkel 19 og vedleggene til forordning (EF) nr. 1223/2009, og dersom 

relevant, dokumenter som kommisjonsrekommandasjon 2006/647/EF(1) og andre retningslinjer offentliggjort av 

Kommisjonen, for eksempel vedrørende merking av «holdbarhet etter åpnet emballasje»(2) og merkingen av 

bestanddeler i henhold til direktiv 76/768/EØF(3). 

4.3. Begrunnelse 

Begrunnelsen er kjernen i sikkerhetsvurderingen, ettersom målet med den er å gi en tydelig og nøyaktig 

forklaring på hvordan den sikkerhetssakkyndige kommer fram til sine konklusjoner vedrørende 

sikkerheten til det kosmetiske produktet på bakgrunn av de dataene som er samlet inn i henhold til del A 

i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

Sikkerhetsvurderingen skal utføres enkeltvis for hvert enkelt kosmetisk produkt, og skal være resultatet 

av en ekspertvurdering av de tilgjengelige dataene. Den sikkerhetssakkyndige bør sikre at alle 

opplysninger som han eller hun trenger for å utføre en sikkerhetsvurdering, er tilgjengelig; han eller hun 

bør kontrollere relevansen til de dataene som foreligger for det produktet som skal vurderes, og han eller 

hun bør begrunne fraværet av data som kreves i del A, når han eller hun vurderer at de ikke er relevante 

eller nødvendige. 

For å kunne trekke konklusjoner om sikkerheten til et kosmetisk produkt skal den sikkerhetssakkyndige 

vurdere sikkerheten til de enkelte stoffene eller stoffblandingene som forekommer i sammensetningen, 

samt sikkerheten til det ferdige produktet. Hans/hennes konklusjoner skal bygge på dokumentasjon som 

viser at produktet når det gjelder samtlige identifiserte farer, kan anses som trygt for menneskers helse. 

Den sikkerhetssakkyndige kan godta eller avvise den aktuelle sammensetningen, eller godta den på 

særlige vilkår. Et produkt som ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1223/2009, skal avvises, og det 

skal ikke markedsføres. 

Begrunnelsen for sikkerhetsvurderingen beskriver de betraktningene som basert på alle tilgjengelige 

sikkerhetsrelaterte opplysninger, fører den sikkerhetssakkyndige fram til en samlet konklusjon om et produkts 

sikkerhet. 

I sin begrunnelse skal den sikkerhetssakkyndige ta hensyn til alle farer som er identifisert, de beregnede og 

rimelig forutsigbare eksponeringsforholdene for de enkelte stoffene og stoffblandingene som inngår i 

sammensetningen, og for det ferdige kosmetiske produktet. 

Det er den sikkerhetssakkyndiges oppgave å analysere og vurdere gyldigheten/påliteligheten til alle foreliggende 

opplysninger. Ved å gjennomføre denne analysen, kan den sikkerhetssakkyndige beslutte hvorvidt de 

tilgjengelige dataene er tilstrekkelige til å utføre en sikkerhetsvurdering, eller hvorvidt det må innhentes 

ytterligere data om et enkelt stoff eller det ferdige kosmetiske produktet. 

Begrunnelsen bygger på de dataene som er satt sammen i del A av sikkerhetsrapporten for det kosmetiske 

produktet, og tar hensyn til sikkerhetsvurderingen av stoffer og stoffblandinger utført av Vitenskapskomiteen for 

forbrukersikkerhet dersom stoffene er oppført i vedleggene til forordning (EF) nr. 1223/2009, av andre 

vedkommende vitenskapskomiteer eller vitenskapsgrupper, eller den sikkerhetssakkyndige selv, og til 

sikkerhetsvurderingen av det kosmetiske produktet.  

  

(1) EUT L 265 av 26.9.2006, s. 39. 

(2) Tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/guidelines/labelling/index_en.htm 

(3) Tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/guide_labelling200802_en.pdf 
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4.3.1 Sikkerhetsvurdering av stoffer og/eller stoffblandinger 

Sikkerhetsvurderingen av stoffer og/eller stoffblandinger består av tre hovedtrinn: 

1)  farebeskrivelse av stoffene og stoffblandingene, 

2)  vurdering av lokal og systemisk eksponering (det tas hensyn til absorpsjonsdata), 

3)  risikovurdering av systemiske virkninger (beregning av sikkerhetsmargin) og risikovurdering av lokale 

virkninger (for eksempel hudallergi og hudirritasjon). 

Dersom opplysningene om sammensetningen av en duft- aller aromasammensetning er fortrolige, kan 

framstilleren av denne stoffblandingen framlegge en sikkerhetsvurdering for den ansvarlige personen for det 

ferdige kosmetiske produktet. Idet det tas hensyn til konsentrasjonen i det ferdige kosmetiske produktet og dets 

eksponeringsmønster, bør sikkerhetsvurderingen av duft- og aromasammensetningen utarbeides i henhold til de 

prinsippene som er beskrevet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1223/2009 og disse retningslinjene. 

Leverandøren bør for den ansvarlige personen for det ferdige kosmetiske produktet framlegge egnet 

dokumentasjon på at duft- og aromasammensetningen er trygg. 

4.3.2 Sikkerhetsvurdering av det kosmetiske produktet 

Sikkerhetsvurderingen av det kosmetiske produktet omfatter tre hovedtrinn: 

1)  oversikt over risikovurderingen basert på lokale og systemisk virkninger av alle de enkelte stoffene eller 

stoffblandingene(1), 

2)  ytterligere vurdering av sikkerheten til et sammensatt produkt, som ikke kan foretas ved å vurdere 

stoffene/stoffblandingene enkeltvis. Dette kan for eksempel dreie seg om sammensetningens forenlighet med 

bruk på huden, vurdering av mulige kombinasjonsvirkninger, for eksempel at én bestanddel kan øke 

absorpsjonsgraden til en annen bestanddel, mulige virkninger som kan oppstå fra interaksjon med 

emballasjemateriale, eller mulige virkninger som skyldes kjemiske reaksjoner mellom de enkelte 

stoffene/stoffblandingene i det sammensatte produktet(2), 

3)  andre faktorer som påvirker sikkerhetsvurderingen, for eksempel stabilitet, mikrobiologisk kvalitet, 

emballasje og merking, herunder bruksanvisninger og forholdsregler for bruk. 

Den spesifikke vurderingen av kosmetiske produkter beregnet på barn under tre år, som kreves i henhold til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, bør ta hensyn til de særlige anbefalingene i SCCS Notes of Guidance(3). 

I den spesifikke vurderingen som kreves i samsvar med forordning (EF) nr. 1223/2009 for kosmetiske produktet 

beregnet utelukkende på bruk i forbindelse med utvortes intimhygiene, skal det også tas hensyn til særtrekkene 

på påføringsstedet. 

Den sikkerhetssakkyndige kan godta eller avvise den aktuelle sammensetningen, eller godta den på særlige 

vilkår. Et produkt som ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1223/2009, skal avvises, og det skal ikke 

markedsføres. Anbefalinger fra den sikkerhetssakkyndige om sikker bruk av produktet, skal følges. 

For å sikre at sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet ajourføres i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 1223/2009, skal sikkerheten til det ferdige produktet vurderes på nytt 

regelmessig.  

  

(1) For produkter på samme område, der den eneste forskjellen mellom forskjellige produkter er fargestoffet, og dette ikke påvirker 

sikkerheten, for eksempel for leppestift eller annen sminke, kan en kombinert sikkerhetsrapport for produktet vurderes, men den 

må begrunnes. 

(2) SCCS, SCHER, SCENIHR, Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures, 2012 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/ 

environmental_risks/docs/scher_o_155.pdf 

(3) SCCS Notes of Guidance, nr. 3-7.3, s. 51. 
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Når de lovfestede kravene endres (for eksempel begrensninger for et stoff som inngår i sammensetningen), bør 

det blant annet (for eksempel med hensyn til merking) kontrolleres hvorvidt sammensetningen fortsatt er i 

samsvar med loven, og sikkerhetsvurderingen bør gjennomgås på nytt og om nødvendig ajourføres. 

Sikkerhetsvurderingen bør også gjennomgås på nytt og om nødvendig ajourføres i ett eller flere av følgende 

tilfeller: 

a)  det foreligger nye vitenskapelige konklusjoner og toksikologiske data om stoffer, som kan endre resultatet av 

den eksisterende sikkerhetsvurderingen, 

b)  det oppstår endringer i sammensetningen av eller spesifikasjonene for råstoffer, 

c)  det oppstår endringer i bruksvilkårene, 

d)  det er en stigende tendens når det gjelder uønskede virkningers art, alvorlighetsgrad og hyppighet, både når 

produktet brukes under normale forhold og når det brukes feil(1). 

Det bør utarbeides strukturer og prosesser for å sikre at de opplysningene som er relevante for ajourføringen av 

sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet, utveksles i tilstrekkelig grad mellom den ansvarlige personen 

og den sikkerhetssakkyndige, og at den sikkerhetssakkyndige er i stand til å gripe inn dersom en ajourføring er 

nødvendig. 

4.4. Sakkyndiges referanser og godkjenning av del B 

Den sikkerhetssakkyndige skal ha den kunnskap og ekspertise som er nødvendig for å kunne utarbeide en 

nøyaktig sikkerhetsvurdering, som angitt i kvalifikasjonskravene i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1223/2009. Dette avsnittet i sikkerhetsrapporten for det kosmetiske produktet sikter på å sikre at dette 

kravet blir oppfylt, og at nødvendig dokumentasjon framlegges. 

Det kreves at dette avsnittet i sikkerhetsrapporten viser den sikkerhetssakkyndige navn og adresse, og det skal 

være datert og underskrevet. 

Resultatet av sikkerhetsvurderingen skal underskrives med angivelse av datoen den ble utarbeidet, eller utgis i 

elektronisk form, der det fastslås en klar forbindelse mellom den sakkyndige, sammensetningen og vurderingens 

dato. Den elektroniske versjonen skal være beskyttet mot misbruk av uvedkommende personer. 

I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1223/2009 skal den sikkerhetssakkyndige være «en person 

som innehar et diplom eller annet bevis på formell kvalifikasjon tildelt etter endt universitetsutdanning med 

teoretiske og praktiske studier i farmasi, toksikologi, medisin eller lignende fag, eller en utdanning som er 

anerkjent som likeverdig av en medlemsstat». 

Personer som har oppnådd sine kvalifikasjoner i en tredjestat, kan fungere som sikkerhetssakkyndige, dersom de 

har fullført «en utdanning som er anerkjent som likeverdig [med universitetsutdanning med teoretiske og 

praktiske studier i farmasi, toksikologi, medisin eller lignende fag] av en medlemsstat». 

Den sikkerhetssakkyndiges kvalifikasjoner skal dokumenteres (dvs. kopi av diplom, og dersom det er 

nødvendig, bevis for likeverdighet) fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1223/2009.  

  

(1) European Commission, Serious Undesirable Effects (SUE) Reporting Guidelines, http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/ 

files/pdf/sue_reporting_guidelines_en.pdf 
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Henvisninger: 

— ATSDR (2004). Guidance Manual for the assessment of joint toxic action of chemical mixtures. Atlanta, GA: 

ATSDR, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. EFSA (2008) EFSA-Q-2006-

160. 

— Bremmer H.J., Prud’homme de Lodder L.C.H., van Engelen J.G.M., Cosmetics Fact Sheet to Assess the Risks for 
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the public — practical implementation of Article 7a(1)(h), second subparagraph, of Directive 76/768/EEC 

(http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/guide_access_info_en.pdf). 

— European Commission, Serious Undesirable Effects (SUE) Reporting Guidelines, http://ec.europa.eu/consumers/ 
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— IGHRC 2006, Guidelines on route-to-route extrapolation of toxicity data when assessing health risks of chemicals. 

The Interdepartmental Group on Health Risks from Chemicals (2006), http://www.silsoe.cranfield.ac.uk/ieh/ 

ighrc/ighrc.html 

— Klimisch HJ, Andreae E and Tillmann U, A systematic approach for evaluating the quality of experimental and 

ecotoxicological data. Regulatory Toxicology and Pharmacology 25 (1997), s. 1-5. 

— Kroes R., Renwick A. G., Feron V., Galli C. L., Gibney M., Greim H., Guy R. H., Lhuguenot J. C., van de Sandt J. 

J. M., Application of the threshold of toxicological concern (TTC) to the safety evaluation of cosmetic ingredients, 
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Renskers K.J., Scrafford C.G., Exposure data for cosmetic products: facial cleanser, hair conditioner, and eye 

shadow, Food Chem Toxicol. 2008 May; 46(5):1516-24, Epub 2007 Dec 23. 
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Tillegg 

Kjente databaser som inneholder toksikologiske data om stoffer som brukes i kosmetiske produkter 

ChemIDPlus Light — http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp 

ChemIDPlus Advanced — http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ 

Cosmetics Europe Recommendations — https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-

association/recommendations.html 

IPCS Inchem — http://www.inchem.org/pages/jecfa.html 

PubMed — http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

ToxNet — http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/52/EU 

av 30. oktober 2013 

om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 

om skipsutstyr(1), særlig artikkel 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forbindelse med direktiv 96/98/EF skal de interna-

sjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i 

sine ajourførte versjoner. 

2)  En rekke endringer av de internasjonale konvensjoner 

og gjeldende prøvingsstandarder har trådt i kraft siden 

den seneste rettsakten om endring av direktiv 96/98/EF 

ble vedtatt. Disse endringene bør innarbeides i direktiv 

96/98/EF. 

3)  I samme tidsrom har Den internasjonale sjøfartsorgani-

sasjon og de europeiske standardiseringsorganisasjoner 

også vedtatt standarder, herunder detaljerte prøvings-

standarder, for en del av utstyret som er oppført i 

vedlegg A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som selv om det 

ikke er oppført der, anses relevant for nevnte direktivs 

formål. Dette utstyret bør derfor tas med i vedlegg A.1 

eller overføres fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1. 

4)  Direktiv 96/98/EF bør derfor endres. 

5)  Det er rimelig å tillate at utstyr som nylig er blitt 

underlagt harmoniserte krav i henhold til dette direktiv, 

og som er framstilt før utløpet av fristen for 

gjennomføring av dette direktiv, bringes i omsetning og 

plasseres om bord på fellesskapsskip i en over-

gangsperiode. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 14.11.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 49 av 28.8.2014, s. 23. 

(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

6)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til direktiv 96/98/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Utstyr som i kolonne 1 i vedlegg A.1 er oppført som overført 

fra vedlegg A.2, og som er framstilt før 4. desember 2014, i 

samsvar med de framgangsmåtene for typegodkjenning som 

allerede var i kraft på en medlemsstats territorium før denne 

datoen, kan bringes i omsetning og plasseres om bord på 

fellesskapsskip til 4. desember 2016. 

Artikkel 3 

1.  Medlemsstatene skal innen 4. desember 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 4. desember 2014. 

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. 

2019/EØS/27/42 
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Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

Generell merknad til vedlegg A: Henvisningene til SOLAS-regler gjelder den konsoliderte SOLAS-utgaven av 2009. 

Generell merknad til vedlegg A: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under 

samme betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg og atskilt med en stiplet linje. I forbindelse med 

sertifisering skal eventuelt bare den relevante produktvarianten velges (eksempel: A.1/3.3). 

Forkortelser og bokstavord 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 

ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet. 

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

O2/HC-systemer: oksygen-hydrokarbon-systemer 

SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 

 ______   
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VEDLEGG A.1 

UTSTYR SOM DET ALLEREDE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I 

INTERNASJONALE DOKUMENTER 

Merknader som gjelder hele vedlegg A.1 

a)  Generelt: I tillegg til de prøvingsstandarder som er uttrykkelig nevnt, finnes det i gjeldende krav i de 

internasjonale konvensjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene et visst antall bestemmelser 

som skal etterprøves ved typeprøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i 

vedlegg B. 

b)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2011/75/EU(1) kan komme til anvendelse (sjuende endring av vedlegg 

A til skipsutstyrsdirektivet). 

c)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2012/32/EU(2) kan komme til anvendelse (åttende endring av vedlegg 

A til skipsutstyrsdirektivet). 

d)  Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av 

vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene. 

e)  Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det 

mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og 

samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den. 

f)  Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved 

prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er 

derfor tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når 

det er brukt skilletegn (komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt. 

g)  Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene. 

1. Redningsutstyr 

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige 

dokumentene nevnt i kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurder

ing 

1 2 3 4 5 6 

A.1/1.1 Livbøyer — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.2 Markeringslys for 

redningsutstyr: 

a)  for rednings-

farkoster og 

mann-overbord-

båter, 

b)  for livbøyer, 

c)  for rednings-

vester. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) II, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

  

  

(1) EUT L 239 av 15.9.2011, s. 1. 

(2) EUT L 312 av 10.11.2012, s. 1. 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/1.3 Selvvirkende røyk-

signaler for livbøyer 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.4 Redningsvester — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 922, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1304. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.5 Redningsdrakter og 

vernedrakter som ikke 

er klassifisert som 

redningsvester: 

— isolerte eller ikke-

isolerte 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.6 Redningsdrakter og 

vernedrakter klassifi-

sert som rednings-

vester: 

— isolerte eller ikke-

isolerte 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.7 Varmebeskyttelses-

utstyr 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/1.8 Fallskjermlys 

(pyrotekniske) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/6, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.9 Håndbluss 

(pyrotekniske) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.10 Flytende røyksignaler 

(pyrotekniske) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.11 Linekastingsapparater — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/18, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VII, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.12 Oppblåsbare rednings-

flåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.13 Stive redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/1.14 Redningsflåter som 

retter seg opp 

automatisk 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.15 Overdekkede vend-

bare redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.16 Friflyt-innretninger 

for redningsflåter 

(hydrostatiske utlø-

serenheter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.17 Livbåter: 

a)  Livbåter som 

settes ut med 

daviter: 

— delvis 

lukkede, 

— helt lukkede. 

b)  Frittfall-livbåter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.18 Stive mann-overbord-

båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + F 

G 
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A.1/1.19 Oppblåste mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.20 Hurtige mann-

overbord-båter: 

a)  oppblåste, 

b)  stive, 

c)  stive oppblåste. 

—  Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.21 Utsettingsinnretninger 

med taljeløpere 

(daviter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/33, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.22 Friflyt-utsettingsinn-

retninger for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.2/1.3 

A.1/1.23 Frittfall-utsettingsinn-

retninger for livbåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/33, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.24 Utsettingsinnretninger 

for redningsflåter 

(daviter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/12, 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/1.25 Utsettingsinnretninger 

for hurtige mann-

overbord-båter 

(daviter) 

— Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.26 Utløserenheter for 

a)  livbåter og mann-

overbord-båter 

(som settes ut 

med én eller flere 

taljeløpere), 

b)  redningsflåter 

(som settes ut 

med én eller flere 

taljeløpere). 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.27 Skipsevakueringssys-

temer 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/15, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + F 

G 

A.1/1.28 Redningsutstyr —  Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 810. 

B + D 

B + F 

A.1/1.29 Innskipningsleidere — Reg. III/4, 

— Reg. III/11, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/11, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 5489 (2008). 

B + D 

B + F 

A.1/1.30 Lysreflekterende 

materialer 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. A.658(16). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.31 Toveis VHF-radio-

telefonapparater for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18 

A.1/1.32 9 GHz radartranspon-

der (SART) 

Flyttet til A.1/4.18 
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A.1/1.33 Radarreflektor for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

(passiv) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

— EN ISO 8729 (1998), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— EN ISO 8729 (1998), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.34 Kompass for livbåter 

og mann-overbord-

båter 

Flyttet til A.1/4.23 

A.1/1.35 Bærbare brannslok-

kingsapparater for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

Flyttet til A.1/3.38 

A.1/1.36 Framdriftsmaskineri 

for livbåter/mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) IV, V. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.37 Framdriftsmaskineri 

for mann-overbord-

båter – utenbordsmo-

tor 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) V. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.38 Lyskastere til bruk i 

livbåter og mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.39 Åpne vendbare 

redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

vedlegg 11. 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) vedlegg 11. 

B + D 

B + F 

A.1/1.40 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/4.48 

A.1/1.41 Vinsjer for rednings-

farkoster og mann-

overbord-båter 

a)  livbåter som 

settes ut med 

daviter, 

b)  frittfall-livbåter, 

c)  redningsflåter, 

d)  mann-overbord-

båter, 

e)  hurtige mann-

overbord-båter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/17, 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/24, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/1.42 Losleider Flyttet til A.1/4.49 

A.1/1.43 Stive/oppblåste mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurder

ing 

1 2 3 4 5 6 

A.1/2.1 Oljefiltreringsutstyr 

(for et oljeinnhold i 

spillvannet på høyst 

15 ppm) 

—  Vedlegg I reg. 14. — Vedlegg I reg. 14, 

—  IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

—  IMO-res. MEPC.107(49), 

—  IMO 

MEPC.1/rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.2 Detektorer for grensen 

mellom olje og vann 

—  Vedlegg I reg. 32. —  Vedlegg I reg. 32. —  IMO-res. MEPC.5(XIII). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.3 Oljemålere —  Vedlegg I reg. 14. — Vedlegg I reg. 14, 

—  IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

—  IMO-res. MEPC.107(49), 

—  IMO 

MEPC.1/rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.4 Behandlingsenheter 

som skal settes på 

eksisterende olje-

vannsepareringsutstyr 

(for et oljeinnhold i 

spillvannet på høyst 

15 ppm) 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/2.5 Overvåkings- og 

kontrollsystem for 

oljeutslipp fra olje-

tankskip 

—  Vedlegg I reg. 31. —  Vedlegg I reg. 31. —  IMO-res. MEPC.108(49). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.6 Renseanlegg —  Vedlegg IV reg. 9. —  Vedlegg IV reg. 9. —  IMO-res. MEPC.159(55). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.7 Forbrenningsanlegg 

om bord 

—  Vedlegg VI reg. 16. —  Vedlegg VI reg. 16. —  IMO-res. MEPC.76(40). B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/2.8 NOx-analysator av 

typen kjemilumines-

censdetektor (CLD) 

eller oppvarmet 

kjemiluminescens-

detektor (HCLD) til 

bruk i direkte 

målinger om bord. 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI 

til MARPOL,  

reg. 13). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 13), 

—  IMO-res. MEPC.177(58) — 

(teknisk NOx-regelverk av 

2008), 

—  IMO-res. MEPC.198(62), 

—  IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

—  IMO-res. MEPC.177(58) 

— (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IMO-res. MEPC.177(58) 

— (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.9 Utstyr som benytter 

andre teknologiske 

metoder til å begrense 

SOx-utslipp 

Flyttet til A.2/2.4 

A.1/2.10 

Se merknad 

b) i dette 

vedlegg A.1 

Eksosrensesystemer 

om bord 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 4), 

—  IMO-res. 

MEPC.184(59). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

—  IMO-res. MEPC.184(59). B + D 

B + E 

B + F 

G 

3. Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurderi

ng 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.1 Underste dekks-

kledning 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/6, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/6, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.2 Bærbare brannslok-

kingsapparater 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/18, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. A.951(23), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 4, 

—  IMO MSC/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC/rundskr. 1275. 

— EN 3-7 (2004), innbefattet 

A.1 (2007), 

— EN 3-8 (2006), innbefattet 

AC (2007), 

— EN 3-9 (2006), innbefattet 

AC (2007), 

— EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.3 Brannmannsutstyr: 

vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

Vernetøy for brannmannskap 

— Ytelseskrav til vernetøy for 

brannslokking: 

— EN 469 (2005), 

innbefattet A1 (2006) og 

AC (2006). 

Vernetøy for brannvesen – 

Prøvingsmetoder og krav til 

reflekterende klær for 

spesialisert brannbekjempelse: 

— EN 1486 (2007). 

Vernetøy for brannmannskap – 

Vernetøy med reflekterende 

ytterside: 

— ISO 15538 (2001) nivå 2. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.4 Brannmannsutstyr: 

støvler 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  EN 15090 (2012). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.5 Brannmannsutstyr: 

hansker 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  EN 659 (2003), 

innbefattet A1 (2008) og 

AC (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.6 Brannmannsutstyr: 

hjelm 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  EN 443 (2008). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.7 Bærbart pusteapparat 

med trykkluft 

Merk: Ved ulykker 

med farlig gods kreves 

en maske med 

overtrykk. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

Og når apparatet er beregnet på å 

brukes ved ulykker med last: 

—  IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-

regelverket) 14, 

—  IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-

regelverket) 14. 

— EN 136 (1998), 

innbefattet AC (2003), 

— EN 137 (2006). 

Og når apparatet er beregnet 

på å brukes ved ulykker med 

last: 

— ISO 23269-3(2011). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.8 Pusteapparat med 

tilførselsslange for 

trykkluft 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av  

1994) 7. 

Merk: Dette utstyret er 

beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer 

bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-

regelverket av 1994. 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7. 

— EN 14593-1 (2005), 

— EN 14593-2 (2005), 

innbefattet AC (2005), 

— EN 14594 (2005), 

innbefattet AC (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.9 Systemkomponenter til 

sprinkleranlegg for 

rom i innredningen, 

arbeidsrom og 

kontrollstasjoner 

tilsvarende dem som er 

nevnt i SOLAS 74 

regel II-2/12 (bare 

dyser og deres ytelse) 

(Dette utstyret omfatter 

dyser til fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 8. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.44(65), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 912. 

—  IMO-res. A.800(19). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.10 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystem

er til brannslokking i 

maskinrom og 

lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC/rundskr. 1165 

vedlegg A. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.11 Skiller i klasse «A» og 

«B», brannmotstand 

a) Skiller i klasse «A», 

b) Skiller i klasse «B». 

Klasse «A»: 

— Reg. II-2/3.2. 

Klasse «B»: 

— Reg. II-2/3.4. 

—  Reg. II-2/9 og 

Klasse «A»: 

— Reg. II-2/3.2, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1435. 

Klasse «B»: 

— Reg. II-2/3.4. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.12 Innretninger som skal 

hindre flammer i å spre 

seg til lastetankene i 

oljetankskip 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/16. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/16. 

— EN ISO 16852 (2010), 

— ISO 15364 (2007), 

—  IMO MSC/rundskr.677. 

For annet 

utstyr enn 

ventiler: 

B + D 

B + E 

B + F 

For ventiler: 

B + F 
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A.1/3.13 Ikke-brennbare 

materialer 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.14 Andre materialer enn 

stål til rør som skal gå 

gjennom skiller i 

klasse «A» eller «B» 

Oppført under A.1/3.26 og A.1/3.27 

A.1/3.15 Andre materialer enn 

stål til rør som 

transporterer olje eller 

brennolje: 

a)  rør og tilbehør i 

plast, 

b)  ventiler, 

c)  bøyelige 

rørsammen-

setninger, 

d)  rørdeler i metall 

med motstands-

dyktige og 

elastiske tetninger. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 10, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 10, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

Rør og tilbehør: 

—  IMO-res. A.753 (18). 

Ventiler: 

— ISO 10497 (2010). 

Bøyelige rørsammensetninger: 

— EN ISO 15540 (2001), 

— EN ISO 15541 (2001). 

Rørdeler i metall med 

motstandsdyktige og elastiske 

tetninger: 

— ISO 19921 (2005), 

— ISO 19922 (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.16 Branndører — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1319. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.17 Systemkomponenter til 

betjeningssystemer for 

branndører 

Merk: Når uttrykket 

«systemkomponenter» 

er brukt i kolonne 2, 

kan det bety at én 

enkelt komponent, en 

gruppe komponenter 

eller hele systemet må 

prøves for å 

kontrollere om de 

internasjonale kravene 

er oppfylt. 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.18 Overflate- og gulv-

dekningsmaterialer 

med lav flammespred-

ningsevne: 

a)  finér til pynt, 

b)  malingssystemer, 

c)  gulvbelegg, 

d)  rørisolasjon, 

e)  klebemidler brukt 

ved bygging av 

skiller i klasse «A», 

«B» og «C», 

f)  brennbare gjennom-

føringsmembraner 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/6 for a), 

b), c), 

— Reg. II-2/9, for e), f), 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/6, 

— Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.19 Forheng, gardiner og 

andre opphengte 

tekstiler 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.20 Polstrede møbler — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.21 Sengeutstyr — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.22 Brannspjeld — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.23 Ikke-brennbare 

gjennomføringer i 

skiller i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 

A.1/3.24 Gjennomføringer for 

elektriske kabler i 

skiller i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 a) 

A.1/3.25 Brannsikrede vinduer 

og lysventiler i klasse 

«A» og «B» 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.26 Gjennomføringer i 

skiller i klasse «A»: 

a)  gjennomføringer 

for elektriske kab-

ler, 

b)  gjennomføringer 

for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

(gjelder bare b)) 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.27 Gjennomføringer i 

skiller i klasse «B»: 

a)  gjennomføringer 

for elektriske kab-

ler, 

b)  gjennomføringer 

for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.28 Sprinkleranlegg 

(begrenset til 

sprinklerdyser) 

(Dette utstyret omfatter 

dyser til fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.44(65), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 912. 

— ISO 6182-1 (2004). 

eller 

— EN 12259-1 (1999), 

innbefattet A1 (2001), A2 

(2004) og A3 (2006). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.29 Brannslanger — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  EN 14540 (2004) 

innbefattet A.1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.30 Bærbart 

oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), eller IEC 

60945 (2002), innbefattet 

IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 1 (sikkert 

område): 

—  EN 50104 (2010), 

—  EN 60079-29-1 (2007). 

b)  Kategori 2 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

—  EN 50104 (2010), 

—  EN 60079-29-1 (2007), 

—  IEC 60079-0 (2011), 

—  EN 60079-1 (2007), 

innbefattet IEC 60079-1 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 60079-10-1 (2009), 

—  EN 60079-11 (2012), 

—  EN 60079-15 (2010), 

—  EN 60079-26 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.31 Dyser til fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/3.9 og A.1/3.28 

A.1/3.32 Brannhemmende 

materialer (unntatt 

møbler) til hurtig-

gående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.33 Brannhemmende 

materialer til møbler 

for hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.34 Brannskiller for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.35 Branndører på 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.36 Brannspjeld på 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.37 Gjennomføringer i 

brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

a)  gjennomføringer 

for elektriske kab-

ler, 

b)  gjennomføringer 

for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.38 Bærbare brannslok-

kingsapparater for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4. 

— Reg. III/34, 

—  IMO-res. A.951(23), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— EN 3-7 (2004), innbefattet 

A1 (2007), 

— EN 3-8 (2006), innbefattet 

AC (2007), 

— EN 3-9 (2006), innbefattet 

AC (2007), 

— EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.39 Dyser til likeverdige 

fastmonterte 

brannslokkingsanlegg 

med gass for maskin-

rom og lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC/rundskr. 1165. B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.40 Lavt plasserte 

belysningssystemer 

(bare komponenter) 

— Reg. II-2/13, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 11. 

— Reg. II-2/13, 

—  IMO-res. A.752(18), 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 11. 

—  IMO-res. A.752(18). 

eller 

— ISO 15370 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.41 Pusteutstyr til 

nødevakuering 

— Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3, 

—  IMO MSC/rundskr. 849. 

— ISO 23269-1 (2008) og 

alternativt: 

 For bærbart trykkluft-

apparat med åpen krets, 

med helmaske eller munn-

bittinnretning til bruk ved 

evakuering: 

— EN 402 (2003). 

 For bærbart trykkluft-

apparat med åpen krets, 

med hette til bruk ved 

evakuering: 

— EN 1146 (2005). 

 For bærbart trykkluftap-

parat med lukket krets: 

— EN 13794 (2002). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.42 Systemkomponenter til 

nøytralgassystemer 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

—  IMO-res. A.567(14), 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15, 

—  IMO MSC/rundskr. 353, 

—  IMO MSC/rundskr. 485, 

—  IMO MSC/rundskr. 731, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

—  IMO MSC/rundskr. 353. B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/3.43 Dyser til brannslok-

kingsanlegg (manuelle 

eller automatiske) for 

frityrstekeapparater 

— Reg. II-2/1, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/1, 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

ISO 15371 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.44 Brannmannsutstyr — 

redningsline 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3, 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.45 Systemkomponenter 

(slokkemiddel, ventiler 

og dyser) til 

likeverdige fastmon-

terte brannslok-

kingsanlegg med gass 

for maskinrom og 

lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

—  IMO MSC/rundskr. 848, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1316. 

—  IMO MSC/rundskr. 848, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1316. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.46 Systemkomponenter til 

likeverdige fastmon-

terte brannslokkings-

anlegg med gass for 

maskinrom (aerosol-

systemer) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1270, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1270, innbefattet rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.47 Konsentrat til fastmon-

terte brannslok-

kingsanlegg med 

høyekspanderende 

skum for maskinrom 

og lastepumperom 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6. 

—  IMO MSC/rundskr. 670. B + D 

B + E 

B + F 
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 Merk: Det fastmonterte 

brannslokkingsanleg-

get med høyekspan-

derende skum for 

maskinrom og laste-

pumperom (herunder 

anlegg som bruker 

inneluften i rommet for 

å oppfylle sin 

funksjon) må prøves 

med det godkjente 

konsentratet og 

vurderes som 

tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

    

A.1/3.48 Systemkomponenter til 

fastmonterte, vannba-

serte brannslok-

kingsanlegg til bruk i 

maskinrom i kategori 

«A» 

(dyser og driftsprø-

vinger) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1387. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.49 Fastmonterte vannba-

serte brannslokk-

ingsanlegg i roro-rom 

og spesiallasterom som 

tilsvarer dem som er 

omhandlet i resolusjon 

A.123(V) 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. A.123(V), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1430. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.50 Vernetøy som er 

motstandsdyktig mot 

kjemisk angrep 

Flyttet til A.2/3.9 

A.1/3.51 Fastmonterte 

brannvarslings- og 

alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i inn-

redningen, lugarbalkon-

ger, maskinrom og 

ubemannede 

maskinrom 

a)  Kontroll- og signal-

utstyr 

b)  Strømforsynings-

utstyr 

c)  Varmedetektorer 

— Punktdetek-

torer 

d)  Røykdetektorer: 

Punktdetektorer 

basert på lysspred-

ning, lystransmi-

sjon eller ionise-

ring 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9. 

— Reg. II-2/7, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner om 

bord i skip: 

— EN 54-2 (1997), innbefat-

tet AC (1999) og A1 

(2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC (1999), A1 

(2002) og A2 (2006). 

Varmedetektorer — punkt-

detektorer: 

— EN 54-5 (2000), 

innbefattet A1 (2002). 

Røykdetektorer — Punkt-

detektorer basert på lys-

spredning, lystransmisjon eller 

ionisering: 

— EN 54-7 (2000), 

innbefattet A1 (2002) og 

A2 (2006). 

B + D 

B + E 

B + F 
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 e)  Flammedetektorer: 

Punktdetektorer 

f)  Manuelle brann-

meldere 

g)  Kortslutnings-

isolatorer 

h)  Inngangs- og 

utgangsinn-

retninger 

i)  Kabler 

  Flammedetektorer — Punktde-

tektorer: 

— EN 54-10 (2002), 

innbefattet A1 (2005). 

Manuelle brannmeldere: 

— EN 54-11 (2001), 

innbefattet A1 (2005). 

Kortslutningsisolatorer: 

— EN 54-17 (2007), 

innbefattet AC (2007). 

Inngangs- og utgangsinn-

retninger: 

— EN 54-18 (2005), 

innbefattet AC (2007). 

Kabler: 

— EN 60332-1-1 (2004), 

— IEC 60092-376 (2003). 

Samt, dersom det er relevant, 

elektriske og elektroniske 

installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

 

A.1/3.52 Fastmonterte og 

bærbare 

brannslokking-

sapparater 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 1866-1 (2007). 

eller 

— ISO 11601 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.53 Brannalarmutstyr — 

akustiske alarmgivere 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9. 

— Reg. II-2/7, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

Akustiske alarmgivere 

— EN 54-3 (2001), inn-

befattet A1 (2002) og A2 

(2006), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.54 Fastmontert oksygen-

analyse- og gassde-

teksjonsutstyr 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15. 

For kombinerte O2/HC-systemer 

også: 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

Og eventuelt for: 

a)  Kategori 4 (sikkert om-

råde): 

— EN 50104 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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    b)  Kategori 3 (omgivelser med 

eksplosjonsfarlig gass): 

— EN 50104 (2010), 

— IEC 60079-0 (2011), 

— EN 60079-29-1 

(2007). 

For kombinerte O2/HC-

systemer også: 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1370. 

 

A.1/3.55 Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

Håndholdte grenrør til bruk av 

brannvesenet – kombinerte 

grenrør PN 16: 

— EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1 (2009), 

— EN 15182-2 (2007), 

innbefattet A1 (2009). 

Håndholdte grenrør til bruk av 

brannvesenet – grenrør PN 16 

med en samlet stråle og/eller 

en stråle med fast 

spredningsvinkel: 

— EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.56 Brannslanger (på 

trommel) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  EN 671-1 (2001), 

innbefattet AC (2002). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.57 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg 

med mediumekspan-

sjonsskum – fastmon-

terte skumslokkings-

anlegg for tankskip 

—  Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10.8.1, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 14, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

—  IMO MSC/rundskr. 798. B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.58 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med 

lavekspansjonsskum for 

maskinrom og 

beskyttelse av tank-

skipsdekk 

—  Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6, 14, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1312, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1312, rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.59 Ekspansjonsskum til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg for 

kjemikalietankskip 

— Reg. II-2/1, 

—  IMO-res. 

MSC.4(48)-(IBC-

regelverket). 

—  IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-

regelverket), 

—  IMO MSC/rundskr. 553. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1312, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1312, rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.60 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystem

er til brannslokking på 

lugarbalkonger 

—  Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1268. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.61 a)  Brannslokkings-

anlegg som bruker 

inneluft for å 

produsere høy-

ekspanderende 

skum til beskyttel-

se av maskinrom 

og lastepumpe-

rom. 

b)  Brannslokkings-

anlegg som bruker 

uteluft for å 

produsere høy-

ekspanderende 

skum til 

beskyttelse av 

maskinrom og 

lastepumperom. 

Merk: Brannslokkings-

anlegg som bruker 

inneluft for å produ-

sere høyekspanderende 

skum til beskyttelse av 

maskinrom og laste-

pumperom, må prøves 

med det godkjente 

konsentratet og vurde-

res som tilfreds-

stillende av admini-

strasjonen. 

—  Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10. —  IMO MSC.1/rundskr. 

1384. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.62 

Se merknad 

b) i dette ved-

legg A.1 

Brannslokkingsanlegg 

med tørt kjemisk 

pulver 

—  Reg. II-2/1. — Reg. II-2/1, 

—  IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-

regelverket). 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1315. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.63 

Se merknad c) 

i dette ved-

legg A.1 

Systemkomponenter til 

røykdeteksjonsanlegg 

med prøvetaking 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 10. 

—  IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 10, 

og for: 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner om 

bord i skip: 

— EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC (1999) og 

A1 (2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC (1999), A1 

(2002) og A2 (2006). 

Aspirasjonsdetektorer: 

— EN 54-20 (2006), 

innbefattet AC (2008). 

Samt, dersom det er relevant, 

elektriske og elektroniske 

installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011). 

B + D 

B + E 

B + F 
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    — IEC 60533 (1999). 

Samt, dersom det er relevant, 

for eksplosive atmosfærer: 

— IEC 60079-0 (2011). 

 

A.1/3.64 

Se merknad c) 

i dette ved-

legg A.1 

Skiller i klasse C —  Reg. II-2/3. — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.65 

Se merknad c) 

i dette ved-

legg A.1 

Fastmontert anlegg for 

deteksjon av hydro-

karbongasser 

—  Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 16, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1370, 

— IEC 60079-0 (2011), 

— EN 60079-29-1 (2007), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.66 

Se merknad c) 

i dette ved-

legg A.1 

Evakueringsledesyste

mer brukt som 

alternativ til lavt 

plasserte belysnings-

systemer 

—  Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1168. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1168. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.67 

Tidligere 

A.2/3.23 

Brannslokkingsutstyr 

med skum for helikop-

teranlegg 

—  Reg. II-2/18. — Reg. II-2/18, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1431. 

—  EN 13565-1 (2003), 

innbefattet A1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

4. Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr. 

Kolonne 5: 

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Innledning og allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav  
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— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-

forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer 

— Innledning og allmenne prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner 

og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurde-

ring 

1 2 3 4 5 6 

A.1/4.1 Magnetkompass 

a)  Klasse A for skip,  

b)  Klasse B for 

livbåter og mann-

overbord-båter. 

— Reg. V/18. —  Reg. V/19,  

—  IMO res. A.382(X),  

—  IMO res. A.694(17). 

—  ISO 1069 (1973),  

—  ISO 25862 (2009),  

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

 —  ISO 1069 (1973), 

—  ISO 25862 (2009),  

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.2 Magnetisk kursindi-

kator (THD) 

—  Reg. V/18, 

 —  Reg. V/19,  

—  Reg. X/3,  

—  IMO res. 

MSC.36(63)- 

(HSC-regelverket 

av 1994) 13,  

—  IMO res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  Reg. V/19,  

—  IMO res. A.694(17),  

—  IMO res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

 —  IMO res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13,  

—  IMO res. MSC.116(73),  

—  IMO res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008),  

—  EN 61162-serien, 

 —  ISO 22090-2 (2004), 

innbefattet rettelse 

2005,  

—  EN 62288 (2008). 

eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22090-2 (2004), 

innbefattet rettelse 2005, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.3 Gyrokompass —  Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.424(XI), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 8728 (1998), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 8728 (1997), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.4 Radarutstyr Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36 

A.1/4.5 Automatisk 

radarplotteanlegg 

(ARPA) 

Flyttet til A.1/4.34 

A.1/4.6 Ekkolodd — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.224(VII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 9875 (2001), 

innbefattet ISOs 

tekniske rettelse 1, 

2006, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— EN ISO 9875 (2000), 

innbefattet ISOs 

tekniske rettelse 1, 

2006, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.7 Måleutstyr for 

hastighet og distanse 

(SDME) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.824(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.96(72), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61023 (2007), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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   —  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.8 Indikator for rorvin-

kel, propellhastighet 

og stigning 

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22 

A.1/4.9 Indikator for sving-

hastighet 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.526(13), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.10 Radiopeileapparat Bevisst ikke utfylt 

A.1/4.11 Loran C-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.818 (19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61075 (1993), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61075 (1991), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.12 Chayka-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. A.818 (19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61075 (1993), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61075 (1991), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.13 Decca navigasjons-

utstyr 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/4.14 GPS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.112(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.15 GLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.113(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.16 Selvstyringsanlegg 

(HCS) 

—  Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.342(IX), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 11674 (2006), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 11674 (2006), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.17 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/1.40 
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A.1/4.18 9 GHz radartranspon-

der (SART) 

— Reg. III/4, 

— Reg. IV/14, 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. III/6, 

— Reg. IV/7, 

—  IMO-res. A.530(13), 

—  IMO-res. A.802(19), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

—  ITU-R M.628-3(11/93). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-1 (2007). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.19 Radarutstyr for hur-

tiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.20 Indikator for 

rorvinkel 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.21 Indikator for 

omdreiningshastighet 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.22 Stigningsindikator — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  —  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.23 Kompass for livbåter 

og mann-overbord-

båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) IV, V, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 13. 

— ISO 25862 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.24 Automatisk 

radarplotteanlegg 

(ARPA) til hurtig-

gående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.25 Automatisk sporings-

anlegg (ATA) 

Flyttet til A.1/4.35 

A.1/4.26 Automatisk sporings-

anlegg (ATA) for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.38 

A.1/4.27 Elektronisk 

plotteanlegg (EPA) 

Flyttet til A.1/4.36 

A.1/4.28 Integrert brosystem Flyttet til A.2/4.30 

A.1/4.29 Ferdsskriver (VDR) — Reg. V/18, 

— Reg. V/20, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/20, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.333(90). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-1 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-1 (2007-11), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.30 Elektronisk visnings- 

og informasjons-

system for sjøkart 

(ECDIS) med 

backup, og visnings-

system for rastersjø-

kart (RCDS) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61174 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  —  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.232(82), 

—  IMO SN.1/rundskr. 266. 

[ECDIS-backup og RCDS er relevante 

bare når denne funksjonaliteten inngår 

i ECDIS. Det skal angis i sertifikatet 

for modul B om prøvingen har omfattet 

disse funksjonene.] 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.31 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.821(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16328 (2001), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 16328 (2001), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.32 Universelt automatisk 

identifikasjonssystem 

(AIS) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.74(69), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  ITU-R M. 1371-4(2010). 

Merk: ITU-R M. 1371-4(2010) får 

anvendelse bare i samsvar med kravene 

i IMO-res. MSC.74(69). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61993-2 (2001), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61993-2 (2001), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.33 Sporingskontroll-

system (fungerer når 

fartøyets hastighet 

ligger mellom minste 

styrefart og 30 knop) 

—  Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.74(69), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62065 (2002), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62065 (2002), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.34 Radarutstyr CAT 1 —  Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.823(19), 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

—  ITU-R M. 1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.35 Radarutstyr CAT 2 —  Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

—  ITU-R M. 1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.36 Radarutstyr CAT 3 —  Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

—  ITU-R M. 1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

 

A.1/4.37 Radarutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

(CAT 1H og CAT 

2H) 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regel-

verket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regel-

verket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

—  ITU-R M. 1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.38 Radarutstyr godkjent 

for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

a)  CAT 1C 

b)  CAT 2C 

c)  CAT 1HC for 

hurtiggående 

fartøyer 

d)  CAT 2HC for 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

—  ITU-R M. 1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.39 Radarreflektor – 

passiv type 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.164(78). 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.40 Selvstyringsanlegg 

for hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.822(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16329 (2003), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 16329 (2003), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.41 GNSS-kursindikator 

(THD) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.116(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-3 (2004), 

innbefattet ISO-rettelse 

1 (2005), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 22090-3 (2004), 

innbefattet ISO-rettelse 

1 (2005), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.42 Lyskaster for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13. 

— ISO 17884 (2004), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 17884 (2004), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.43 Nattsynutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— ISO 16273 (2003), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 



Nr. 27/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

1 2 3 4 5 6 

  —  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. MSC.94(72), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 16273 (2003), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.44 Mottaker for diffe-

rensielle korreksjons-

signaler for DGPS- 

og DGLONASS-

utstyr 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.114(73). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien. 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.45 Kartmateriell for skips-

radar 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/4.38 

A.1/4.46 Gyroskopisk kursindi-

kator (THD) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.116(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-1 (2002), 

innbefattet rettelse 1 

(2005), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 22090-1 (2002), 

innbefattet rettelse 1 

(2005), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1./4.47 Forenklet ferds-

skriver (S-VDR) 

—  Reg. V/20. — Reg. V/20, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.163(78), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-2 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.48 Mekanisk losheis Bevisst ikke utfylt (ettersom det i henhold til IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, ikke skal 

brukes mekaniske losheiser) 

A.1/4.49 Losleider — Reg. V/23, 

— Reg. X/3. 

— Reg. V/23, 

—  IMO Res.A.1045(27), 

—  IMO MSC/rundskr. 773. 

—  IMO Res.A.1045(27), 

— ISO 799 (2004). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.50 DGPS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.112(73), 

—  IMO-res. MSC.114(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.51 DGLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.113(73), 

—  IMO-res. MSC.114(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.1/4.52 Dagslys-signallampe — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000). 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.95(72), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/4.53 

Se merknad b) i 

dette vedlegg 

A.1 

Radarmålforsterker — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regel-

verket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regel-

verket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.164(78), 

—  ITU-R M 1176 (10/95). 

— ISO 8729-2 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-2 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.54 

Se merknad b) i 

dette vedlegg 

A.1 

Peileapparat —  Reg. V/18. —  Reg. V/19. — ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.55 

Se merknad b) i 

dette vedlegg 

A.1 

AIS SART-utstyr — Reg. III/4, 

— Reg. IV/14. 

— Reg. III/6, 

— Reg. IV/7, 

—  IMO-res. MSC.246(83), 

—  IMO-res. MSC.247(83), 

—  IMO-res. MSC.256(84), 

—  ITU-R M. 1371-4(2010). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-14 (2010). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-14 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.56 

Se merknad b) i 

dette vedlegg 

A.1 

Galileo-mottaker — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.813(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.233(82). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-3 (2010), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.57 

Se merknad b) i 

dette vedlegg 

A.1 

Brovaktalarm 

(BNWAS) 

—  Reg. V/18. —  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.128(75), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— IEC 62616 (2010), 

innbefattet IEC 62616 

rettelse 1 (2012). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62616 (2010), 

innbefattet IEC 62616 

rettelse 1 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.58 

Tidligere 

A.2/4.18 

Lydmottaksanlegg — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000). 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.86(70), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— ISO 14859 (2012). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— ISO 14859 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr 

Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har 

kravene i IMO MSC/rundskr. 862 forrang. 

Kolonne 5: 

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Innledning og allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-

forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer 

— Innledning og allmenne prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse  
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Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner 

og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/5.1 VHF-radioanlegg 

som kan sende og 

motta DSC og 

radiotelefoni 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.385(X), 

—  IMO-res. A.524(13), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.803(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.489-2 (10/95), 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04), 

—  ITU-R M.689-2 (09/94). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06), 

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 

(2010-09). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-7 (1996), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.2 VHF-DSC-

vaktmottaker 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.803(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.489-2 (10/95), 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 

(2010-09), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

  



Nr. 27/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

1 2 3 4 5 6 

A.1/5.3 NAVTEX-mottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO-res. MSC.148(77), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.540-2 (06/90), 

—  ITU-R M.625-3 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 

V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2005-12). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.4 EGC-mottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO-res. MSC.306(87), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  ETSI ETS 300 460 utg. 1 

(1996-05), 

—  ETSI ETS 300 460/A1 

(1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 

(1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.5 HF-radioutstyr for 

mottak av sikkerhets-

informasjon til sjøs 

(MSI) (HF-NBDP-

mottaker) 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.699(17), 

—  IMO-res. A.700(17), 

—  IMO-res. A.806(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.491-1 (07/86), 

—  ITU-R M.492-6 (10/95), 

—  ITU-R M.540-2 (06/90), 

—  ITU-R M.625-3 (10/95), 

—  ITU-R M.688 (06/90). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

—  ETSI ETS 300 067 utg. 1 

(1990-11), 

—  ETSI ETS 300 067/A1 

utg. 1 (1993-10). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

—  ETSI ETS 300 067 utg. 1 

(1990-11), 

—  ETSI ETS 300 067/A1 

utg. 1 (1993-10). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.6 406 MHz 

nødradiopeilesender 

(COSPAS-SARSAT) 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.662(16), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.696(17), 

—  IMO-res. A.810(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.633-3 (05/04), 

—  ITU-R M.690-1 (10/95). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 066 V 

1.3.1 (2001-01). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-2 (2008). 

Merk: IMO MSC/rundskr. 

862 gjelder bare for den 

valgfrie fjernaktiveringsinn-

retningen, ikke for selve 

nødradiopeilesenderen. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.7 L-bånd-nødradiopeile-

sender (INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.8 2182 kHz 

vaktmottaker 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.9 Alarmsignalgenerator 

for radiotelefon 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.10 MF-radioanlegg som 

kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni 

Merk: I henhold til 

vedtak i IMO og ITU 

får kravene til 

alarmsignalgenerator 

for radiotelefon og 

sending på H3E ikke 

lenger anvendelse i 

prøvingsstandardene. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/9, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.804(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 

V1.3.1 (2011-01), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-9 (1997), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.11 MF-DSC-vaktmot-

taker 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/9, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.804(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04), 

—  ITU-R M.1173 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 

(2010-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.12 INMARSAT-B 

skipsjordstasjon 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.808 (19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.13 INMARSAT-C 

skipsjordstasjon 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.664 (16) (gjelder bare 

dersom INMARSAT-C-skipsjord-

stasjonen har EGC-funksjoner), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.807(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

—  ETSI ETS 300 460 utg. 1 

(1996-05), 

—  ETSI ETS 300 460/A1 

(1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 

(1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2007), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.14 MF/HF- radioanlegg 

som kan sende og 

motta DSC, NBDP og 

radiotelefoni 

Merk: I henhold til 

vedtak i IMO og ITU 

får kravene til alarm-

signalgenerator for 

radiotelefon og 

sending på A3H ikke 

lenger anvendelse i 

prøvingsstandardene. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.806(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.476-5 (10/95), 

—  ITU-R M.491-1 (07/86), 

—  ITU-R M.492-6 (10/95), 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04), 

—  ITU-R M.625-3 (10/95), 

—  ITU-R M.1173 (10/95). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

—  ETSI ETS 300 067 utg. 1 

(1990-11), 

—  ETSI ETS 300 067/A1 

utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

—  ETSI ETS 300 373-1 

V1.3.1 (2011-01), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-9 (1997), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.15 MF/HF-DSC-

vaktmottaker med 

skannefunksjon 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.806(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M. 541-9(05/04). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 

(2010-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.16 Toveis VHF-radio-

telefonapparat for 

kommunikasjon med 

luftfartøyer 

Flyttet til A.2/5.8 

A.1/5.17 Bærbart toveis VHF-

radiotelefonapparat 

for redningsfarkoster 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. III/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.809(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.149(77), 

—  ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 

(2004-12), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.18 Fastmontert toveis 

VHF-radiotelefon-

apparat for rednings-

farkoster 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. III/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.809(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

—  ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 

(2000-10). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A1/5.19 Inmarsat-F77 — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.808 (19), 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

B + D 

B + E 

B + F 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 
COLREG 72-regel der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende COLREG 72-regler samt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/6.1 Navigasjonslys —  COLREG vedlegg 

I/14. 

—  COLREG vedlegg I/14, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.253(83). 

— EN 14744 (2005), 

innbefattet AC (2006), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    eller 

— EN 14744 (2005), 

innbefattet AC (2006), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Ingen oppføringer i vedlegg A.1. 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1. Konstruksjon — oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske 

anlegg 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner 

og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/8.1 Vannstandsalarmer — Reg. II-1/22-1, 

— Reg. II-1/25, 

— Reg. XII/12. 

— Reg. II-1/25, 

— Reg. XII/12, 

—  IMO-res. A.1021(26), 

—  IMO-res. MSC.188(79). 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60529 (2001), 

innbefattet: 

 rettelse 1 (2003), rettelse 

2 (2007), rettelse 3 

(2009), 

—  IMO-res. MSC.188(79), 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1291. 

B + D 

B + E 

B + F 
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VEDLEGG A.2 

UTSTYR SOM DET IKKE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE 

DOKUMENTER 

1. Redningsutstyr 

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumen-

tene nevnt i kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/1.1 Radarreflektor for 

redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. III/34, 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket). 

  

A.2/1.2 Materialer for red-

ningsdrakter 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/1.3 Friflyt-utsettingsinn-

retninger for red-

ningsfarkoster 

— Reg. III/4, 

— Reg. III/34. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

  

A.2/1.4 Innskipningsleidere Flyttet til A.1/1.29 

A.2/1.5 Personvarslings-

system og generelt 

nødalarmsystem  

(når det brukes som 

brannalarminn-

retning, får A.1/3.53 

anvendelse.) 

— Reg. III/6. —  IMO-res. A.1021(26), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC/rundskr. 808. 

— ISO 27991 (2008).  

2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/2.1 NOx-analysator av 

typen kjemilumines-

censdetektor (CLD) 

eller oppvarmet 

kjemiluminescens-

detektor (HCLD) til 

bruk i direkte målin-

ger om bord 

Flyttet til A.1/2.8 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/2.2 Eksosrensesystemer 

om bord 

Flyttet til A.1/2.10 

A.2/2.3 Utstyr som benytter 

andre, likeverdige 

metoder til å 

redusere NOx-utslipp 

om bord 

—  Vedlegg VI reg. 4. —  Vedlegg VI reg. 4.   

A.2/2.4 Utstyr som benytter 

andre teknologiske 

metoder til å 

begrense SOx-utslipp 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg 

VI til MARPOL —

 reg. 4), 

—  IMO-res. 

MEPC.184(59). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til MARPOL, 

reg. 4). 

  

A.2/2.5 NOx-analysatorer om 

bord 

som benytter en 

annen målemetode 

enn metoden for 

direkte måling og 

overvåking fastsatt i 

det tekniske NOx-

regelverket av 2008 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg 

VI til MARPOL, 

reg. 4). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til MARPOL, 

reg. 4). 

  

3. Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner og 

-rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/3.1 Fastmonterte og 

bærbare brannslok-

kingsapparater 

Flyttet til A.1/3.52 

A.2/3.2 Dyser til fastmon-

terte vannforstø-

vingssystemer til 

brannslokking i 

spesiallasterom, 

roro-lasterom, roro-

rom og kjøretøyrom 

Flyttet til A.1/3.49 

A.2/3.3 Kaldstart av 

aggregater 

(startinnretninger) 

Flyttet til A.2/8.1 

A.2/3.4 Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Flyttet til A.1/3.55 

A.2/3.5 Fastmonterte 

brannvarslings- og 

alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i 

innredningen, maskin-

rom og ubemannede 

maskinrom 

Flyttet til A.1/3.51 
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A.2/3.6 Røykdetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.7 Varmedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.8 Elektrisk sikkerhets-

lampe 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— IEC 60079-serien.  

A.2/3.9 Vernetøy som er 

motstandsdyktig mot 

kjemisk angrep 

— Reg. II-2/19. — Reg. II-2/19, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 943-1 (2002), 

innbefattet AC (2005), 

— EN 943-2 (2002), 

— EN ISO 6529 (2001), 

— EN ISO 6530 (2005), 

— EN 14605 (2005) 

innbefattet A1 (2009), 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

 

A.2/3.10 Lavt plasserte belys-

ningssystemer 

Flyttet til A.1/3.40 

A.2/3.11 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystem

er til brannslokking i 

maskinrom 

Flyttet til A.1/3.10 

A.2/3.12 Likeverdige fastmon-

terte brannslokkings-

anlegg med gass for 

maskinrom og laste-

pumperom 

Flyttet til A.1/3.45 

A.2/3.13 Pusteapparat med 

tilførselsslange for 

trykkluft (hurtiggående 

fartøyer) 

Strøket 

A.2/3.14 Brannslanger (på 

trommel) 

Flyttet til A.1/3.56 

A.2/3.15 Systemkomponenter til 

røykdeteksjonsanlegg 

med prøvetaking 

Flyttet til A.1/3.63 

A.2/3.16 Flammedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.17 Manuelle brannmel-

dere 

Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.18 Alarmgivere Flyttet til A.1/3.53 
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A.2/3.19 Systemkomponenter til 

fastmonterte, vannba-

serte brannslokkings-

anlegg til bruk i 

maskinrom i kategori 

«A» 

Flyttet til A.1/3.48 

A.2/3.20 Polstrede møbler Flyttet til A.1/3.20 

A.2/3.21 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg i 

lagerrom for maling og 

brennbare væsker 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239. 

  

A.2/3.22 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg i avtrekk-

skanaler fra bysser 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9.   

A.2/3.23 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg 

på helikopterdekk 

Flyttet til A.1/3.67 

A.2/3.24 Bærbare skumposter — Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

  

A.2/3.25 Skiller i klasse C Flyttet til A.1/3.64 

A.2/3.26 Systemer for gass-

formig brensel til 

husholdningsformål 

(komponenter) 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

  

A.2/3.27 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass 

(CO2) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1318. 

Elektriske automatiske 

betjenings- og forsinkelses-

innretninger: 

— EN 12094-1 (2003). 

Ikke-elektriske automatiske 

betjenings- og 

forsinkelsesinnretninger: 

— EN 12094-2 (2003). 

Manuelle utløser- og 

stoppinnretninger: 

— EN 12094-3 (2003). 

Ventilutstyr for beholdere med 

tilhørende utløserinnretninger: 

— EN 12094-4 (2004). 

Flerveisventiler for høytrykk og 

lavtrykk med tilhørende 

utløserinnretninger: 

— EN 12094-5 (2006). 
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    Ikke-elektriske 

blokkeringsinnretninger: 

— EN 12094-6 (2006). 

Dyser til CO2-systemer: 

— EN 12094-7 (2000), 

innbefattet A1 (2005). 

Koplinger: 

— EN 12094-8 (2006). 

Trykkmålere og trykkbrytere: 

— EN 12094-10 (2003). 

Mekanisk veieutstyr: 

— EN 12094-11 (2003). 

Tilbakeslagsventiler: 

— EN 12094-13 (2001), 

innbefattet AC (2002). 

Odoriseringsutstyr til CO2-

lavtrykkssystemer: 

— EN 12094-16 (2003). 

 

A.2/3.28 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg 

med mediumekspan-

sjonsskum – fastmon-

terte skumslokkings-

anlegg for tankskip 

Flyttet til A.1/3.57 

A.2/3.29 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med 

lavekspansjonsskum for 

maskinrom og 

beskyttelse av 

tankskipsdekk 

Flyttet til A.1/3.58 

A.2/3.30 Ekspansjonsskum til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg for 

kjemikalietankskip 

Flyttet til A.1/3.59 

A.2/3.31 Håndbetjent vannfor-

støvingssystem 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/19. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/19. 

  

A.2/3.32 Brannslokkingsanlegg 

med tørt kjemisk 

pulver 

Flyttet til A.1/3.62 

4. Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr 

Kolonne 3 og 4: Henvisninger til SOLAS kapittel V skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, som er endret 

ved resolusjon MSC.73, som trådte i kraft 1. juli 2002. 

Kolonne 5: 

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere  
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2.  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Innledning og allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-

forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer 

— Innledning og allmenne prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/4.1 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.2 Selvstyringsanlegg for 

hurtiggående fartøyer 

(tidligere autopilot) 

Flyttet til A.1/4.40 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/4.3 GNSS-kursindikator 

(THD) 

Flyttet til A.1/4.41 

A.2/4.4 Dagslys-signallampe Flyttet til A.1/4.52 

A.2/4.5 Lyskaster for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.42 

A.2/4.6 Nattsynutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.43 

A.2/4.7 Sporingskontrollsys-

tem 

Flyttet til A.1/4.33 

A.2/4.8 Elektronisk visnings- 

og informasjonssystem 

for sjøkart (ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.9 Backup for elektronisk 

visnings- og 

informasjonssystem for 

sjøkart (ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.10 Visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.11 Kombinert GPS/ 

GLONASS-utstyr 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.115(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.12 DGPS, DGLONLASS-

utstyr 

Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51 

A.2/4.13 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.14 Ferdsskriver (VDR) Flyttet til A.1/4.29 
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A.2/4.15 Integrert 

navigasjonssystem 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.252(83). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288-utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.16 Broutstyr Bevisst ikke utfylt 

A.2/4.17 Radarmålforsterker Flyttet til A.1/4.53 

A.2/4.18 Lydmottaksanlegg Flyttet til A.1/4.58 

A.2/4.19 Magnetkompass for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  IMO-res. A.382(X), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/4.20 Sporingskontrollsystem 

for 

—  hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288-utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.21 Kartmateriell for 

skipsradar 

Flyttet til A.1/4.45 

A.2/4.22 Gyroskopisk 

kursindikator (THD) 

Flyttet til A.1/4.46 
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A.2/4.23 Magnetisk 

kursindikator (THD) 

Flyttet til A.1/4.2 

A.2/4.24 Indikator for skyvkraft — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288-utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.25 Indikatorer for 

skyvkraft, stigning og 

tilstand for sidepropell 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288-utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.26 Indikator for 

svinghastighet 

Flyttet til A.1/4.9 

A.2/4.27 Indikator for rorvinkel Flyttet til A.1/4.20 

A.2/4.28 Indikator for 

omdreiningshastighet 

Flyttet til A.1/4.21 

A.2/4.29 Stigningsindikator Flyttet til A.1/4.22 

A.2/4.30 Broutstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

— Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 15, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 15, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO SN.1/rundskr. 288. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61209 (1999), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61209 (1999), 

— IEC 62288-utg. 1.0 

(2008). 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/4.31 Peileapparat Flyttet til A.1/4.54 

A.2/4.32 Brovaktalarm 

(BNWAS) 

Flyttet til A.1/4.57 

A.2/4.33 Sporingskontrollsys-

tem 

(fungerer når fartøyets 

hastighet er 30 knop 

eller høyere) 

— Reg. V/18. — Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288-utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.34 Utstyr med mulighet 

for langtrekkende 

identifikasjon og 

sporing (LRIT) 

— Reg. V/19-1. — Reg. V/19-1, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.813(19), 

—  IMO-res. MSC.202(81), 

—  IMO-res. MSC.211(81), 

—  IMO-res. MSC.263(84), 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1307. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien. 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.2/4.35 Galileo-mottaker Flyttet til A.1/4.56 

A.2/4.36 AIS SART-utstyr Flyttet til A.1/4.55 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr 

Kolonne 5: 

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Innledning og allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav  
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— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-

forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -

systemer til bruk i sjøfart — Digitale grensesnitt: 

1.  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

2.  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

3.  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

4.  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer 

— Innledning og allmenne prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av 

skipssystemer — Krav til følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/5.1 VHF-nødradiopeile-

sender 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. IV/8, 

—  IMO-res. A.662(16), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.805(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  ITU-R M.489-2 (10/95), 

—  ITU-R M.693 (06/90). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/5.2 Reservekraftkilde for 

radio 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. IV/13, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 16, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.3 INMARSAT-F skip-

sjordstasjon 

Flyttet til A.1/5.19 

A.2/5.4 Nødpanel — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. IV/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.5 Nødalarmpanel — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

— Reg. IV/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.6 L-bånd-nødradiopeile-

sender (INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/5.7 Alarmeringssystem for 

fartøysikkerhet 

 — Reg. XI-2/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.147(77), 

—  IMO MSC/rundskr. 1072. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien. 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien. 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/5.8 

Tidligere 

A.1/5.16 

Toveis VHF-

radiotelefonapparat for 

kommunikasjon med 

luftfartøyer 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

— Reg. IV/7, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO-res. MSC.80(70), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ICAO-konvensjonen, vedlegg 10, 

radioreglementet. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  ETSI EN 301 688 V1.1.1 

(2000-07). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  ETSI EN 301 688 V1.1.1 

(2000-07). 

 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 
COLREG 72-regel der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende COLREG 72-regler samt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/6.1 Navigasjonslys Flyttet til A.1/6.1 

A.2/6.2 Lydsignalapparater — COLREG 72 

vedlegg III/3. 

— COLREG 72 vedlegg III/3, 

—  IMO-res. A.694(17). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— Fløyter — COLREG 72, 

vedlegg III/1 (Ytelse), 

— Klokker eller gonger — 

COLREG 72, vedlegg 

III/2 (Ytelse). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— Fløyter — COLREG 72, 

vedlegg III/1 (Ytelse), 

— Klokker eller gonger — 

COLREG 72, vedlegg 

III/2 (Ytelse). 

 

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurderin

g 

1 2 3 4 5 6 

A.2/7.1 Lastmåler — Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-

konferansen i 1997. 

— Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-konferansen i 

1997. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1229.  

A.2/7.2 Vannstandsalarmer på 

bulkskip 

Strøket 
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8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurder

ing 

1 2 3 4 5 6 

A.2/8.1 Kaldstart av aggrega-

ter (startinnretninger) 

— Reg. II-1/44, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-1/44, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 12, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 12.» 
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV  

TRYGDEORDNINGER  

BESLUTNING nr. S9 

av 20. juni 2013 

om framgangsmåter for refusjon ved gjennomføring av artikkel 35 og 41 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004 

(2013/C 279/05)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR SAMORDNING AV 

TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

samordning av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den 

administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår 

som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 

og forordning (EF) nr. 987/2009(2), 

under henvisning til artikkel 35 og 41 i forordning (EF) 

nr. 883/2004, 

under henvisning til artikkel 66-68 i forordning (EF) 

nr. 987/2009, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 883/2004 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utgiftene til naturalytelser som blir gitt av institusjonen i 

en medlemsstat på vegne av institusjonen i en annen 

medlemsstat, skal refunderes fullt ut. 

2) Dersom ikke noe annet er avtalt, må refusjonene mellom 

institusjonene gjøres raskt og effektivt for å hindre en 

oppsamling av fordringer som blir stående ubetalt i lengre 

perioder. 

3) En oppsamling av fordringer vil kunne hindre at 

unionsordningen fungerer på en effektiv måte, og sette 

enkeltpersoners rettigheter til i fare. 

4) I beslutning nr. S1 har Den administrative kommisjon 

fastsatt at institusjonen på oppholdsstedet skal få 

refundert utgifter til helsetjenester som blir gitt på 

grunnlag av et gyldig europeisk helsetrygdkort. 

5) God praksis som er fastsatt i fellesskap, vil bidra til  

et raskt og effektivt refusjonsoppgjør mellom institu-

sjonene. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 279 av 27.9.2013,  

s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 24. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

A. Refusjon på grunnlag av faktiske utgifter (artikkel 62 i 

forordning (EF) nr. 987/2009) 

Artikkel 1 

Institusjonen som krever refusjon på grunnlag av faktiske 

utgifter, skal presentere sin fordring innen den fristen som er 

nevnt i artikkel 67 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 (heretter 

kalt «gjennomføringsforordningen»). Institusjonen som mottar en 

fordring, skal sørge for at fordringen blir betalt innen fristen 

fastsatt i artikkel 67 nr. 5 i gjennomføringsforordningen, så raskt 

som den er i stand til det. 

Artikkel 2 

1.  Fordringer som gjelder refusjon av naturalytelser gitt på 

grunnlag av et europeisk helsetrygdekort, et dokument som 

kommer i stedet for et europeisk helsetrygdkort eller et annet 

dokument som gir rett til ytelser, kan bli avvist og fordringen 

sendt tilbake til kreditorinstitusjonen i tilfeller der fordringen 

for eksempel 

— er ufullstendig og/eller ukorrekt utfylt, 

— gjelder ytelser som ikke er gitt innenfor tidsrommet da det 

europeiske helsetrygdkortet eller dokumentet som gir rett til 

ytelser, og som ble benyttet av ytelsesmottakeren, var 

gyldig. 

2.  En fordring kan ikke avvises fordi personen ikke lenger er 

medlem av trygdeordningen til den institusjonen som har 

utstedt det europeiske helsetrygdkortet eller dokumentet som 

gir rett til ytelser, såfremt ytelsene ble gitt til mottakeren 

innenfor tidsrommet da det aktuelle dokumentet var gyldig. 

3.  En institusjon som har plikt til å refundere utgiftene for 

ytelser gitt på grunnlag av et europeisk helsetrygdkort, kan be 

om at institusjonen der personen rettmessig var registrert på 

tidspunktet da ytelsene ble tildelt, skal betale utgiftene for disse 

ytelsene tilbake til den første institusjonen, eller dersom 

personen ikke hadde rett til å benytte det europeiske 

helsetrygdkortet, gjøre opp saken med den berørte person. 

Artikkel 3 

En debitorinstitusjon kan ikke vurdere på nytt om en fordring 

oppfyller kravene i artikkel 19 og artikkel 27 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 883/2004, med mindre det finnes rimelig grunn til 

mistanke om misbruk som fastsatt i Den europeiske unions 

domstols rettspraksis(3). Debitorinstitusjonen må derfor godta 

opplysningene om hva fordringen bygger på, og må refundere 

fordringen. Dersom det foreligger mistanke om misbruk, kan 

  

(3) Dom av 12. april 2005 i sak C-145/03 Annette Kellers arvinger 

mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og  

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), samling [2005]  

s. I-02529. 

2019/EØS/27/43 
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debitorinstitusjonen med en god begrunnelse avvise fordringen 

slik det er fastsatt i artikkel 67 nr. 5 i gjennomførings-

forordningen. 

Artikkel 4 

Dersom debitorinstitusjonen ved anvendelsen av nr. 2 og 3 

tviler på at en fordring bygger på korrekte opplysninger, er det 

kreditorinstitusjonens ansvar å undersøke om fordringen ble 

utferdiget på riktig måte, og eventuelt trekke den tilbake eller 

foreta en ny utregning. 

Artikkel 5 

En fordring som presenteres etter fristen fastsatt i artikkel 67  

nr. 1 i gjennomføringsforordningen, skal ikke tas hensyn til. 

B. Refusjon på grunnlag av faste beløp (artikkel 63 i 

gjennomføringsforordningen) 

Artikkel 6 

Oversikten fastsatt i artikkel 64 nr. 4 i gjennomføringsforord-

ningen skal framlegges for debitorstatens kontaktorgan innen 

utgangen av året etter referanseåret, og fordringene som bygger 

på denne oversikten, skal presenteres for det samme organet så 

snart som mulig etter at de årlige faste summene per person er 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, men likevel innen 

fristen fastsatt i artikkel 67 nr. 2 i gjennomføringsforordningen. 

Artikkel 7 

Når det er mulig, skal kreditorinstitusjonen ved samme 

anledning framlegge for debitorinstitusjonen de fordringene 

som gjelder et bestemt kalenderår. 

Artikkel 8 

Debitorinstitusjonen som mottar en fordring som gjelder 

refusjon på grunnlag av faste beløp, skal sørge for at fordringen 

blir betalt innen fristen fastsatt i artikkel 67 nr. 5 i gjennom-

føringsforordningen, men så raskt som den er i stand til det. 

Artikkel 9 

En fordring som presenteres etter fristen fastsatt i artikkel 67  

nr. 2 i gjennomføringsforordningen, skal ikke tas hensyn til. 

Artikkel 10 

En fordring som gjelder refusjon på grunnlag av faste beløp, 

kan avvises og sendes tilbake til kreditorinstitusjonen i tilfeller 

der fordringen for eksempel 

— er ufullstendig og/eller ukorrekt utfylt, 

— viser til en tidsperiode som ikke er omfattet av registrering 

på grunnlag av et gyldig dokument som gir rett til ytelser. 

Artikkel 11 

Dersom debitorinstitusjonen tviler på at en fordring bygger på 

korrekte opplysninger, er det kreditorinstitusjonens ansvar å 

undersøke om fakturaen ble utstedt på riktig måte, og eventuelt 

trekke den tilbake eller foreta en ny utregning. 

C. Betaling av fordringer (artikkel 67 i 

gjennomføringsforordningen) 

Artikkel 12 

1.  I samsvar med artikkel 67 nr. 5 i gjennomførings-

forordningen kan ingen fordringer bestrides etter 18 måneder 

etter utgangen av den måneden de ble presentert for 

debitorstatens kontaktorgan. 

2.  Dersom kreditorstatens kontaktorgan ikke har svart og 

oversendt påkrevet underlagsmateriale innen tolv måneder etter 

utgangen av den måneden kreditorstatens kontaktorgan mottok 

innsigelsen, skal innsigelsen anses som godtatt av kredi-

torstaten, og fordringen eller dens relevante deler endelig 

avvises. 

D. Nedbetaling og morarente (artikkel 68 i 

gjennomføringsforordningen) 

Artikkel 13 

Ved nedbetaling i henhold til artikkel 68 i gjennomførings-

forordningen skal beløpet for nedbetalingen fastsettes separat 

for fordringer basert på faktiske utgifter (artikkel 67 nr. 1 i 

gjennomføringsforordningen) og fordringer basert på faste 

beløp (artikkel 67 nr. 2 i gjennomføringsforordningen). 

Artikkel 14 

1.  En nedbetaling i henhold til artikkel 68 nr. 1 i gjennom-

føringsforordningen skal utgjøre minst 90 % av totalbeløpet i 

den opprinnelige fordringen fra kreditorstatens kontaktorgan. 

2.  Dersom kreditorstaten generelt har erklært at den aksepterer 

nedbetalinger, vil disse automatisk bli regnet som akseptert. 

Revisjonsutvalget skal utarbeide en liste over medlemsstater som 

har erklært at de aksepterer nedbetalinger. 

3.  Medlemsstatene som ikke har erklært at de aksepterer 

nedbetalinger, skal ta stilling til særskilte tilbud om nedbetalinger 

innen seks måneder etter utgangen av den måneden fordringen 

ble presentert. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, regnes 

nedbetalingen som akseptert, og den kan gjennomføres. 

Artikkel 15 

1.  Dersom en fordring innfris ved nedbetaling, skal debitor 

bare betale differensen mellom fordringens endelige beløp og 

nedbetalingen. 

2.  Dersom fordringen er lavere enn nedbetalingen som er 

fastsatt på bakgrunn av den opprinnelige fordringen, skal 

kreditorstaten enten 

a)  betale tilbake det overskytende til debitorstaten. Slike 

utbetalinger skal utføres av debitorstatens kontaktorgan 

umiddelbart og senest innen seks måneder etter utgangen av 

den måneden fordringsbeløpet ble fastsatt, eller  
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b)  avtale med debitorstaten at det overskytende beløpet 

godskrives en framtidig fordring. I betalingsoverføringen 

skal det overskytende beløpet som godskrives en framtidig 

fordring, tydelig framgå. 

3.  Renter fra nedbetalinger reduserer ikke debitorstatens 

gjeld, og skal forbli kreditorstatens eiendel. 

Artikkel 16 

1.  Morarenter skal i henhold til artikkel 68 nr. 1 i gjennom-

føringsforordningen fastsettes på månedsbasis etter følgende 

formel: 

I= 
 
PV 

 
1+ 

i 

 

n 

 

– PV 
12 

der 

— I representerer morarente 

— PV (nåverdi, «present value») representerer verdien av den 

for sene betalingen; verdien er fastsatt som den delen av den 

utestående fordringen som ikke er oppgjort innen fristene 

fastsatt i artikkel 67 nr. 5 og 6 i gjennomføringsforordningen, 

og som ikke er dekket av en nedbetaling i samsvar med 

artikkel 68 nr. 1 i gjennomføringsforordningen. Nåverdien 

skal omfatte bare fordringen eller de delene av den som er 

gjensidig anerkjent av debitor- og kreditorstatene som 

gyldige, selv der hele eller deler av fordringen har vært 

gjenstand for innsigelser. 

— i representerer den årlige renten som Den europeiske 

sentralbank benytter i sine viktigste refinansieringstrans-

aksjoner, og som var effektiv første dag i den måneden 

betalingen forfalt. 

— n representerer perioden (i måneder) som starter med den 

første måneden etter fristene fastsatt i artikkel 68 nr. 1 i 

gjennomføringsforordningen, og som varer til og med 

måneden før betalingen ble mottatt. Perioden avbrytes ikke 

mens saksgangen i henhold til artikkel 67 nr. 7 i gjennom-

føringsforordningen pågår. 

2.  Kravet om morarente skal presenteres av kreditorstatens 

kontaktorgan til debitorstatens kontaktorgan innen seks 

måneder etter den måneden der den for sene betalingen ble 

betalt. 

3.  Krav om morarente som presenteres etter tidsfristen 

fastsatt i nr. 2, skal ikke tas hensyn til. 

Artikkel 17 

1.  Morarenter skal betales til kreditorstatens kontaktorgan 

innen tolv måneder etter utgangen av den måneden da kravet 

ble presentert for debitorstatens kontaktorgan. 

2.  Revisjonsutvalget skal, etter begrunnet anmodning fra en 

av partene, legge forholdene til rette for et endelig oppgjør i 

tilfeller der morarenter ikke betales i perioden fastsatt i nr. 1. 

Revisjonsutvalget skal gi en grunngitt uttalelse innen seks 

måneder etter den måneden de ble forelagt saken. 

E. Diverse bestemmelser 

Artikkel 18 

1.  For betalinger omhandlet i denne beslutning skal 

betalingsdatoen skal være gjeldende transaksjonsdato som 

fastsatt av bankinstitusjonen til kreditorstatens kontaktorgan. 

2.  Debitorstatens kontaktorgan skal bekrefte mottak av en 

presentert fordring innen to måneder fra datoen da fordringen 

ble mottatt. Datoen da fordringen ble mottatt skal være presisert 

på bekreftelsen. 

3.  To eller flere medlemsstater, eller deres kompetente 

myndigheter eller kontaktorganer, kan inngå avtaler om å gi 

avkall på betalingene omhandlet i denne beslutning, eller om 

andre måter å avslutte disse sakene på. 

4.  Revisjonsutvalgets uttalelse avgitt i henhold til artikkel 67 

nr. 7 i gjennomføringsforordningen, kan frita partene fra 

betalingene omhandlet i denne beslutning, eller fastsette andre 

måter å avslutte disse sakene på, idet det tas hensyn til 

prinsippet om et godt samarbeid mellom medlemsstatenes 

myndigheter og institusjoner. 

F. Sluttbestemmelser 

Artikkel 19 

1.  Institusjonene skal sikre et godt samarbeid seg imellom og 

handle som om de gjennomførte egen lovgivning. 

2.  Denne beslutning vil bli kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. Den får anvendelse fra første dag etter at den er 

kunngjort på alle fordringer basert på faktiske utgifter registrert 

i kreditorstatens regnskaper etter at forordning (EF)  

nr. 987/2009 trådte i kraft, og på alle fordringer basert på faste 

beløp offentliggjort i Den europeiske unions tidende etter at 

forordning (EF) nr. 987/2009 trådte i kraft. 

3.  Denne beslutning erstatter beslutning nr. S4 av  

2. oktober 2009. 

4.  Som unntak fra nr. 2 skal artikkel 12 nr. 2 og artikkel 18  

nr. 2 anvendes på fordringer omhandlet i nr. 2 som ble presentert 

for debitorstatens kontaktorgan etter offentliggjøring i  

 Den europeiske unions tidende. 

 Anne McMANUS 

 President for Den administrative kommisjon 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 885/2013 

av 15. mai 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til innføring av 

informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og nyttekjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/40/EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av 

intelligente transportsystemer innen veitransport og for 

grensesnitt mot andre transportformer(1), særlig artikkel 3 

bokstav e) og artikkel 6 nr. 1, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 bokstav e) i direktiv 2010/40/EU 

er informasjonstjenester for sikker parkering av laste-

biler og nyttekjøretøyer et prioritert tiltak. 

2) I artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU kreves det at 

Kommisjonen vedtar de spesifikasjonene som er nød-

vendige for å sikre kompatibilitet, samvirkingsevne og 

kontinuitet for innføring og praktisk bruk av intelligente 

transportsystemer (ITS) for informasjonstjenester for 

sikker parkering. Formålet med denne forordning er ved 

innføring av informasjonstjenester å optimere bruken av 

parkeringsplassene og gjøre det lettere for førere og 

transportforetak å avgjøre når og hvor de skal parkere. 

3) I rådsresolusjonen(2) om bekjempelse og forebygging av 

kriminalitet mot godstransport på vei og innføring av 

sikker parkering for lastebiler framheves behovet for å 

bedre sikkerheten for lastebilførere og parkeringsmu-

lighetene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 18.9.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 49 av 28.8.2014, s. 25. 

(1) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1. 

(2) SN 15504/10 av 27.10.2010. 

4) Obligatorisk hviletid og obligatoriske pauser kan 

påvirke førernes atferd når det gjelder valg av parke-

ringsplass. Formålet med denne forordning er ved 

innføring av informasjonstjenester å optimere bruken av 

parkeringsplassene og gjøre det lettere for førere og 

transportforetak å avgjøre når og hvor de skal parkere. 

5) Med sikte på å sikre samvirkingsevne og kontinuitet i 

tjenesten i hele Unionen samt ta fullt hensyn til kravene 

til personvern er det viktig at medlemsstatene utarbeider 

en harmonisert og sammenhengende metode for innfø-

ring av informasjonstjenester for sikker parkering for 

lastebiler og nyttekjøretøyer i hele Unionen. For dette 

formål kan medlemsstatene bygge på tekniske løsninger 

og standarder som hovedsakelig skal stilles til rådighet 

av europeiske og/eller internasjonale standardise-

ringsorganisasjoner og/eller -sammenslutninger for å 

sikre samvirkingsevne og kontinuitet i tjenesten i hele 

EU samtidig som det tas fullt hensyn til kravene til 

personvern. 

6) Tilgang til informasjon om sikkerhet og komfort bidrar 

til førernes beslutning om valg av parkeringsområde. 

Oppslag om sikkerhets- og servicetilbudet ved et 

parkeringsområde kan være til hjelp. 

7) Ved vedvarende stor etterspørsel etter sikker parkering i 

visse områder bør lastebilførerne omdirigeres fra en full 

parkeringsplass til et annet sted i den prioriterte sonen 

der det finnes ledige sikre plasser, for å unngå 

uhensiktsmessig parkering. Medlemsstatene bør derfor 

fastsette de «prioriterte sonene». 

8) Dersom det brukes statiske skilt til å angi sikre 

parkeringsplasser, bør disse være i samsvar med Wien-

konvensjonen av 8. november 1968 for medlemsstater 

som er part i denne.  

2019/EØS/27/44 
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9) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 

17. november 2003 om viderebruk av opplysninger fra 

offentlig sektor(1) (PSI) er det fastsatt et minste sett av 

regler for viderebruk av opplysninger fra offentlig 

sektor i Den europeiske union. Direktivet bygger på to 

av det indre markeds hovedpilarer, nemlig åpenhet og 

rettferdig konkurranse, og oppfordrer medlemsstatene til 

å gå lenger enn disse minstestandardene for viderebruk 

av opplysninger fra offentlig sektor og vedta politikk 

som åpner for omfattende bruk av dokumenter, eller 

data i forbindelse med denne forordning, fra organer i 

offentlig sektor. I enkelte tilfeller vil viderebruken av 

data finne sted uten at det er inngått en lisensavtale. I 

andre tilfeller vil det bli utstedt en lisens som pålegger 

vilkår for lisenstakerens viderebruk og behandler 

spørsmål som erstatningsansvar, riktig bruk av data, 

sikring av samsvar med personvernkrav, sikring av at 

data ikke vil bli endret, samt kildeangivelse. Tredje-

manns immaterialrettigheter blir ikke berørt. 

10) Tilbakemeldinger fra brukerne er informasjon fra 

brukerne av parkeringen som brukes til å gi personlige 

og anonyme råd til andre framtidige brukere og til 

operatørene av parkeringsområder for lastebiler. Denne 

informasjonen kan brukes til kvalitetsstyringskontroll av 

informasjonstjenesten samt til vurderingen. Det bør 

sikres at tilbakemeldingen er anonym. 

11) Innføringen og bruken av ITS-applikasjoner og -tjenester 

kan medføre behandling av personopplysninger som bør 

utføres i samsvar med unionsretten, som fastsatt særlig i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om 

fri utveksling av slike opplysninger(2) og i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av  

12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og 

personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 

(direktivet om personvern og elektronisk kommuni-

kasjon)(3). Prinsipper om formålsbegrensning og 

dataminimering bør derfor gjelde for ITS-applikasjoner. 

12) Innføring og bruk av ITS-applikasjoner og -tjenester, 

som fastsatt i spesifikasjonene som er vedtatt i samsvar 

med artikkel 6 i direktiv 2010/40/EU, er underlagt 

unionsretten, herunder særlig rådsdirektiv 85/374/EØF 

av 25. juli 1985 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om produktansvar(4) samt relevant 

nasjonal lovgivning. 

13) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union går 

denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet — 

  

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(3) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(4) EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes de spesifikasjonene som er 

nødvendige for å sikre kompatibilitet, samvirkingsevne og 

kontinuitet for innføring og praktisk bruk av informasjons-

tjenester for sikker parkering for lastebiler og nyttekjøretøyer 

på unionsplan i samsvar med direktiv 2010/40/EU. 

Forordningen får anvendelse på ytingen av informasjons-

tjenester i det transeuropeiske veinettet (TERN). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «sikker parkeringsplass» et parkeringsområde for 

nyttekjøretøyer som gjør det mulig å unngå uhensikts-

messig parkering og bidrar til førernes og godsets sikkerhet, 

2) «bruker» en fører av en lastebil eller et nyttekjøretøy, en 

speditør, en transportør, et trafikkstyringsorgan eller andre 

organer som lasteiere, forsikringsselskaper, vei-

myndigheter og politistyrker. De bør få informasjon fra 

tjenesteyterne, 

3) «tjenesteyter» et offentlig eller privat organ som yter 

informasjonstjenester til brukerne, 

4) «data» informasjon som en operatør av et parkerings-

område for lastebiler gir, og som beskriver parkerings-

området for lastebiler, 

5) «informasjon» innsamlede, behandlede og/eller utledede 

data som tjenesteyteren tilbyr brukerne gjennom ulike 

kanaler, 

6) «informasjonstjeneste» en tjeneste som gir veiledning til 

brukerne, slik at de kan overholde obligatorisk hviletid og 

pauser, redusere uhensiktsmessig parkering og bruke 

parkeringsområdene på best mulig måte, 

7) «tilbakemelding fra brukerne» informasjon fra brukerne 

av parkeringsområdet som gir personlige og anonyme råd 

til andre framtidige brukere og til operatørene av parke-

ringsområder for lastebiler. 

8) «dynamisk informasjon» informasjon som til enhver tid 

angir antall tilgjengelige parkeringsplasser på et parke-

ringsområde eller parkeringsområdets gjeldende status 

(ledig/fullt/stengt), 

9) «statisk informasjon» informasjon som parkerings-

operatøren gir, og som gjelder beskrivelsen av parkerings-

området,  
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10) «informasjonens pålitelighet» hvor nøyaktig informa-

sjonstjenesten er sammenlignet med de faktiske forhol-

dene, 

11) «uhensiktsmessig parkering» når tunge lastebiler stanser 

eller parkerer utenfor sikre parkeringsplasser på motor-

veier eller korridorer, veiskuldre eller overfylte parke-

ringsplasser, 

12) «tilknytningspunkt» et digitalt tilknytningspunkt der 

informasjon om parkeringsområdene samles inn, behand-

les og gjøres tilgjengelig for videreformidling. Disse 

tilknytningspunktene vil gjøre det mulig å formidle 

informasjonstjenestene på tvers av grensene, 

13) «prioritert sone» et område som er fastlagt av de nasjonale 

myndighetene, der det er mangel på plasser på én eller 

flere sikre parkeringsplasser, og der denne mangelen kan 

utbedres ved å formidle informasjon om annen ubrukt 

parkeringskapasitet i samme sone. 

Artikkel 3 

Krav til informasjonstjenester 

1. Medlemsstatene skal utpeke områder der trafikk- og 

sikkerhetsforholdene krever innføring av informasjonstjenester 

for sikre parkeringsplasser. 

De skal også fastlegge prioriterte soner der det vil bli gitt 

dynamisk informasjon. 

2. Informasjonstjenestene skal oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 4-7. 

Artikkel 4 

Datainnsamling 

Offentlige eller private parkeringsoperatører og tjenesteytere 

skal samle inn og levere data om sikre offentlige og private 

parkeringsområder som beskriver parkeringsanlegget, og som 

skal formidles til brukerne. Dataene som samles inn, skal være 

enkle å få tak i, også over avstand, på en hvilken som helst 

relevant måte med sikte på å gjøre innsamling av data over 

avstand lettere for alle parkeringsoperatører. Offentlige eller 

private parkeringsoperatører og tjenesteytere skal bruke 

DATEX II-profiler(1) eller andre internasjonalt kompatible 

formater for å sikre samvirkingsevnen for informasjonstje-

nestene i hele Unionen. 

Følgende data skal samles inn: 

1.  Statiske data om parkeringsområdene, herunder (etter 

relevans): 

— parkeringsområdets identifikasjonsinformasjon (navn 

og adresse for parkeringsområdet for lastebiler 

(begrenset til 200 tegn)), 

  

(1) CEN/TS 16157. 

— informasjon om plassering av innkjørselen til parke-

ringsområdet (breddegrad/lengdegrad) (20 + 20 tegn), 

— identifikator/retning for hovedvei 1 (20 + 20 tegn) og 

identifikator/retning for hovedvei 2 (20 + 20 tegn) 

dersom samme parkeringsområde er tilgjengelig fra to 

ulike veier, 

— ved behov: angivelse av avkjørsel (begrenset til  

100 tegn)/avstand fra hovedvei (tresifret heltall) i km 

eller miles, 

— samlet antall ledige parkeringsplasser for lastebiler 

(tresifret heltall), 

— parkeringsplassenes pris og valuta (300 tegn). 

2.  Informasjon om sikkerhet og utstyr på parkeringsområdet: 

— beskrivelse av parkeringsområdets sikkerhets- og 

serviceutstyr, herunder en eventuell nasjonal 

klassifisering (500 tegn), 

— antall parkeringsplasser for kjøretøyer for kjølevarer 

(fire sifre), 

— informasjon om særlig utstyr eller tjenester for 

kjøretøyer for spesialgods og andre kjøretøyer (300 

tegn). 

Parkeringsoperatørens kontaktinformasjon: 

— fornavn og etternavn (inntil 100 tegn), 

— telefonnummer (inntil 20 tegn), 

— e-postadresse (inntil 50 tegn), 

— operatørens samtykke til at kontaktinformasjonen 

offentliggjøres (ja/nei). 

3.  Dynamiske data om parkeringsområdets tilgjengelighet, 

herunder om parkeringsområdet er fullt eller stengt, eller 

hvor mange ledige plasser det er. 

Artikkel 5 

Deling og utveksling av data 

1.  Offentlige eller private parkeringsoperatører og 

tjenesteytere skal dele og utveksle dataene som er nevnt i 

artikkel 4 nr. 1. For dette formål skal de bruke formatet 

DATEX II (CEN/TS 16157) eller et annet DATEX II-

kompatibelt internasjonalt maskinleselig format. Data skal være 

tilgjengelige for utveksling og viderebruk av alle offentlige 

eller private informasjonstjenesteytere og/eller parkeringsopera-

tører uten forskjellsbehandling og i samsvar med tilgangsretten 

og framgangsmåtene som er fastsatt i direktiv 2003/98/EF.  
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2.  De statiske dataene skal være tilgjengelige gjennom et 

nasjonalt eller internasjonalt tilknytningspunkt. 

3.  Når det gjelder dynamiske data, har medlemsstatene (eller 

nasjonale myndigheter) ansvar for å etablere og forvalte et 

sentralt nasjonalt eller internasjonalt tilknytningspunkt som i 

brukernes interesse henviser til alle de enkelte tilknytnings-

punktene for hver parkeringsoperatør og/eller tjenesteyter på 

deres territorium. 

4.  Medlemsstatene kan bidra til et internasjonalt tilknyt-

ningspunkt ved å stille data til rådighet og sikre at dataenes 

kvalitet er i samsvar med kravene i artikkel 7. 

5.  Kostnadene for tilgang til, utveksling av og viderebruk av 

offentlige eller private dynamiske data skal være rimelige som 

nevnt i direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlig 

sektor. 

6.  Offentlige og private parkeringsoperatører og/eller 

tjenesteytere skal regelmessig sende de statiske dataene som er 

samlet inn, elektronisk til det nasjonale eller internasjonale 

tilknytningspunktet minst én gang i året for statiske data som er 

nevnt i artikkel 4 nr. 1. 

For dynamiske data skal offentlige og private operatører 

og/eller tjenesteytere ajourføre informasjonen nevnt i artikkel 4 

nr. 3 minst hvert 15. minutt. 

Artikkel 6 

Formidling av informasjon 

Tjenesteytere som samler inn informasjon på et bestemt sted, 

skal angi: 

— minst de to neste sikre parkeringsplassene langs en korridor 

innenfor omtrent 100 kilometer, 

— ledige parkeringsplasser i en prioritert sone på minst de to 

neste parkeringsområdene innenfor omtrent 100 kilometer. 

Formidlingen av informasjon skal være i samsvar med Wien-

konvensjonen dersom en medlemsstat har undertegnet denne. 

Innebygde innretninger i kjøretøyet skal ha et robust 

brukergrensesnitt, slik at føreren ikke forstyrres eller blir trett. 

Parkeringsoperatører og/eller tjenesteytere skal informere 

brukerne om lanseringen av nye informasjonstjenester for 

sikker parkering ved hjelp av et egnet kommunikasjonsmiddel. 

Artikkel 7 

Kvalitetsstyring 

Offentlige og private parkeringsoperatører skal umiddelbart 

underrette nasjonale eller internasjonale tilknytningspunkter og 

de nasjonale myndighetene om alle endringer i forholdene for 

parkeringsområdet, herunder stenging. 

Alle offentlige og private parkeringsoperatører skal sikre at 

informasjonen er pålitelig for hver nye prioriterte sone. For 

dette formål skal de gjennomføre periodisk kontroll av 

deteksjonsutstyr, herunder måling av avviket mellom dataene 

som vises, og det faktiske antallet ledige parkeringsplasser. 

Denne informasjonen skal vurderes i samsvar med artikkel 8. 

Artikkel 8 

Vurdering av om kravene er oppfylt 

1.  Medlemsstatene skal utpeke et nasjonalt organ som er 

kvalifisert til å vurdere om tjenesteytere, parkeringsoperatører 

og veioperatører oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4-7. Dette 

organet skal være upartisk og uavhengig av disse. 

To eller flere medlemsstater kan utpeke et felles regionalt organ 

som er kvalifisert til å vurdere om disse kravene oppfylles på 

deres territorium. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om det utpekte 

organet. 

2.  Alle tjenesteytere skal framlegge en erklæring for de 

utpekte organene om at de oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 4-7. 

Erklæringen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  dataene som er samlet inn i henhold til artikkel 4 om sikker 

parkering for lastebiler og nyttekjøretøyer, herunder 

prosentandelen parkeringsområder som er registrert i 

informasjonstjenesten, 

b)  måten informasjonstjenestene formidles til brukerne på, 

c)  dekningen for de dynamiske informasjonstjenestene for 

sikker parkering, 

d)  kvaliteten og tilgjengeligheten av informasjonen som 

formidles, informasjonens tilknytningspunkt og formatet 

den formidles i. 

3.  Utpekte organer skal ved hjelp av stikkprøver kontrollere 

at erklæringene fra et antall offentlige og private tjenesteytere 

og parkeringsoperatører er riktige, og be om dokumentasjon på 

at kravene fastsatt i artikkel 4-7 er oppfylt. 

Tjenestens kvalitet kan også vurderes ved hjelp av 

kommentarer fra brukerne. 

Hvert år skal de utpekte organene rapportere til de relevante 

nasjonale myndigheter om de framlagte erklæringene samt om 

resultatene av stikkprøvekontrollene.  
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Artikkel 9 

Oppfølging 

1.  Medlemsstatene skal senest tolv måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft, framlegge følgende opplysninger for 

Kommisjonen: 

a)  vedkommende organer som er utpekt til å vurdere om 

kravene fastsatt i artikkel 4-7 er oppfylt, 

b)  beskrivelsen av det nasjonale tilknytningspunktet dersom 

det er relevant. 

2.  Senest tolv måneder etter at denne forordning er trådt i 

kraft, og deretter hvert kalenderår skal medlemsstatene fram-

legge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

a)  antallet ulike parkeringsområder og parkeringsplasser på 

deres territorium, 

b)  prosentandelen parkeringsområder som er registrert i 

informasjonstjenesten, 

c)  prosentandelen parkeringsområder som gir dynamisk 

informasjon om ledige parkeringsplasser og de prioriterte 

sonene. 

Artikkel 10 

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. oktober 2015 på tjenester som allerede er innført på 

den dag da denne forordning trer i kraft, 

— fra 1. oktober 2013 på tjenester som skal innføres etter den 

dag da denne forordning trer i kraft. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 886/2013 

av 15. mai 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til data og 

framgangsmåter for vederlagsfri levering av et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon 

for brukerne, dersom dette er mulig(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/40/EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av 

intelligente transportsystemer innen veitransport og for 

grensesnitt mot andre transportformer(1), særlig artikkel 3 

bokstav c) og artikkel 6 nr. 1, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 3 bokstav c) i direktiv 2010/40/EU er det 

fastsatt at et prioritert tiltak er data og framgangsmåter 

for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av 

generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for 

brukerne, dersom dette er mulig. 

2) I artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU kreves det at 

Kommisjonen vedtar de spesifikasjonene som er 

nødvendige for å sikre kompatibilitet, samvirkingsevne 

og kontinuitet for innføring og praktisk bruk av 

intelligente transportsystemer (ITS) for de prioriterte 

tiltakene. 

3) I meldingen «Mot et europeisk trafikksikkerhetsområde: 

politiske retningslinjer for trafikksikkerhet 2011-

2020»(2) bekreftes det at «intelligente transportsystemer 

har potensial til å spille en betydelig rolle for bedre 

trafikksikkerhet, for eksempel gjennom innføring av 

systemer som påviser hendelser og overvåker trafikken, 

og som kan gi sanntidsinformasjon til trafikantene.» 

4) Når det gjelder innføring av informasjonstjenester, er 

det i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 

17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra 

offentlig sektor(3) fastsatt et minste sett av regler for 

viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i Den 

europeiske union, og medlemsstatene oppfordres til å gå 

lenger enn disse minstestandardene og vedta politikk 

som åpner for omfattende bruk av informasjon eller data 

fra organer i offentlig sektor. 

5) Innføringen og bruken av ITS-applikasjoner og  

-tjenester medfører behandling av personopplysninger 

som bør utføres i samsvar med unionsretten, som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 18.9.2013, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 49 av 28.8.2014, s. 25. 

(1) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1. 

(2) KOM(2010) 389 endelig. 

(3) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90. 

fastsatt særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplys-

ninger(4) og i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av person-

opplysninger og personvern i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon (direktivet om personvern og 

elektronisk kommunikasjon)(5). Prinsippene om 

formålsbegrensning og dataminimering bør derfor 

gjelde for ITS-applikasjoner og -tjenester. 

6) For å oppnå kompatibilitet, samvirkingsevne og 

kontinuitet er det nødvendig å fastsette minstekrav til 

tjenester som leverer generell trafikksikkerhets-

informasjon. Disse kravene bør gjelde fastsettelse og 

bruk av en standardisert liste over sikkerhetsrelevante 

trafikkhendelser eller forhold som skal formidles til 

sluttbrukerne, samt innholdet i informasjonen som skal 

framskaffes for sluttbrukerne. Dersom sluttbrukerne 

mottar informasjon gjennom ulike formidlingskanaler 

som kontrolleres av offentlige og/eller private veiopera-

tører, tjenesteytere og kringkastere som sender 

trafikkinformasjon, bør denne informasjonen ikke være 

motstridende og bør derfor bestå av de samme 

elementene og bygge på samme beskrivelse av den 

aktuelle hendelsen eller det aktuelle forholdet. 

7) Trafikksikkerhetsdata er avgjørende for levering av et 

minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon. De 

samles inn og lagres av offentlige og/eller private 

operatører og tjenesteytere. For at disse dataene lett skal 

kunne stilles til rådighet for utveksling og viderebruk i 

forbindelse med yting av informasjonstjenester, bør 

offentlige og/eller private veioperatører og tjenesteytere 

gjøre dem tilgjengelige gjennom individuelle tilknyt-

ningspunkter eller sørge for at de blir tilgjengelige 

gjennom nasjonale tilknytningspunkter som etableres og 

forvaltes av medlemsstatene. Disse nasjonale tilknyt-

ningspunktene kan være et datalager, et register, en 

nettportal eller lignende. 

8) Disse trafikksikkerhetsdataene bør gjøres tilgjengelige i 

samsvar med kravene til personvern (f.eks. anonymi-

sering av personopplysninger). Dersom informasjons-

tjenesten skal bygge på innsamling av data, herunder 

geografisk plassering, fra sluttbrukerne selv eller 

gjennom samvirkende systemer i framtiden, bør 

sluttbrukerne underrettes fullt ut om at slike data samles 

inn, hvordan innsamlingen organiseres, mulighetene for 

sporing og hvor lenge slike data blir oppbevart. 

  

(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(5) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

2019/EØS/27/45 
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Offentlige og/eller private veioperatører, tjenesteytere 

og bilindustrien bør innføre egnede tekniske tiltak for å 

sikre at dataene som mottas fra sluttbrukerne eller 

kjøretøyene deres, blir anonymisert. 

9) De medlemsstatene som allerede framskaffer en form 

for trafikksikkerhetstrafikkinformasjon på sitt terri-

torium, bør fortsatt kunne bruke de eksisterende 

metodene såfremt de er i samsvar med kravene i denne 

forordning. For at den positive virkningen av å innføre 

informasjonstjenester om trafikksikkerhet og trafikk-

forhold skal bli størst mulig når det gjelder å redusere 

antall trafikkulykker og omkomne i trafikken i  

Unionen, bør levering av et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon være kompatibel, sam-

virkende og kontinuerlig i alle medlemsstater, holdes på 

et visst kvalitetsnivå og være vederlagsfri for alle 

sluttbrukere dersom dette er mulig. 

10) For at alle medlemsstater skal kunne utvikle en 

harmonisert og sammenhengende metode for levering 

av et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon 

i hele Unionen, er det relevant å fastsette krav for hele 

Unionen som får anvendelse på innføring av alle 

tjenester for levering av et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon. Medlemsstatene kan 

bygge på eksisterende tekniske løsninger og åpne 

standarder som er fastsatt av europeiske og 

internasjonale standardiseringsorganisasjoner, for å 

sikre samvirkingsevne og kontinuitet ved levering av et 

minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon i 

Unionen. 

11) For å sikre at leveringen av et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon er både pålitelig og verdt 

innsatsen, bør det holdes et visst kvalitetsnivå. 

Medlemsstatene bør arbeide videre og utveksle 

erfaringer med fastsettelse av relevante kvalitets-

kriterier, metoder for måling og overvåking av kvalitet 

og kvalitetsmål for hver type trafikksikkerhetsrelevante 

hendelse eller forhold, veinett og/eller driftsmiljøer. 

Medlemsstatene bør dele kunnskaper og beste praksis 

ved å underrette Kommisjonen om resultatene av 

analysene og erfaringene fra dette emnet. 

12) Selv om et minimum av generell trafikksikkerhets-

informasjon bør leveres som en vederlagsfri ordning til 

sluttbrukerne, dersom dette er mulig, kan det være 

resterende kostnader for sluttbrukerne knyttet til 

telekommunikasjonsavgifter, radiolisens eller innkjøp 

av utstyr for mottak av informasjonen. 

13) Et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon 

bør nå så mange sluttbrukere som teknisk mulig, idet det 

tas hensyn til ulik teknisk kapasitet for kjøretøyene, 

formidlingskanaler og mottakerenheter som er tilgjen-

gelige på markedet. 

14) Offentlige og private veioperatører og tjenesteytere bør 

ha som mål å harmonisere presentasjonen av innholdet i 

informasjonen som formidles til sluttbrukerne, 

uavhengig av språk. Dersom medlemsstatene har 

undertegnet den, bør de bygge på Wien-konvensjonen 

av 1968 om veitrafikkskilt og -signaler, som ble vedtatt 

av De forente nasjoners økonomiske og sosiale råd 

8. november 1968, særlig den konsoliderte resolusjon 

om veitrafikkskilt og -signaler utarbeidet av arbeids-

gruppen for trafikksikkerhet(1). 

15) På grunnlag av en nasjonal vurdering bør medlems-

statene kunne avgrense dekningen for tjenesten for 

framskaffelse av et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon langs det transeuropeiske 

veinettet innenfor sitt territorium med det formål å 

fokusere på veistrekninger og -områder der trafikk- og 

sikkerhetsforholdene krever innføring av informasjons-

tjenester og berettiger den tilknyttede investeringen. På 

grunn av ulikheter i forhold og berørte parter erkjennes 

det imidlertid at kravene i denne forordning ikke bør få 

anvendelse på byknutepunkter. Medlemsstatene bør 

underrette Kommisjonen om den nasjonale avgren-

singen av informasjonstjenesten. 

16) I artikkel 17 nr. 4 i direktiv 2010/40/EU er det fastsatt at 

Kommisjonen hvert tredje år skal sende en rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om framskrittene som er 

gjort i forbindelse med gjennomføringen av dette 

direktiv. Rapporten skal ledsages av en analyse av 

virkemåte og gjennomføring av artikkel 5-11 og 

artikkel 16 og skal eventuelt inneholde en vurdering av 

behovet for endring av dette direktiv. Denne gjennom-

gangen skal også vurdere behovet for å endre og/eller 

utfylle spesifikasjonene som er vedtatt for de prioriterte 

tiltakene, dersom det er relevant, på bakgrunn av den 

nasjonale innføringen, den teknologiske utviklingen og 

standardiseringsframskrittene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes de spesifikasjonene som er 

nødvendige for å sikre kompatibilitet, samvirkingsevne og 

kontinuitet for innføring og praktisk bruk av data og 

framgangsmåter for vederlagsfri levering av et minimum av 

generell trafikksikkerhetsinformasjon for brukerne, dersom 

dette er mulig, på unionsplan i samsvar med direktiv 

2010/40/EU. 

Forordningen får anvendelse på ytingen av tjenester for 

levering av et minimum av generell trafikksikkerhets-

informasjon i det transeuropeiske veinettet (TERN).  

  

(1) De forente nasjoner — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 —  

27. mai 2010. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «transeuropeisk veinett» veinettet som er definert i avsnitt 2 

i vedlegg I til europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 661/2010/EU(1), med unntak av byknutepunkter, 

b) «midlertidig glatt veibane» et uforutsett forhold som gjør 

veibanen glatt i et visst tidsrom og gir kjøretøyer dårligere 

veigrep, 

c) «dyr, mennesker, hindringer eller gjenstander i veibanen» 

en situasjon der dyr, gjenstander, hindringer eller 

mennesker befinner seg i veibanen der de ikke forventes å 

være, slik at det kan være nødvendig å foreta en 

nødmanøver for å unngå dem, 

d) «usikret ulykkesområde» område der det har oppstått en 

ulykke, og som ennå ikke er sikret av vedkommende 

myndighet, 

e) «kortvarig veiarbeid» midlertidig veiarbeid som utføres på 

veien eller i veikanten, og som angis bare med et minimum 

av skilting på grunn av arbeidets kortsiktige art, 

f) «nedsatt sikt» sikt som er påvirket av forhold som reduserer 

førernes synsfelt, og som kan påvirke sikker kjøring, 

g) «kjøretøy i feil kjøreretning» når et kjøretøy kjører på feil 

side av en vei med atskilte kjørebaner og mot motgående 

trafikk, 

h) «uskiltet blokkering av vei» en hel eller delvis blokkering 

av en vei som ikke er tilstrekkelig sikret eller skiltet, 

i) «ekstraordinære værforhold» uvanlige eller alvorlige 

værforhold eller værforhold som ikke er typiske for 

årstiden, og som kan påvirke sikker kjøring, 

j) «bruker av et minimum av generell trafikksikkerhets-

informasjon» en juridisk eller fysisk person som bidrar til 

tjenestene som levererer et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon, for eksempel offentlige og 

private veioperatører, trafikkledere, tjenesteytere og 

kringkastere som sender trafikkinformasjon, 

k) «sluttbruker» en fører som drar nytte av tjenester for 

levering av et minimum av generell trafikksikkerhets-

informasjon, 

l) «tjeneste som leverer et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon» en trafikkinformasjons-

tjeneste i sanntid som formidler et avtalt minimum av 

sikkerhetsrelevant innhold som et høyest mulig antall 

sluttbrukere kan få tilgang til ved minimal innsats, 

  

(1) EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1. 

m) «trafikksikkerhetsdata» data som er nødvendige for 

tjenesten som leverer et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon, og som samles inn via private 

eller offentlige kilder, 

n) «et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon» alle 

utledede, samlede og behandlede trafikksikkerhetsdata som 

tilbys av offentlige og/eller private veioperatører og/eller 

tjenesteytere til sluttbrukere gjennom alle former for 

formidlingskanaler, 

o) «tilknytningspunkt» et digitalt tilknytningspunkt der 

trafikksikkerhetsdata som er nødvendige for å levere et 

minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon, samles 

inn, formateres og gjøres tilgjengelig for utveksling og 

viderebruk, 

p) «vederlagsfri» formidling av tjenesten som leverer et 

minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon, uten 

ytterligere kostnader for sluttbrukerne på bruksstedet. 

Artikkel 3 

Liste over sikkerhetsrelevante hendelser eller forhold 

Hendelsene eller forholdene som omfattes av tjenesten som 

leverer et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon, 

skal bestå av minst én av følgende kategorier: 

a) midlertidig glatt veibane, 

b) dyr, mennesker, hindringer eller gjenstander i veibanen, 

c) usikret ulykkesområde, 

d) kortvarig veiarbeid, 

e) nedsatt sikt, 

f) kjøretøy i feil kjøreretning, 

g) uskiltet blokkering av vei, 

h) ekstraordinære værforhold. 

Artikkel 4 

Informasjonsinnhold 

1. Informasjonen om sikkerhetsrelevante hendelser eller 

forhold skal omfatte følgende punkter: 

a) sted for hendelsen eller forholdet, 

b) hendelsens eller forholdets kategori som nevnt i artikkel 3, 

og eventuelt en kort beskrivelse av hendelsen eller 

forholdet, 

c) anbefalt kjøreatferd, dersom det er hensiktsmessig. 

2. Informasjonen skal trekkes tilbake dersom hendelsen eller 

forholdet opphører, eller skal endres dersom det skjer en 

endring i hendelsen eller forholdet.  
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Artikkel 5 

Yting av informasjonstjenesten 

1. Medlemsstatene skal utpeke strekninger av det 

transeuropeiske veinettet der trafikk- og sikkerhetsforholdene 

krever innføring av tjenesten som leverer et minimum av 

generell trafikksikkerhetsinformasjon. 

De skal underrette Kommisjonen om disse veistrekningene. 

2. Informasjonstjenesten skal ytes i samsvar med kravene 

fastsatt i artikkel 6-8. 

Artikkel 6 

Påvisning av hendelser eller forhold og innsamling av data 

Offentlige og private veioperatører og/eller tjenesteytere skal, 

for det ene formål å yte informasjonstjenesten, etablere eller 

bruke metoder for å påvise hendelser eller fastslå forhold, og 

skal samle inn trafikksikkerhetsdata. 

Anvendelsen av disse metodene skal være i samsvar med 

vilkårene og kravene som er fastsatt i den nasjonale 

lovgivningen. 

Artikkel 7 

Tilgjengelighet, utveksling og viderebruk av data 

1. Offentlige og/eller private veioperatører og/eller 

tjenesteytere skal dele og utveksle dataene de samler inn i 

henhold til artikkel 6. For dette formål skal de gjøre dataene 

tilgjengelige i formatet DATEX II (CEN/TS 16157) eller et 

annet maskinleselig format som er fullt ut kompatibelt og 

samvirkende med DATEX II, gjennom et tilknytningspunkt. 

2. Medlemsstatene skal forvalte et nasjonalt tilknyt-

ningspunkt for dataene nevnt i nr. 1 som samler tilknytnings-

punktene som er etablert av offentlige og/eller private 

veioperatører og/eller tjenesteytere som driver virksomhet på 

deres territorium. 

3. Disse dataene skal være tilgjengelige for utveksling og 

viderebruk av alle brukere av et minimum av generell 

trafikksikkerhetsinformasjon: 

a) uten forskjellsbehandling, 

b) innenfor Unionen uavhengig av etableringsstat, 

c) i samsvar med tilgangsretten og framgangsmåtene fastsatt i 

direktiv 2003/98/EF, 

d) innenfor en tidsramme som sikrer at informasjonstjenesten 

ytes til riktig tid, 

e)  gjennom det nasjonale tilknytningspunktet. 

4. Offentlige og private veioperatører og tjenesteytere skal 

sørge for at dataene som gjøres tilgjengelige gjennom deres 

tilknytningspunkter, ajourføres til rett tid og holder høy kvalitet. 

Artikkel 8 

Spredning av informasjon 

1. Offentlige veioperatører, tjenesteytere og kringkastere 

som sender trafikkinformasjon, skal levere et minimum av 

generell trafikksikkerhetsinformasjon til sluttbrukere før de 

leverer annen trafikkinformasjon som ikke er sikkerhets-

relevant. 

2. Informasjonstjenesten skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Den skal formidles på en måte som sikrer at den når flest 

mulig av sluttbrukerne som er berørt av en bestemt 

hendelse eller et bestemt forhold som er nevnt i artikkel 3. 

b) Den skal stilles til rådighet av offentlige og/eller private 

veioperatører og/eller tjenesteytere og/eller kringkastere 

som sender trafikkinformasjon, vederlagsfritt for sluttbru-

kerne, dersom dette er mulig. 

3. Offentlige og private veioperatører og tjenesteytere skal 

samarbeide for å harmonisere presentasjonen av innholdet i 

informasjonen som formidles til sluttbrukerne. 

De skal informere sluttbrukerne om at informasjonstjenesten 

finnes, og om hva den dekker. 

Artikkel 9 

Vurdering av om kravene er oppfylt 

1. Medlemsstatene skal utpeke et upartisk og uavhengig 

nasjonalt organ som er kvalifisert til å vurdere om offentlige og 

private veioperatører, tjenesteytere og kringkastere som sender 

trafikkinformasjon, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3-8. To 

eller flere medlemsstater kan utpeke et felles organ som er 

kvalifisert til å vurdere om disse kravene oppfylles på deres 

territorier. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de nasjonale 

organene. 

2. Offentlige og private veioperatører, tjenesteytere og 

kringkastere som sender trafikkinformasjon, skal framlegge 

identifikasjonsopplysninger og en beskrivelse av informasjons-

tjenesten de yter, for de utpekte nasjonale organene samt en 

erklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i artikkel 3-8. 

Erklæringen skal inneholde følgende elementer, der det er 

relevant: 

a) de sikkerhetsrelevante kategoriene og veinettet som dekkes 

av informasjonstjenesten, 

b) informasjon om tilknytningspunktet for trafikksikkerhets-

data og bruksvilkårene, 

c) formatet på trafikksikkerhetsdataene som er tilgjengelige 

gjennom tilknytningspunktet, 

d) metodene for å formidle informasjonstjenesten til 

sluttbrukerne.  



Nr. 27/406 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Offentlige og private veioperatører, tjenesteytere og 

kringkastere som sender trafikkinformasjon, skal umiddelbart 

ajourføre samsvarserklæringene sine ved eventuelle endringer i 

formidlingen av tjenesten. 

3. De utpekte nasjonale organene skal ved hjelp av 

stikkprøver kontrollere at erklæringene fra et antall offentlige 

og private veioperatører, tjenesteytere og kringkastere som 

sender trafikkinformasjon, er riktige, og skal be om bevis for at 

kravene fastsatt i artikkel 3-8 er oppfylt. 

Hvert år skal de utpekte nasjonale organene rapportere til de 

nasjonale myndigheter om de framlagte erklæringene samt om 

resultatene av stikkprøvekontrollene. 

Artikkel 10 

Oppfølgning 

1. Medlemsstatene skal senest tolv måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft, framlegge følgende opplysninger for 

Kommisjonen: 

a) det nasjonale organet som er utpekt til å vurdere om 

kravene fastsatt i artikkel 3-8 er oppfylt, 

b) beskrivelse av det eksisterende eller planlagte nasjonale 

tilknytningspunktet. 

2. Senest tolv måneder etter at denne forordning er trådt i 

kraft, og deretter hvert kalenderår skal medlemsstatene 

framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

a) framskrittene de har gjort i arbeidet med å innføre 

informasjonstjenesten, herunder kriteriene som brukes til å 

fastsette kvalitetsnivået, og metodene som brukes til å 

overvåke kvaliteten, 

b) resultatene av vurderingen av om kravene fastsatt i 

artikkel 3-8 er oppfylt, 

c) dersom det er relevant, en beskrivelse av endringer av det 

nasjonale tilknytningspunktet. 

Artikkel 11 

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. oktober 2013. Når det gjelder 

informasjonstjenester som allerede er innført på den dag da 

denne forordning trer i kraft, får den imidlertid anvendelse fra 

1. oktober 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 909/2013 

av 10. september 2013 

om de tekniske spesifikasjonene for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart 

på innlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier) nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/44/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveis-

informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vannveisinformasjonstjenestene (RIS) bør utvikles og 

gjennomføres på en harmonisert, samvirkende og åpen 

måte. 

2) Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner for det 

elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for 

fart på innlands vannveier (heretter kalt «ECDIS for 

innlands vannveier»). 

3) De tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands 

vannveier bør baseres på de tekniske prinsippene fastsatt 

i vedlegg II til direktiv 2005/44/EF. 

4) De tekniske spesifikasjonene bør ta behørig hensyn til 

det arbeid som er utført av relevante internasjonale 

organisasjoner, særlig resolusjon nr. 48 «Rekommanda-

sjon om det elektroniske kartvisnings- og informasjons-

systemet for fart på innlands vannveier (ECDIS for 

innlands vannveier)» vedtatt av De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) samt de 

aktuelle reglene fastsatt av Sentralkommisjonen for 

skipsfart på Rhinen (CCNR). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 28.9.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 49 av 28.8.2014, s. 26. 

(1) EUT L 255, 30.9.2005, s. 152. 

5) Særlig er utgave 2.3 av produktspesifikasjonen for 

ECDIS for innlands vannveier for elektroniske sjøkart 

for innlands vannveier (ENC for innlands vannveier) og 

status i presentasjonsbiblioteket for UNECE-resolusjon 

nr. 48 «Rekommandasjon om det elektroniske 

kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på 

innlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier)» 

vedtatt av UNECE, etter anbefalinger fra harmonise-

ringsgruppen for ENC for innlands vannveier og 

ekspertgruppen for ECDIS for innlands vannveier. 

6) I tillegg bør det i de tekniske spesifikasjonene tas 

behørig hensyn til det arbeid som er utført av ekspert-

gruppen for ECDIS for innlands vannveier, som er 

sammensatt av representanter for de myndighetene i 

medlemsstatene som har ansvaret for gjennomføringen 

av ECDIS for innlands vannveier, og offisielle 

medlemmer fra andre statlige organer samt observatører 

fra næringen. 

7) De tekniske spesifikasjonene bør tilsvare det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken. Det bør tas hensyn til 

erfaringene fra anvendelsen av direktiv 2005/44/EF og 

den tekniske utviklingen når de tekniske spesifika-

sjonene fastsettes. I de tekniske spesifikasjonene bør det 

tas behørig hensyn til det arbeid som er utført av 

ekspertgruppen for ECDIS for innlands vannveier samt 

av UNECE og CCNR. 

8) Henvisningen til UNECE-standarder i denne forordning 

bør ikke skape presedens for framtidige EU-standarder i 

forbindelse med fart på innlands vannveier, RIS og 

ECDIS. Kommisjonen har innledet en vurdering av 

gjennomføringen av RIS-strategien. Forvaltningsavtalen 

mellom Europakommisjonens generaldirektorat for 

samferdsel og transport og CCNR kan bli utvidet til å 

omfatte utarbeiding av standarder på RIS-området, 

avhengig av resultatene av denne vurderingen, som skal 

framlegges i 2014. Når slike resultater foreligger, bør 

Kommisjonen endre denne forordning dersom det er 

relevant.  

2019/EØS/27/46 
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9) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF 

skal medlemsstatene treffe de tiltak som er nødvendige 

for å etterkomme kravene fastsatt i denne forordning, 

senest 30 måneder etter at den har trådt i kraft. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 7 i 

rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om 

gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsfører-

sertifikater for transport av gods og passasjerer på 

innlands vannveier(1). 

11) I artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF forutsettes det 

at de tekniske retningslinjene og spesifikasjonene trer i 

  

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29. 

kraft dagen etter at de er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- 

og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS 

for innlands vannveier) er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 10. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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AVSNITT 1: KVALITETSSTANDARD FOR ECDIS FOR INNLANDS VANNVEIER 

1.  INNLEDNING 

a)  ECDIS for innlands vannveier bidrar til sikkerhet og effektivitet for skipsfart på innlands vannveier og 

dermed til vern av miljøet. 

b)  ECDIS for innlands vannveier gjør det lettere å navigere sammenlignet med tradisjonelle navigasjons- og 

informasjonsmetoder. 

c)  ECDIS for innlands vannveier kan utformes både som informasjonsfunksjon og navigasjonsfunksjon 

eller bare som informasjonsfunksjon. 

d)  Som navigasjonsfunksjon som angitt i avsnitt 4 av disse tekniske spesifikasjonene skal ECDIS for 

innlands vannveier (operativsystem, programvare og maskinvare) ha høy grad av pålitelighet og 

tilgjengelighet, minst på samme nivå som andre navigasjonshjelpemidler. 

e)  ECDIS for innlands vannveier skal bruke sjøkartinformasjon som angitt i avsnitt 2 og 3 i disse tekniske 

spesifikasjonene. 

f)  ECDIS for innlands vannveier skal tilrettelegge for enkel og pålitelig oppdatering av ENC for innlands 

vannveier. 

g)  ECDIS for innlands vannveier skal ha egnede alarmer eller varsler når det gjelder informasjonen som 

vises, eller feil på utstyret. 

h)  ECDIS for innlands vannveier skal oppfylle kravene i denne kvalitetsstandarden. 

2.  REFERANSER 

a)  IHOs særpublikasjon nr. S-57 «IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data», utgave 3.1, tillegg 

nr. 2, juni 2009. 

b)  IHOs særpublikasjon nr. S-62 «ENC Producer Codes», utgave 2.5, desember 2009. 

c)  IHOs særpublikasjon nr. S-52 «Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS», sjette 

utgave, mars 2010, herunder 

– S-52 vedlegg 1 «Guidance on Updating the Electronic Chart», utgave 3.0, desember 1996. 

d)  IMO-resolusjon MSC.232(82) «Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and 

Information Systems (ECDIS)», desember 2006. 

e)  IEC-retningslinje 61174, utgave 3.0 «ECDIS — Operational and performance requirements, methods of 

testing and required test results», 2008-9. 

f)  Del III–VI i vedlegg IX til EU-direktiv 2006/87/EF: Krav til radaranlegg og indikatorer for 

omdreiningshastighet. 

g)  IHOs særpublikasjon nr. S-32, vedlegg 1 «Glossary of ECDIS-related Terms». 

h)  Utgave 2.3 av vedlegg 1 «Produktspesifikasjon for ENC for innlands vannveier» i UNECE-resolusjon 48 

«Rekommandasjon om det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands 

vannveier (ECDIS for innlands vannveier)», herunder vedlegg 1.1 «IENCs objektkatalog» og 1.2 

«Kodingsveiledning for elektroniske sjøkart for innlands vannveier». 

i)  Utgave 2.3 av vedlegg 2 «Status for presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands vannveier» i UNECE-

resolusjon 48 «Rekommandasjon om det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på 

innlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier)». 

3.  INNHOLD, FORMIDLING OG OPPDATERING AV SJØKARTINFORMASJON 

3.1. Innhold og formidling av ENC for innlands vannveier 

a)  Sjøkartinformasjonen som skal brukes i ECDIS for innlands vannveier, skal være den siste utgaven av 

informasjonen. 

b)  Det skal tas forholdsregler for å hindre at brukeren endrer innholdet i originalutgavene av ENC for 

innlands vannveier.  



Nr. 27/414 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

c)  Dersom det elektroniske sjøkartet er ment å brukes i navigasjonsfunksjon (kapittel 5.2 i dette avsnitt), 

skal det minst inneholde følgende objekter: 

– Vannveiens bredde (ved middelvannstand). 

– Anlegg langs bredden (f.eks. strømbrytere, langsgående diker, ledeverk eller andre anlegg som kan 

være en fare for farten). 

– Omriss av sluser og demninger. 

– Grenser for vannveien (dersom de er definert). 

– Enkeltstående farer under vann i vannveien. 

– Enkeltstående farer over vannstanden i vannveien, for eksempel broer, luftledninger osv. 

– Offisielle navigasjonshjelpemidler (f.eks. bøyer, sjømerker, fyr, skilt). 

– Vannveisaksen med angivelse av kilometer og hektometer eller mil. 

– Beliggenheten til havner og omlastingssteder. 

– Referansedata for vannstandsmålere av betydning for navigeringen. 

– Lenker til de eksterne XML-filene med driftstider for anlegg som kan være til hinder, særlig sluser og 

broer. 

d)  Dersom sjøkartet er ment å brukes i navigasjonsfunksjon (kapittel 5.2 i dette avsnitt), bestemmer den 

aktuelle vedkommende myndighet hvilke av ovennevnte objekter som skal kontrolleres for hver vannvei 

eller havn som ligger innenfor myndighetens geografiske ansvarsområde. Den aktuelle vedkommende 

myndighet skal angi hvilke ENC for innlands vannveier som er godkjent for bruk i navigasjonsfunksjon 

innenfor myndighetens geografiske ansvarsområde (se nærmere opplysninger i avsnitt 2A i disse tekniske 

spesifikasjonene). 

3.2. Oppdateringer 

a)  ECDIS for innlands vannveier skal kunne håndtere oppdateringer av data i ENC for innlands vannveier 

som formidles i samsvar med avtalte standarder. Disse oppdateringene skal automatisk anvendes på 

SENC. Framgangsmåten for gjennomføring skal ikke forstyrre visningen som pågår. 

b)  ECDIS for innlands vannveier skal være i stand til å vise oppdateringer slik at skipsføreren kan vurdere 

innholdet og fastslå at oppdateringene er integrert i SENC. 

c)  ECDIS for innlands vannveier skal være i stand til å tilbakekalle automatisk utførte oppdateringer av data i 

ENC for innlands vannveier. 

d)  Originalutgaver og senere oppdateringer av ENC for innlands vannveier skal aldri slås sammen. 

e)  ENC for innlands vannveier og alle oppdateringer skal vises uten at informasjonsinnholdet forringes. 

f)  Data i ENC for innlands vannveier og oppdateringer av disse skal klart kunne skilles fra annen 

informasjon. 

g)  ECDIS for innlands vannveier skal sikre at ENC for innlands vannveier og alle oppdateringer er riktig 

lastet inn i SENC. 

h)  ECDIS for innlands vannveier skal inneholde et register over oppdateringer, herunder tidspunktet for 

anvendelsen på SENC. 

i)  Innholdet i SENC som skal brukes, skal være tilstrekkelig og oppdatert for den planlagte reisen. 

4.  PRESENTASJON AV INFORMASJON 

4.1. Krav til visning 

a)  Visningsmetoden skal sikre at informasjonen som vises, er godt synlig for mer enn én person under 

normale lysforhold i fartøyets styrehus både om dagen og om natten.  
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b)  Sjøkartet skal vises i en størrelse på minst 270 mm × 270 mm for utstyr som er konstruert og godkjent for 

bruk i navigasjonsfunksjon. I informasjonsfunksjon skal ergonomiske hensyn bestemme størrelsen. 

c)  Kravene til visning skal oppfylles enten formatet er liggende eller stående. 

4.2. Avstandsområder (skalaer) 

a)  I informasjonsfunksjon (se kapittel 5.1 i dette avsnitt) anbefales det å bruke samme avstandsområde som 

angitt i navigasjonsfunksjon. 

b)  I navigasjonsfunksjon (se kapittel 5.2 i dette avsnitt) er det bare tillatt å bruke de trinnvise innstillbare 

avstandsområdene (skalaene) som er angitt i avsnitt 4 kapittel 4.7 i disse tekniske spesifikasjonene. 

4.3. Posisjonsbestemmelse og orientering av bilder 

a)  I informasjonsfunksjon kan sjøkartet vises i alle typer orientering (se kapittel 5.1 i dette avsnitt). 

b)  I navigasjonsfunksjon skal sjøkartet automatisk posisjonsbestemmes og orienteres i relativ bevegelse, 

med baugen opp og fartøyet plassert i eller utenfor sentrum av skjermen (se kapittel 5.2 i dette avsnitt). 

4.4. Visning av SENC-informasjon 

a)  Visningen av SENC-informasjon skal deles inn i følgende tre visningskategorier: 

– Basisvisning. 

– Standardvisning. 

– Full visning. 

Fordelingen av objekter i de ulike visningskategoriene er nærmere beskrevet i oppslagstabellene i tillegg 2 

«Presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands vannveier» i disse tekniske spesifikasjonene. 

b)  Kategorien basisvisning skal minst inneholde følgende objekter: 

– Vannveiens bredde (ved middelvannstand). 

– Anlegg langs bredden (f.eks. strømbrytere, langsgående diker, ledeverk eller andre anlegg som kan 

være en fare for farten). 

– Omriss av sluser og demninger. 

– Grenser for vannveien (dersom de er definert). 

– Enkeltstående farer under vann i vannveien. 

– Enkeltstående farer over vannstanden i vannveien, for eksempel broer, luftledninger osv. 

– Offisielle navigasjonshjelpemidler (f.eks. bøyer, fyr og sjømerker). 

c)  Kategorien standardvisning skal minst inneholde følgende objekter: 

– Objektene som inngår i kategorien basisvisning. 

– Forbudte områder og områder med restriksjoner. 

– Kaier for handelsskip (laste- og passasjerfartøyer). 

– Angivelse av kilometer og hektometer eller mil på breddene.  
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d)  Kategorien full visning skal vise alle objekter som inngår i SENC for innlands vannveier, enkeltvis på 

anmodning. 

e)  Når ECDIS for innlands vannveier startes, skal den vises med standard informasjonstetthet med et egnet 

avstandsområde som er tilgjengelig i SENC for det området som vises. 

f)  Brukeren skal til enhver tid og med en enkelt kommando kunne skifte til standard informasjonstetthet i 

ECDIS for innlands vannveier. 

g)  ECDIS for innlands vannveier skal til enhver tid angi tydelig den informasjonstettheten som er i bruk. 

h)  Tidsvariabel dybdeinformasjon i ENC skal vises uavhengig av de tre ovennevnte visningskategoriene. 

4.5. Visning av radarinformasjon 

a)  I navigasjonsfunksjon skal radarbildet ha høyeste visningsprioritet, og det kan bare vises i relativ 

bevegelse med baugen opp. Dersom systemet også er typegodkjent for ECDIS for sjøfart, kan sann 

bevegelse og nord opp-funksjon også anvendes. Dersom et slikt system brukes i sann bevegelse og/eller 

nord opp-funksjon på europeiske innlands vannveier, anses det for å fungere i informasjonsfunksjon. 

b)  Det underliggende SENC skal ha tilsvarende posisjon, avstandsområde og orientering. Både radarbildet og 

posisjonsbestemmelsen fra posisjonsføleren skal kunne justeres for å kompensere for antennens plassering 

i forhold til styreposisjonen. 

c)  Det overlappende radarbildet skal oppfylle minstekravene som er angitt i avsnitt 4 kapittel 4.14 i disse 

tekniske spesifikasjonene. 

d)  Det overlappende radarbildet kan inneholde ytterligere navigasjonsinformasjon. Ytterligere navigasjons-

informasjon og sporingssymboler skal imidlertid på ingen måte forringe visningen av det opprinnelige 

radarinnholdet. 

4.6. Visning av annen navigasjonsinformasjon 

a)  ECDIS for innlands vannveier og ytterligere navigasjonsinformasjon skal bruke samme referansesystem. 

b)  Det skal være mulig å vise posisjonen til skipsførerens eget fartøy på skjermen. 

c)  Det skal være mulig for skipsføreren å velge sikkerhetsgrenser. 

d)  ECDIS for innlands vannveier skal angi om sikkerhetsgrensene overskrides. 

4.7. Farger og symboler 

a)  Fargene og symbolene som brukes til å vise SENC-informasjon, skal minst være i samsvar med 

bestemmelsene i avsnitt 3 i disse tekniske spesifikasjonene. I tillegg kan brukeren velge mellom en rekke 

andre symboler. 

b)  Navigasjonselementene og parametrene som er oppført i IMO-resolusjon MSC.232(82), tillegg 3, skal 

gjengis ved hjelp av andre farger og symboler enn de som er nevnt i nr. 4.7 bokstav a). 

4.8. Data- og visningsnøyaktighet 

a)  Nøyaktigheten for de beregnede dataene som vises, skal være uavhengig av visningsegenskapene og skal 

tilsvare nøyaktigheten for SENC. 

b)  ECDIS for innlands vannveier skal angi om det vises et mindre avstandsområde enn det nøyaktigheten for 

dataene i ENC for innlands vannveier gir grunnlag for (varsel om overskalering). 

c)  Nøyaktigheten for alle beregninger som utføres i ECDIS for innlands vannveier, skal være uavhengig av 

egenskapene til utgangsenheten og skal tilsvare nøyaktigheten for SENC. 

d)  Peilinger og avstander som tegnes på skjermen, eller som måles mellom objekter som allerede vises på 

skjermen, skal være så nøyaktige som mulig med den aktuelle skjermoppløsningen. 
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5.  BETJENING 

5.1. Informasjonsfunksjon 

a) Informasjonsfunksjonen skal brukes bare til informasjon og ikke til navigering. 

b)  I informasjonsfunksjon er det mulig å orientere og rotere kartet og zoome inn og ut på alle måter. Det 

anbefales imidlertid å bruke samme faste avstandsområde som i navigasjonsfunksjon og orientere 

sjøkartet 

– mot nord, eller 

– etter vannveisaksen ut fra den faktiske posisjonen, eller 

– etter fartøyets faktiske kurs. 

c)  Det skal være mulig å rulle sjøkartet manuelt på skjermen med vannveisaksen parallelt med skjermens 

vertikale midtlinje. 

d)  ECDIS for innlands vannveier kan koples til en posisjonsføler som gjør det mulig å rulle kartbildet 

automatisk og vise den delen av kartet som tilsvarer de faktiske omgivelsene, det vil si for det 

avstandsområdet som brukeren har valgt. 

e)  Informasjon om andre fartøyers posisjon og retning, som innhentes av kommunikasjonssystemer som AIS, 

skal bare vises dersom den er oppdatert (nesten sanntid) og nøyaktig. Andre fartøyers posisjon og retning 

som gjengis i form av 

– en retningsbestemt trekant eller 

– et sant omriss (i riktig skala), 

skal ikke vises dersom kursen til disse andre fartøyene ikke er kjent. Et allment symbol anbefales. 

Følgende verdier for tidsavbrudd anbefales (fra IEC 62388): 

Fartøykategori: 

Nominelt 

rapporterings- 

intervall 

Høyeste verdi 

for tidsavbrudd 

Nominelt 

rapporterings- 

intervall 

Høyeste verdi 

for tidsavbrudd 

klasse A klasse A klasse B klasse B 

Fartøy som er oppankret eller fortøyd 

og har en fart på høyst 3 knop (klasse B 

høyst 2 knop) 

3 min 18 min 3 min 18 min 

Fartøy som er oppankret eller fortøyd 

og har en fart på over 3 knop 

10 s 60 s 3 min 18 min 

Fartøy i SOLAS-funksjon som har en 

fart på 0–14 knop 

10 s 60 s 30 s 180 s 

Fartøy i SOLAS-funksjon som har en 

fart på 0–14 knop og endrer kurs 

3 1/3 s 60 s 30 s 180 s 

Fartøy i SOLAS-funksjon som har en 

fart på 14–23 knop 

6 s 36 s 30 s 180 s 

Fartøy i SOLAS-funksjon som har en 

fart på 14–23 knop og endrer kurs 

2 s 36 s 30 s 180 s 

Fartøy i SOLAS-funksjon som har en 

fart på over 23 knop 

2 s 30 s 30 s 180 s 

Fartøy i SOLAS-funksjon som har en 

fart på over 23 knop og endrer kurs 

2 s 30 s 30 s 180 s 

Fartøy i funksjon for innlands vannveier 2–10 s 60 s — — 
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AIS-målene skal markeres som foreldet dersom posisjonsinformasjonen om fartøyer i bevegelse er eldre 

enn 30 sekunder. 

Informasjon om hensikt (blått signal) eller antall blå kjegler for andre fartøyer, signalstatus, væradvarsler 

(EMMA) og vannstand som mottas via AIS for innlands vannveier, kan vises. Informasjon om hensikt 

(blått signal) skal bare vises på høyre side av symbolet, dersom fartøyets kurs er kjent. Dersom det ikke 

foreligger informasjon om kursen, skal informasjonen bare vises i en retningsuavhengig form. Følgende 

tabell viser et eksempel på skjermbildet: 

Visualisering av blått signal-status 0–2 og farlig last 

Blått signal Ikke tilkoplet eller ikke 

tilgjengelig 

Ikke innstilt Innstilt 

Blå kjegler nei 1–3 nei 1–3 nei 1–3 
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5.2. Navigasjonsfunksjon 

a)  I navigasjonsfunksjon skal visningen av ECDIS for innlands vannveier integreres i fartøyets egen 

radarinformasjon. Radarinformasjonen skal tydelig kunne skilles fra SENC-informasjonen. 

b)  Den integrerte visningen skal oppfylle kravene til radar på innlands vannveier som er angitt i avsnitt 4 

kapittel 4.14 i disse tekniske spesifikasjonene. 

c)  Sjøkartet og radarbildet skal i størrelse, posisjon og orientering overholde grensene som er angitt i 

avsnitt 4 kapittel 3.4 og 8.3.2 i disse tekniske spesifikasjonene. 

d)  Den integrerte visningen er bare mulig på bilder med baugen opp. Bildet kan orienteres på andre måter i 

systemer med ytterligere typegodkjenning for ECDIS for sjøfart. Dersom et slikt system brukes i sann 

bevegelse og/eller nord opp-funksjon på europeiske innlands vannveier, anses det for å fungere i 

informasjonsfunksjon. 

e)  Brukeren skal kunne justere forskyvningsverdiene mellom posisjonene til fartøyets posisjonsføler og 

radarantenne slik at SENC-visningen tilsvarer radarbildet. 

f)  Brukeren skal med en enkelt kommando midlertidig kunne fjerne enten ECDIS- eller radarinformasjonen. 

g)  Fartøyets posisjon beregnes av et kontinuerlig posisjonsbestemmelsessystem som har en nøyaktighet som 

oppfyller kravene til sikker fart. 

h) I navigasjonsfunksjon skal det angis når inndata fra posisjonsbestemmelsessystemet går tapt. I 

navigasjonsfunksjon skal alle alarmer eller varsler som mottas fra et posisjonsbestemmelsessystem, også 

gjentas, men bare som et varsel. 

i)  Posisjonsbestemmelsessystemet og SENC skal være basert på samme geodetiske datum. 

j)  I navigasjonsfunksjon skal dataene som er nevnt i kapittel 3.1 bokstav c) i dette avsnitt, alltid være 

synlige og skal ikke være skjult av andre objekter. 

k)  Informasjon om andre fartøyers posisjon og retning som innhentes av andre kommunikasjonssystemer enn 

fartøyets radar, kan vises bare dersom den er oppdatert (nesten sanntid) og er så nøyaktig som det kreves 

for taktisk og operativ navigasjon. Posisjonsinformasjon om eget fartøy som mottas fra en reléstasjon, skal 

ikke vises. 

l)  Ettersom sporingsinformasjon (for eksempel AIS) om andre fartøyer er nyttig ved planlegging av 

passeringen, men uten verdi under selve passeringen, skal sporingssymbolene (AIS) ikke forstyrre 

radarbildet under passeringen og skal derfor nedtones. Programmet skal fortrinnsvis gi skipsføreren 

mulighet til å definere området der symbolet nedtones. 
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m)  Andre fartøyers posisjon og retning kan gjengis i form av 

– en retningsbestemt trekant eller 

– et sant omriss (i riktig skala) 

bare dersom kursen til disse andre fartøyene er kjent. I alle andre tilfeller skal det brukes et allment 

symbol (en åttekant anbefales, en sirkel skal ikke brukes i programmer som er sertifisert i samsvar med 

sjøfartsstandarder). 

n)  Informasjon om at et annet fartøy har blå kjegler eller lys, kan vises ved at symbolet for fartøyet har en 

annen farge. Antallet blå kjegler/lys skal bare vises i objektrapporten. 

o)  Informasjon om et annet fartøys hensikt om å passere på styrbord (blått signal) kan bare vises på høyre 

side av det retningsbestemte trekantsymbolet eller av den skalerte formen dersom fartøyets kurs er kjent. 

Dersom det ikke foreligger informasjon om kursen, skal informasjonen bare vises i en retningsuavhengig 

form. 

p)  Informasjon om posisjonen til AIS-basestasjoner, AIS-navigasjonshjelpemidler (ATON) og AIS-søk og 

redningssendere (SART) kan vises dersom symbolene kan skilles fra andre symboler (f.eks. symbol 2.10 

og 2.11 i IEC 62288 utg. 1, tabell A.1). 

5.3. Betjenings- og styringselementer 

a)  ECDIS for innlands vannveier skal være utformet i henhold til ergonomiske prinsipper for brukervennlig 

betjening. 

b)  ECDIS for innlands vannveier skal ha et minimum av betjenings- og styringselementer (se avsnitt 4 i disse 

tekniske spesifikasjonene). 

c)  Betjenings- og styringselementer og indikatorer for tilkoplede følere kan integreres i ECDIS for innlands 

vannveier. 

d)  Standardinnstillinger og brukerdefinerte innstillinger skal være lette å gjenopprette. 

6.  TILKOPLING TIL ANNET UTSTYR 

a)  ECDIS for innlands vannveier skal ikke påvirke ytelsen til tilkoplet utstyr negativt. Tilsvarende skal 

ytelsen til ECDIS for innlands vannveier ikke forringes ved tilkopling av tilleggsutstyr. 

b)  ECDIS for innlands vannveier skal kunne levere informasjon til andre systemer, f.eks. med sikte på 

elektronisk rapportering. 

c)  De relevante kravene til styringsinnretninger og indikatorer for tilkoplet utstyr skal være oppfylt. 

7.  VARSLER OG ALARMER 

7.1. Innebygd prøvingsutstyr (BITE) 

ECDIS for innlands vannveier skal ha utstyr til å foreta prøving om bord av hovedfunksjoner enten 

automatisk eller manuelt. Ved en eventuell feil skal det vises hvilken modul som har feil. 

7.2. Funksjonssvikt 

I ECDIS for innlands vannveier skal det utløses en egnet alarm eller et egnet varsel ved funksjonssvikt i 

systemet (se avsnitt 4 kapittel 9 i disse tekniske spesifikasjonene). 

8.  RESERVELØSNINGER 

8.1. Utilstrekkelig nøyaktighet i posisjonsangivelsen i SENC 

I navigasjonsfunksjon skal SENC automatisk slås av dersom posisjonsangivelsen i SENC ikke er i samsvar 

med radarbildet innenfor grensene i avsnitt 4 kapittel 5.1 og 5.2 i disse tekniske spesifikasjonene. 

8.2. Feil 

a)  Dersom ECDIS-systemet for innlands vannveier har en åpenbar feil, skal det utløses en egnet alarm  

(se avsnitt 4 kapittel 4.16 og 9 i disse tekniske spesifikasjonene).  
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b)  Det skal være muligheter for å ta over funksjonene i ECDIS for innlands vannveier på en sikker måte, slik 

at en feil i ECDIS for innlands vannveier ikke fører til en kritisk situasjon. 

9.  STRØMFORSYNING I NAVIGASJONSFUNKSJON 

ECDIS for innlands vannveier skal ha egen strømforsyning med separat sikring. 

AVSNITT 2: DATASTANDARD FOR ENC FOR INNLANDS VANNVEIER 

1.  INNLEDNING 

a)  I denne datastandarden for ENC for innlands vannveier beskrives de tekniske spesifikasjonene som skal 

brukes 

– til utveksling av digitale sjøkartdata mellom nasjonale myndigheter med ansvar for innlands vannveier, 

og 

– til formidling av disse dataene til produsenter, skipsførere og andre brukere. 

b)  Denne datastandarden skal brukes til å utarbeide ENC for innlands vannveier. Dataene skal overføres og 

formidles på en slik måte at ingen informasjon går tapt. 

c)  Denne datastandarden er basert på «IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data», 

særpublikasjon nr. 57, utgave 3.1 tillegg nr. 2 med alle tillegg og vedlegg (se sammenligningstabell i 

tillegg 1 til slutt i disse tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier), forkortet «S-57». 

d)  I denne datastandarden beskrives nødvendige tillegg til og presiseringer av S-57 og anvendelsen av S-57 

til bruk i programmer med ECDIS for innlands vannveier. 

e)  Denne datastandarden inneholder en henvisning til gjeldende standarder og regler som er angitt i avsnitt 1 

nr. 2 bokstav h). 

2.  TEORETISK DATAMODELL 

Beskrivelsen av den teoretiske datamodellen i S-57 del 2 skal gjelde for den teoretiske modellen for ENC for 

innlands vannveier. 

3.  DATASTRUKTUR 

Beskrivelsen av datastrukturen i S-57 del 3 skal gjelde for datastrukturen i ENC for innlands vannveier. 

4.  PRODUKTSPESIFIKASJON FOR ENC FOR INNLANDS VANNVEIER 

Produktspesifikasjonen for ENC for innlands vannveier er en gruppe med spesifikasjoner som er ment å gjøre 

det mulig for utviklere av sjøkart å utarbeide et konsekvent ENC for innlands vannveier, og for produsentene 

å bruke disse dataene på en effektiv måte i et ECDIS for innlands vannveier som er i samsvar med 

kvalitetsstandarden for ECDIS for innlands vannveier (avsnitt 1 i disse tekniske spesifikasjonene). 

ENC-data skal stilles til rådighet for alle programprodusenter. Et ENC for innlands vannveier skal utarbeides i 

samsvar med reglene som er fastsatt i UNECE-resolusjonen om ECDIS for innlands vannveier nevnt i avsnitt 

1 nr. 2 bokstav h) og skal kodes ved hjelp av 

a)  objektkatalogen for ENC for innlands vannveier og 

b)  reglene som er beskrevet i kodingsveiledningen for ENC for innlands vannveier som det vises til i denne. 

Offisielle ENC for innlands vannveier skal utarbeides i samsvar med siste versjon av datastandarden, 

herunder produktspesifikasjonen. Offisielle ENC for innlands vannveier som er utarbeidet i samsvar med 

utgave 1.02 av standarden for ECDIS for innlands vannveier og før disse tekniske spesifikasjonene trer i kraft, 

vil fortsatt være gyldige til nye utgaver av offisielle ENC for innlands vannveier blir offentliggjort i samsvar 

med disse tekniske spesifikasjonene. 

5.  DEFINISJONER SOM GJELDER FOR AVSNITT 2 

Følgende dokumenter inneholder definisjoner av termer: 

a)  «IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data» S-57 nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav a) del 1 

punkt 5, 

b)  «Glossary of ECDIS Related Terms» S-32 tillegg 1 nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav g), 

c)  ordlisten i avsnitt 5 i disse tekniske spesifikasjonene. 
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AVSNITT 2A: KODER FOR PRODUSENTER OG VANNVEIER (I TILLEGG TIL KODER I IHO–S-62 FOR 

PRODUSENTER AV ENC) 

Koder for produsenter av ENC for innlands vannveier samt framgangsmåten for registrering er de som er nevnt i IHO 

S-62. 

Myndigheter eller private selskaper som utarbeider ENC for innlands vannveier, og som ikke allerede er nevnt i IHO 

S-62, og myndigheter eller private selskaper som bestemmer seg for å utarbeide ENC for innlands vannveier, skal 

registrere en produsentkode i IHOs registreringssystem S-100 på http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php. 

Ettersom en produsentkode ikke er tilstrekkelig til å bedømme om et ENC for innlands vannveier er egnet for 

navigasjonsfunksjon, skal vedkommende myndigheter som er nevnt i artikkel 8 i direktiv 2005/44/EF, via sitt offisielle 

nettsted, opprettholde og stille til rådighet en ajourført liste over offisielle ENC for innlands vannveier som er godkjent 

for bruk i navigasjonsfunksjon innenfor deres geografiske ansvarsområde. Listen skal inneholde cellens filnavn, 

strekningen på innlands vannveier som er omfattet, utgavenummeret, utgivelsesdatoen og en liste over tilgjengelige 

oppdateringsfiler til den gjeldende gyldige utgaven samt deres utgivelsesdato. Listen skal også inneholde alle ENC for 

innlands vannveier som cellen oppfyller minstekravene for når det gjelder innhold, og som er godkjent for bruk i 

navigasjonsfunksjon. 

Underretningen om vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/44/EF skal inneholde 

opplysninger om vedkommende myndigheters geografiske ansvarsområde og offisielle nettsted. Medlemsstatene skal 

umiddelbart underrette Kommisjonen om eventuelle endringer. 

Det anbefales å bruke følgende koder for vannveier i filnavnene til ENC for innlands vannveier: 

Vannveiens kode Vannveiens navn Merknad 

BA Balaton  

BK Boudewijn Kanaal  

BSK Berlin-Spandauer 

Schifffahrtskanal 

herunder Westhafenkanal og Charlottenburger Verbindungskanal 

BZ Beneden Zeeschelde  

D Donau herunder Sulinaarmen 

DA Donaus Kiliaarm  

DB Dunare Borcea  

DCC Donaus Cernovoda-

kanal 

 

DE Dortmund-Ems 

Kanal 

 

DD Desna  

DN Dnipro  

DNP Prypiat  

DNS Sula  

DNV Vorskla  

DR Drava  

DUK Ráckevei-Duna  

DUM Mosoni-Duna  

DUS Szentendrei-Duna  

DV Dunarea Veche  

EL Elben  

EH Elbe-Havel-Kanal  
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Vannveiens kode Vannveiens navn Merknad 

EMS Ems  

ES Elbe-Seiten-Kanal  

EV Estuaire Vaart Skipsfart i elvemunningen mellom Zeebrugge og den nederlandske 

grensen 

GA Sf. Gheorghe-Arm  

HO Havel-Oder-

Wasserstraße 

herunder Westoder 

KGT Kanaal Gent-

Terneuzen 

 

MA Main  

MD Main-Donau-Kanal  

ME Mueritz-Elde-

Wasserstraße 

 

ML Mittelland-Kanal  

MO Mosel  

NE Neckar  

NOK Nord-Ostsee-Kanal  

OD Oder  

OL Olt  

PK Plassendale Kanaal  

RH Rhinen  

RHK Rhein-Herne-Kanal  

RL Nederrijn/Lek  

RU Ruhr  

SA Sava  

SE Schelde  

SI Sió-csatorna  

SL Saale  

SO Spree-Oder-

Wasserstraße 

 

SR Saar I dag brukes SA, dette vil bli endret til SR i neste utgave 

TI Tisza  

UH Untere Havel-

Wasserstraße 

 

UWE Unterweser fra km Uwe 0,00 

WA Waal  

WE Mittelweser til km 366,65/UWe 0,00 

Ytterligere koder for vannveier kan registreres på http://ienc.openecdis.org  
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AVSNITT 3: PRESENTASJONSSTANDARD FOR ECDIS FOR INNLANDS VANNVEIER 

1.  INNLEDNING 

a)  I denne presentasjonsstandarden for ECDIS for innlands vannveier beskrives de tekniske spesifikasjonene 

som skal brukes til presentasjon av data i ECDIS for innlands vannveier. Dataene skal presenteres på en 

slik måte at ingen informasjon går tapt. 

b)  Denne presentasjonsstandarden er basert på IHO-dokumentet «S-52, Specification for Chart Content and 

Display Aspects of ECDIS», utgave 6, mars 2010, med alle tillegg og vedlegg (se tillegg 1). 

c)  I denne presentasjonsstandarden beskrives nødvendige tillegg til og presiseringer av S-52 og anvendelsen 

av S-52 til bruk i programmer med ECDIS for innlands vannveier. 

d)  Denne presentasjonsstandarden inneholder en henvisning til gjeldende standarder og regler som er angitt i 

avsnitt 1 nr. 2 bokstav i). 

e)  Definisjoner av termer finnes i 

– IHO-S-57, del 1, punkt 5, 

– «Glossary of ECDIS-related Terms» i S-32 tillegg 1, 

– ordlisten i avsnitt 5 i disse tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier. 

2.  PRESENTASJONSBIBLIOTEK FOR ECDIS FOR INNLANDS VANNVEIER 

Datasettene i S-57 inneholder ikke opplysninger om hvordan dataene skal presenteres. Sjøkartet presenteres 

direkte i programmet med ECDIS for innlands vannveier. For dette formål bruker programmet med ECDIS 

for innlands vannveier maskinleselige instruksjoner for symbolisering av hvert objekt som vises på skjermen. 

IHO-standard S-52 er obligatorisk for presentasjon av ENC. S-52-standarden inneholder alle regler som er 

nødvendige for å symbolisere og presentere ENC på skjermen. 

Ettersom objektene, attributtene og attributtverdiene for ENC ble utvidet til å omfatte ENC for innlands 

vannveier, er det nødvendig å utvide S-52-standarden for å kunne vise også de særlige objektene som gjelder 

innlands vannveier. Alle utvidelser gjelder utgave 3.4 av IHOs presentasjonsbibliotek for ECDIS (vedlegg A i 

S-52). 

2.1. Komponenter i S-52 og presentasjonsbiblioteket for ECDIS for innlands vannveier 

2.1.1.  Hovedkomponentene i presentasjonsbiblioteket i S-52 er: 

– Et bibliotek av symboler, linjetyper og stiler til utfylling. 

– Et fargekodeskjema som omfatter IHOs fargetabeller for dag, skumring og natt. 

– Et sett av kommandoord til symbolisering som kan brukes til å sette sammen maskinleselige instruksjoner. 

Resultatet er en symbolinstruksjon som behandles med sikte på å symbolisere objektene i ENC. 

– Et sett av framgangsmåter for betinget symbolisering med sikte på å velge den relevante symboliseringen i 

de tilfellene som er avhengige av brukerens valg (f.eks. sikkerhetskontur), eller i forbindelse med 

sammensatte symboler (f.eks. toppmerker på bøyer og sjømerker). 

– Et sett av oppslagstabeller som knytter beskrivelsene av objekter i ENC til de relevante symbolinstruk-

sjonene, avhengig av om 

– tilknytningen er direkte, dvs. at det er et direkte forhold mellom et objekts beskrivelse og presentasjon i 

form av en bøye eller et landområde; i dette tilfellet inneholder oppslagstabellen symbolinstruksjonen 

om å vise et symbol, utfyllingen av et felt eller en linjetype, 

– tilknytningen er betinget, dvs. at den er avhengig av forholdene, for eksempel når et dybdeområde fylles 

ut med farge etter hvilken sikkerhetskontur som er valgt; i dette tilfellet viser oppslagstabellen til en 

framgangsmåte for betinget symbolisering som senere velger de relevante symbolinstruksjonene. 

2.1.2.  ECDIS for innlands vannveier skal bruke alle komponentene i S-52 i tillegg til utvidelsene i 

– oppslagstabeller,  



Nr. 27/424 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

– symbolbibliotek, 

– framgangsmåter for betinget symbolisering. 

Utvidelsene er beskrevet i tillegg 2, «Presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands vannveier», i UNECE-

resolusjonen om ECDIS for innlands vannveier som er nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav i). 

2.2. Oppslagstabeller 

2.2.1.  For hver geometriske figur (punkt, linje, område) finnes det en egen oppslagstabell. Hver post i en 

oppslagstabell består av følgende felt: 

a)  En kode på seks tegn som angir objekttypen (bokstavordet). 

b)  En kombinasjon av attributter. 

c)  Instruksjoner om symbolisering. 

d)  Visningsprioritet, 0–9 (tilsvarer tegningslag). 

e)  Radarkode. 

f)  Visningskategori (basisvisning, standardvisning, full visning). 

g) «Visningsgruppe», en mer detaljert inndeling av objekter enn i visningskategoriene. 

Figur 1 

Eksempel på en post i en oppslagstabell 

«LNDMRK»,»CATLMK17|»,»SY(TOWERS01)»,»7»,»O»,»OTHER»,»32250» 

I dette tilfellet vises objektet LNDMRK med symbolet TOWERS01 med prioritet 7 dersom attributtet 

CATLMK er lik 17. Objektet ligger over radaren. 

Objekter i et bestemt område som inngår i ulike celler med samme anvendelse, presenteres i samsvar med 

postene i oppslagstabellen. 

2.2.2.  Presentasjonsbiblioteket inneholder fem oppslagstabeller: 

– Punktsymboler på papirkart. 

– Forenklede punktsymboler. 

– Linjesymboler. 

– Enkle områdegrensesymboler. 

– Symboliserte områdegrensesymboler. 

2.3. Framgangsmåter for betinget symbolisering 

Betinget symbolisering genereres for objekter der symboliseringen 

– avhenger av programinnstillinger, f.eks. sikkerhetskontur, 

– avhenger av andre objekter, f.eks. toppmerker og deres oppbygging, 

– er for sammensatt til å kunne defineres i en direkte post i en oppslagstabell. 

Framgangsmåter for betinget symbolisering, som skal endres eller gjennomføres i et ECDIS for innlands 

vannveier i tillegg til framgangsmåtene for betinget symbolisering i S-52, er beskrevet i tillegg 2, 

«Presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands vannveier», i UNECE-resolusjonen om ECDIS for innlands 

vannveier som er nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav i).  
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2.4. Farger 

Fargene som brukes i et ECDIS, defineres på en absolutt måte uavhengig av skjermen (CIE-koordinater). På 

denne måten sikres det at ECDIS-kartene ser like ut på skjermer fra ulike leverandører. CIE-verdiene 

konverteres til RGB-verdier ved hjelp av programvare for fargekalibrering som skal brukes av produsenten. 

Skjermer som er vanlige i handelen, anses å oppfylle disse kravene. 

På grunn av de ulike lysforholdene på kommandobroen om bord på et fartøy er det nødvendig å kunne velge 

mellom ulike lysstyrker. For hvert nivå finnes det en egen fargetabell. 

Det gjengitte fargesystemet skal velges på grunnlag av ergonomiske og fysiologiske faktorer, og dersom 

informasjon vises i ulike farger, skal det ikke føre til blandingsfarger som følge av overlapping. 

2.5. Visning av skilt 

Skilt som står på elvebredden, gjengis på sjøkartet som allmenne symboler (notmrk01, notmrk02 and 

notmrk03). Dette gjelder ikke skilt på broer. 

Dessuten skal programmene kunne vise det detaljerte symbolet som tilsvarer det faktiske skiltet, og all 

objektinformasjon for et skilt som brukeren har valgt. 

Skilt som står på broer, skal symboliseres i samsvar med broens retning. 

Skilt som angir avstander eller hastighet, skal ikke symboliseres med selve tallet, men bare med symbolet for 

den allmenne regelen eller informasjonen. 

 AVSNITT 4: BETJENINGS- OG YTELSESKRAV, PRØVINGSMETODER OG PÅKREVDE 

PRØVINGSRESULTATER 

1.  INNLEDNING 

1.1. Formålet med dette avsnitt 

I dette avsnitt angis minstekravene som er omhandlet i avsnitt 1 i disse tekniske spesifikasjonene, og videre 

beskrives prøvingsmetoder og påkrevde resultater for maskinvare, programvare, funksjoner, betjening, 

visning og grensesnitt til annet utstyr om bord på fartøyer. 

1.2. Normative referanser 

I tillegg til referansene i avsnitt 1 kapittel 2 i disse tekniske spesifikasjonene vises det til følgende normative 

dokumenter i dette dokumentet: 

EN 60945 (2002): Marine navigational equipment; General requirements — Methods of 

testing and required test results 

IEC 61174, utgave 3.0: ECDIS — Operational and performance requirements, methods of 

testing and required test results 

ISO 9000 (2005): Quality management and quality assurance standard 

EU-direktiv 2006/87/EF Vedlegg IX del III–VI: Krav til radaranlegg og indikatorer for 

omdreiningshastighet 

CCNR-beslutning 2008-II-11: Endring av politivedtektene for Rhinen og regler for besiktelse av 

fartøyer på Rhinen med hensyn til minstekrav og prøvingsforhold for 

radaranlegg og indikatorer for omdreiningshastighet på Rhinen og 

anlegg ved Rhinen for å tilpasse dem til europeiske direktiver om 

elektromagnetisk kompatibilitet og relevante europeiske og globale 

standarder samt revidere Sentralkommisjonens regler, herunder 

tillegg 1 og 2, trådte i kraft 1.12.2009 

EU-direktiv 1999/5/EF: Radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av 

utstyrets samsvar 
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2.  BETJENINGSFUNKSJONER OG SYSTEMKONFIGURASJON 

2.1. Betjeningsfunksjoner 

a)  I de tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier skilles det mellom to betjenings-

funksjoner: navigasjonsfunksjon og informasjonsfunksjon. 

b)  ECDIS-utstyr for innlands vannveier som er utformet for bruk i navigasjonsfunksjon, skal oppfylle 

kravene i disse tekniske spesifikasjonene og standardene for radarnavigasjonsutstyr og indikatorer for 

omdreiningshastighet, som skal dokumenteres ved hjelp av samsvarsprøving. 

c)  Når det gjelder ECDIS-utstyr for innlands vannveier som er utformet for bruk bare i informasjons-

funksjon, skal kravene i dette avsnitt 4 bare anses som en anbefaling. 

2.2. Systemkonfigurasjoner 

2.2.1. ECDIS-utstyr for innlands vannveier, frittstående system uten radartilkopling 

I denne konfigurasjonen kan utstyret bare brukes i informasjonsfunksjon (se avsnitt 4B, figur 1). 

2.2.2. ECDIS-utstyr for innlands vannveier, parallell installasjon og radartilkopling 

I denne konfigurasjonen kan utstyret brukes både i informasjonsfunksjon og i navigasjonsfunksjon  

(se avsnitt 4B, figur 2). 

2.2.3. ECDIS-utstyr for innlands vannveier, delt skjerm med tilkoplet radarutstyr 

I dette tilfellet deler radarutstyret skjerm med ECDIS-utstyret for innlands vannveier. Forutsetningen for 

denne funksjonen er at de grafiske parametrene for begge videosignalene passer til hverandre, og at det finnes 

en videoveksler som gjør det mulig å veksle raskt mellom videokildene (se avsnitt 4B, figur 3). 

I denne konfigurasjonen kan utstyret brukes både i informasjonsfunksjon og i navigasjonsfunksjon. 

2.2.4. Radarutstyr med integrert funksjon for ECDIS for innlands vannveier 

Dette er et radaranlegg med integrert funksjon for ECDIS for innlands vannveier som kan brukes både i 

informasjonsfunksjon og i navigasjonsfunksjon (se avsnitt 4B, figur 4). 

3.  YTELSESKRAV 

3.1. Maskinvarens ytelse 

a)  ECDIS-utstyr for innlands vannveier skal utformes og produseres slik at det kan tåle de typiske 

miljøforholdene som råder om bord på et fartøy, uten at det går ut over kvaliteten og påliteligheten. Videre 

skal det ikke forstyrre annet kommunikasjons- og navigasjonsutstyr. 

b)  I konfigurasjonen som er beskrevet i kapittel 2.2.4 i dette avsnitt, skal alle komponentene i ECDIS-utstyret 

for innlands vannveier som er installert i styrehuset, oppfylle kravene i klasse b) for «værbeskyttet» utstyr 

som angitt i standarden EN 60945, bortsett fra at temperaturområdet ved prøving begrenses til 0 °C til + 

40 °C (mens temperaturområdet ved prøving i EN 60945 er angitt til – 15 °C til + 55 °C), med mindre noe 

annet er angitt i disse tekniske spesifikasjonene. Når det gjelder konfigurasjonene som er beskrevet i 

kapittel 2.2.2 og 2.2.3 i dette avsnitt, er EF-samsvar tilstrekkelig 

3.2. Programvarens ytelse 

Programvare til betjening, visualisering og praktisk anvendelse av ECDIS-utstyr for innlands vannveier skal 

utformes, utvikles, innføres og prøves i samsvar med kravene til programvare som er beskrevet i avsnitt 4A i 

disse tekniske spesifikasjonene. 

3.3. Betjeningsinnretningenes ytelse 

a)  Betjeningen av systemet skal være enkel, hensiktsmessig og i samsvar med allmenne standarder for 

brukergrensesnitt. 

b)  Det skal være så få betjeningsinnretninger som mulig og ikke flere enn nødvendig.  
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c)  Trådløs fjernstyring er ikke tillatt. 

d)  AV/PÅ-bryteren skal fungere og skal være plassert slik at det ikke er mulig å aktivere den ved en 

feiltakelse. 

e)  Symbolene på betjeningsinnretningene skal ha en tegnhøyde på minst 4 mm og skal kunne leses under alle 

forhold som kan forekomme i et styrehus. 

f)  Betjeningsinnretningenes lysstyrke og belysning skal kunne justeres til den påkrevde verdien. 

3.4. Skjermens ytelse 

3.4.1. Skjermens mål 

I navigasjonsfunksjon skal skjermområdet for sjøkart og radarbilder være minst 270 mm × 270 mm. 

3.4.2. Skjermformat 

a)  En rektangulær skjerm kan monteres liggende eller stående under forutsetning av at ovennevnte minstemål 

overholdes. 

b)  Fordi det er begrenset plass i et vanlig styrehus på et fartøy for innlands vannveier, og fordi et fartøy 

vanligvis følger vannveisaksen, skal skjermen fortrinnsvis monteres stående. 

3.4.3. Skjermoppløsning 

Skjermoppløsningen skal minst være 5 m ved en avstand på 1 200 m. Dette fører til en største pikselstørrelse 

på 2,5 m × 2,5 m, dvs. omtrent 1 000 piksler på skjermens kortside. 

3.4.4. Skjermfarger 

Systemet skal kunne vise ergonomisk dokumenterte fargekombinasjoner for dag og natt. 

3.4.5. Skjermens lysstyrke 

Skjermens lysstyrke skal kunne justeres i forhold til alle verdier som kreves når den brukes. Dette gjelder 

særlig for den laveste verdien ved bruk om natten. 

3.4.6. Bildeoppdatering 

a)  Hastigheten for bildeoppdatering skal ikke være kortere enn for radarbildet (≥ 24 bilder per minutt). 

b)  Lysstyrken skal ikke variere mellom to etterfølgende oppdateringer. 

c)  På katodestråleskjermer skal bildefrekvensen være minst 60 Hz. 

3.4.7. Skjermteknologi 

Det bør fortrinnsvis brukes skjermsystemer som ikke er følsomme for magnetfeltene som kan forekomme i 

styrehuset på et fartøy for innlands vannveier. 

4.  BETJENINGSFORMER 

4.1. Betjeningsfunksjon 

a)  Dersom utstyret kan brukes i begge betjeningsfunksjoner, skal det være mulig å veksle mellom 

navigasjonsfunksjon og informasjonsfunksjon. 

b)  Betjeningsfunksjonen som er i bruk, skal vises. 

c)  Det kreves egnede tiltak for å hindre at navigasjonsfunksjon deaktiveres ved en feiltakelse. 

4.2. Forhåndsinnstilling av utstyr (lagre/tilbakekalle) 

a)  Når ECDIS-utstyret for innlands vannveier slås på, vil det være forhåndsinnstilt med en moderat lysstyrke 

som verken blender i mørke omgivelser eller gjør bildet usynlig i lyse omgivelser. 

b)  Andre parametrer kan ha verdier fra tidspunktet da utstyret ble slått av, eller fra lagrede innstillinger. 
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4.3. Visning av SENC-informasjon 

a)  Radarbildet skal tydelig kunne skilles fra sjøkartet uavhengig av hvilken fargetabell som er valgt. 

b)  Det er bare tillatt å vise det faktiske radarbildet monokromt. 

c)  Visningen av sjøkartinformasjonen skal ikke skjule eller forringe viktige deler av radarbildet. Dette skal 

sikres ved hjelp av egnede poster i oppslagstabellene (se avsnitt 3 i disse tekniske spesifikasjonene, 

kapittel 2.2, feltet «radarkode»). 

d)  I navigasjonsfunksjon skal sjøkartet og radarbildet vises i samme målestokk. 

e)  Kurslinjen skal alltid være synlig. 

f)  I tillegg kan konturen av brukerens eget fartøy og sikkerhetskonturene settes inn. 

4.4. Orientering, posisjonsbestemmelse og flytting av sjøkart 

a)  I navigasjonsfunksjon er det bare tillatt å orientere sjøkartet «i relativ bevegelse med baugen opp» og 

vise det «sentrert» eller «usentrert», avhengig av hva som kreves for radarbildet. 

b)  I informasjonsfunksjon anbefales det minst å orientere sjøkartet «mot nord» og «parallelt med 

vannveisaksen» samt å posisjonsbestemme det. Ved tilkopling av en posisjonsføler kan den delen av 

sjøkartet som vises, automatisk følge posisjonen til brukerens eget fartøy. 

4.5. Eget fartøys posisjon og peiling 

a)  I navigasjonsfunksjon skal posisjonen til eget fartøy alltid være synlig på skjermen, uavhengig av om det 

er «sentrert» eller «usentrert», som angitt i CCNRs radarkrav. 

b)  Kurslinjen som går fra midten av til øverst på skjermen, og som alltid skal være synlig, skal angi kursen 

for eget fartøy. 

4.6. Informasjonstetthet 

Informasjonstettheten skal kunne justeres på minst tre trinn: «Basisvisning», «Standardvisning» og «Full 

visning». På sistnevnte trinn vises alle objektene i tillegg til «Standardvisning» enkeltvis på anmodning. Alle 

tilsvarende synlige objekter er definert i «Kvalitetsstandard» og «Presentasjonsstandard» (herunder 

«Presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands vannveier») (avsnitt 1 og 3 i disse tekniske spesifikasjonene). 

4.7. Avstander/avstandsringer 

a)  I navigasjonsfunksjon skal det i samsvar med radarreglene brukes følgende faste avstander og 

avstandsringer: 

Avstand Avstandsringer 

500 m 100 m 

800 m 200 m 

1 200 m 200 m 

1 600 m 400 m 

2 000 m 400 m 

4 000 m 800 m 

b)  Mindre og større avstander med minst fire og høyst seks avstandsringer er tillatt. 

c)  ECDIS-utstyr for innlands vannveier i navigasjonsfunksjon skal ha faste avstandsringer med ovennevnte 

intervaller og minst én variabel avstandsring (VRM). 

d)  Faste og variable avstandsringer skal kunne aktiveres og deaktiveres uavhengig av hverandre, og de skal 

kunne skilles tydelig på skjermen. 
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e)  Avstandsringens posisjon og den tilsvarende avstanden skal vises med samme trinnvise økning og 

oppløsning. 

f)  Avstandsringens og den elektroniske peilelinjens (EBL) funksjoner kan dessuten styres med en markør og 

tilsvarende tallverdier som viser avstand og peiling for markørposisjonen. 

g)  I informasjonsfunksjon anbefales samme avstander. 

4.8. Bildets lysstyrke 

a)  Bildets lysstyrke skal kunne justeres til den verdien som er nødvendig ved bruk. Dette gjelder særlig bruk i 

mørket. 

b)  Sjøkartet og radarbildet skal ha egne regulatorer for lysstyrke. 

c)  På grunn av den store ulikheten i omgivelsenes lysstyrke mellom klar dag og mørk natt skal det i tillegg til 

fargetabellene i menyen finnes en annen regulator for justering av skjermens generelle lysstyrke. 

4.9. Bildefarger 

Det skal være mulig å velge minst de fargekombinasjonene som inngår i IHO-S-52 Presentasjonsbibliotek, 

kapittel 4 og 13 (fargetabell) for skyfri dag, lett overskyet dag, meget overskyet dag, skumring og natt. 

4.10. Objektrapport 

a)  I navigasjonsfunksjon skal det være mulig å få all underliggende tekst og/eller grafisk informasjon om 

objektene som brukeren har valgt, og som vises på sjøkartet. 

b)  Denne ytterligere teksten og/eller grafiske informasjonen skal ikke gjøre det vanskelig å se vannveien på 

sjøkartet. 

4.11. Målefunksjoner 

a)  Det kreves målefunksjoner for avstander og peilinger. 

b)  De skal ha minst samme oppløsning og nøyaktighet som skjermen, men må ikke gi inntrykk av å formidle 

bedre verdier enn kartdataene. 

4.12. Registrering og redigering av skipsførerens egen kartinformasjon 

a)  ECDIS-utstyr for innlands vannveier skal gjøre det mulig for skipsføreren å registrere, lagre, endre og 

slette ytterligere kartinformasjon (skipsførerens egne objekter). 

b)  Denne egne kartinformasjonen skal kunne skilles fra SENC-dataene og skal ikke overlappe eller forstyrre 

radarbildet. 

4.13. Innlesing og oppdatering av SENC 

a)  Alle manuelle aktiviteter som gjelder innlesing og oppdatering av sjøkart, skal kunne foretas bare utenfor 

navigasjonsfunksjon. 

b) Automatisk oppdatering skal ikke gå ut over navigasjonsskjermens ytelse. 

c)  Det skal legges inn en tilbakestillingsfunksjon som gjør det mulig å gjenopprette den siste versjonen av 

systemet. 

4.14. Visning og overlapping av radarbilde 

a)  Radarbildet skal alltid vises i navigasjonsfunksjon. 

b)  Radarbildets mål, oppløsning og attributter skal oppfylle de relevante radarkravene. 

c)  Radarbildet skal ikke forstyrres av annet bildeinnhold (se også kapittel 4.3 bokstav c) i dette avsnitt). 

d)  Forutsatt at funksjonskravene er oppfylt, er overlapping av ulike informasjonslag tillatt. 

e)  Overlapping av informasjon om andre fartøyers posisjon og retning er bare tillatt når 

– informasjonen er oppdatert (nesten sanntid), og  
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– informasjonen ikke er eldre enn de høyeste verdiene for tidsavbrudd som er fastsatt i tabellen i nr. 5.1 

bokstav e) i avsnitt 1, Kvalitetsstandard for ECDIS for innlands vannveier. Symbolene skal merkes som 

foreldet dersom informasjonen er eldre enn 30 sekunder for fartøyer i bevegelse. Posisjonsinformasjon 

om eget fartøy skal ikke vises dersom den mottas fra en reléstasjon. 

f)  Overlappende informasjon fra sporingsutstyr om andre fartøyers posisjon og retning skal tones ned ved en 

avstand som kan defineres av brukeren. 

g)  Andre fartøyers posisjon og retning kan gjengis i form av 

– en retningsbestemt trekant eller 

– et sant omriss (i riktig skala) 

bare dersom kursen til disse andre fartøyene er kjent. I alle andre tilfeller skal det brukes et allment 

symbol (en åttekant anbefales, en sirkel skal anvendes bare til innlandsbruk). 

h)  Det skal være mulig å fjerne sjøkartet og alle andre informasjonslag og vise bare radarbildet ved hjelp av 

et lett tilgjengelig betjeningselement eller menyområde. 

i)  Dersom kvalitets- og rimelighetskontrollen av ECDIS-utstyr for innlands vannveier påviser at sjøkartet 

ikke kan orienteres og/eller posisjonsbestemmes med den nøyaktigheten som kreves i disse tekniske 

spesifikasjonene, skal en alarm vises på skjermen og sjøkartet skal fjernes automatisk. 

4.15. Funksjoner i ECDIS for innlands vannveier med direkte tilgang 

a)  Følgende betjeningsfunksjoner krever direkte tilgang: 

– AVSTAND 

– LYSSTYRKE 

– FARGER 

– INFORMASJONSTETTHET 

b)  Disse funksjonene skal enten ha egne betjeningselementer eller egne menyområder som er plassert på det 

høyeste menynivået og alltid er synlige. 

4.16. Funksjonsparametrer som alltid er synlige 

Følgende funksjonsparametrer skal alltid være synlige: 

– Faktisk AVSTAND. 

– Føler-STATUS (radarinnstilling, posisjonskvalitet, alarmer). 

– Valgt VANNSTAND (eventuelt). 

– Valgt SIKKERHETSDYBDE (eventuelt). 

– Valgt INFORMASJONSTETTHET. 

5.  VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER 

Vedlikeholdsfunksjonene skal være beskyttet med passord eller andre egnede tiltak mot ulovlig tilgang og 

skal ikke kunne velges i navigasjonsfunksjon. 

5.1. Statisk korreksjon av sjøkartets posisjon 

a)  Brukerens eget fartøy skal vises «sentrert» eller «usentrert» på skjermen i samsvar med radarkravene. 

Sjøkartets posisjon skal være i samsvar med radarbildet. Dersom den innleste posisjonen antas å være 

absolutt, skal det statiske avviket mellom den faktiske radarposisjonen og det gjengitte radarsentret ikke 

overstige 1 m.  
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b)  Det skal være mulig å korrigere en forskyvningsfeil (avstand mellom posisjonene til posisjonsføleren og 

radarføleren). 

5.2. Statisk korreksjon av sjøkartets orientering 

a)  Forskjellen mellom kurslinjens orientering og fartøyets akse skal ikke være større enn ± 1,0 grad. 

b)  Sjøkartet og radarbildet skal orienteres likt. Den statiske retningsfeilen mellom kurslinjen og sjøkartets 

orientering skal være mindre enn ± 0,5 grader. 

5.3. Konfigurering av grensesnitt 

a)  Det skal være mulig å konfigurere grensesnitt for tilkoplede følere, aktører og signaler. (En aktør 

omdanner en elektrisk størrelse til en annen fysisk størrelse (f.eks. optisk). En aktør er det motsatte av en 

føler.) 

b)  Grensesnitt skal være i samsvar med eksisterende spesifikasjoner for grensesnitt som NMEA 01/83-

standarden og grensesnittspesifikasjonene for indikatorer for omdreiningshastighet (20 mV/grader/min). 

6.  MASKINVAREPRØVING OG NØDVENDIGE SERTIFIKATER 

a)  Prøvingen skal bestå av en sammenligning mellom utstyret som prøves, og kravene i disse tekniske 

spesifikasjonene. 

b)  Utprøvde tilsvarende prøvinger og utprøvde og dokumenterte prøvingsresultater skal godtas uten 

ytterligere prøvinger. 

6.1. Samsvar med miljøkrav 

a)  ECDIS-utstyret for innlands vannveier som er beskrevet i kapittel 2.2.4 i dette avsnitt, skal oppfylle 

kravene i standarden EN 60945 om miljøforhold (fukt, vibrasjon og temperatur, sistnevnte redusert i 

samsvar med kapittel 3.1 i dette avsnitt) og om elektromagnetisk kompatibilitet. 

b)  Leverandøren eller dennes representant skal framlegge en relevant samsvarserklæring fra et godkjent 

laboratorium. 

6.2. Dokumentasjon av utstyr 

Det skal kontrolleres at den tekniske dokumentasjonen er fullstendig, hensiktsmessig og forståelig, og at den 

er tilstrekkelig til at utstyret kan installeres, konfigureres og brukes uten problemer. 

6.3. Grensesnitt 

a)  Alle grensesnitt skal dokumenteres riktig og fullstendig. 

b)  Elektroniske kretser skal konstrueres slik at de er feilsikre, både mekanisk og elektronisk, og de skal ikke 

forstyrre funksjonen til tilkoplet utstyr. 

6.4. Betjeningsinnretningenes egenskaper 

Alle betjeningsinnretninger skal kontrolleres med hensyn til ergonomisk og funksjonell betjening og skal 

oppfylle kravene i disse tekniske spesifikasjonene. 

6.5. Skjermens egenskaper 

Skjermen skal oppfylle alle krav i disse tekniske spesifikasjonene med hensyn til mål, tilgjengelige farger, 

oppløsning og variasjon i lysstyrke. 

7.  PRØVING AV SJØKARTETS VISNING, BETJENING OG FUNKSJONALITET 

7.1. Klargjøring av utstyret som skal prøves 

Utstyret som skal prøves, skal installeres, monteres og tilkoples i samsvar med installasjonshåndboken. Når 

utstyret er slått på, skal prøvings-SENC lastes ned.  
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7.2. Prøving av betjeningsfunksjoner 

Alle betjeningsfunksjoner som er beskrevet i brukerhåndboken, skal startes og prøves etter tur. Kravene i 

kapittel 4 i dette avsnitt skal være oppfylt. 

7.3. Prøving av objekter på skjermen 

Det skal prøves om alle objekter som inngår i prøvings-SENC, er synlige og vises riktig. Ved denne 

prøvingen skal informasjonstettheten innstilles på «alle objekter». Systemet skal minst kunne vise alle 

objekter i samsvar med presentasjonsstandarden for ECDIS for innlands vannveier (avsnitt 3 i disse tekniske 

spesifikasjonene). I tillegg kan brukeren velge mellom en rekke andre symboler. 

Dersom symboler som avviker fra tillegg 2 i UNECE-resolusjonen om ECDIS for innlands vannveier som er 

nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav i), Presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands vannveier, brukes til å vise 

kartinformasjon, skal de 

– være leselige, 

– være klare og utvetydige, 

– være tilstrekkelig store for den nominelle synsavstanden. 

Det skal være lett å skille symboler som legges inn i presentasjonsbiblioteket for ECDIS, fra symboler i 

presentasjonsbiblioteket. 

7.4. Prøving av den skalaavhengige informasjonstettheten (SCAMIN) 

a)  Det skal prøves om SCAMIN-funksjonaliteten (den minste skalaen som kan brukes til ECDIS-

presentasjon) er installert riktig. 

b)  Til denne prøvingen brukes avstanden der objektet skal være synlig i samsvar med SCAMIN-verdien  

(se tillegg 1.1 i UNECE-resolusjonen om ECDIS for innlands vannveier som er nevnt i avsnitt 1 nr. 2 

bokstav h), objektkatalogen for ENC for innlands vannveier og brukerhåndboken til presentasjons-

biblioteket i kapittel 8.4 i IHO-S-52). 

7.5. Prøving av variasjonen i lysstyrken 

ECDIS-utstyret for innlands vannveier skal betjenes i et mørkt rom, og lysstyrken skal innstilles på det laveste 

nivået. Objektenes lysstyrke skal ikke overstige en verdi på 15 cd/m2, og bakgrunnen skal ikke overstige en 

verdi på 0,5 cd/m2. 

7.6. Prøving av fargene 

Alle S-52-fargetabeller som brukeren kan velge, skal prøves etter tur for å kontrollere om de er i samsvar med 

disse tekniske spesifikasjonene. 

7.7. Prøving av målefunksjonene 

a)  Alle numerisk gjengitte verdier på den elektroniske peilelinjen (EBL) og den variable avstandsringen 

(VRM) skal være nøyaktig i samsvar med den analoge posisjonen til EBL og VRM (eller tilsvare 

markørens koordinater). 

b)  Det numeriske bildets oppløsning og trinnvise økning skal være identisk med de analoge verdiene for EBL 

og VRM. 

7.8. Prøving av funksjonen for oppdatering av sjøkart 

Før og etter hvert trinn i prøvingen skal versjonsnumrene for de nedlastede SENC-ene og oppdateringene 

lastes inn på nytt som beskrevet i brukerhåndboken, og vises på skjermen. 

– Trinn 1: Nedlasting av prøvings-SENC. 

– Trinn 2: Oppdatering av prøvings-SENC. 

– Trinn 3: Prøving av tilbakestillingsfunksjonen. 

– Trinn 4: Nedlasting av et nytt SENC. 

Etter en oppdatering skal det være mulig å hente inn og vise alle de aktuelle objektene.  
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7.9. Prøving av viste objekter i mer enn én celle for samme område 

a)  Det skal prøves om alle objektene i prøvings-SENC og i det ekstra overlappende prøvings-SENC er 

synlige og vises riktig. Ved denne prøvingen skal informasjonstettheten innstilles på «alle objekter». 

b)  Det skal prøves om det er mulig å velge en eller flere bestemte celler til visning dersom det finnes flere 

celler fra ulike produsenter for samme område med samme anvendelse. 

8.  PRØVING AV RADARBILDETS VISNING OG BETJENING 

8.1. Forberedelse 

a)  Til prøvingen skal produsenten eller leverandøren skaffe til veie et serielt grensesnitt til systemet som skal 

godkjennes (utstyret som skal prøves) som leverer de samme faktiske verdiene (som NMEA 01/83-

strenger) for posisjon og kurs som brukes til å posisjonsbestemme og orientere sjøkartet. 

b)  Under prøvingen skal det brukes et referansesystem der verdiene for posisjon og kurs sammenlignes med 

verdiene for utstyret som skal prøves. 

c)  Utstyret som skal prøves, skal koples til typegodkjent radarutstyr (i henhold til leverandørens valg). 

d)  Radarbildets avstandsområde og kurs skal justeres i forhold til kurslinjen. 

8.2. Prøving av radarbilde uten underliggende sjøkart 

a)  Dersom ECDIS-utstyret for innlands vannveier viser radarbildet mens radarens betjeningsinnretninger 

fremdeles er plassert på radarutstyret (avsnitt 4B, figur 2 og 3), skal radarbildet til ECDIS-utstyret for 

innlands vannveier anses som en underordnet visning for det aktuelle radarutstyret. I dette tilfellet skal 

radarbildet oppfylle de kravene som er relevante for skjermer og bilder, i kravene til radar og indikatorer 

for omdreiningshastighet. 

b)  Dersom utstyret som skal prøves, er et radaranlegg med integrert funksjonalitet for ECDIS for innlands 

vannveier (avsnitt 4B, figur 4), skal alle krav i standardene for radarutstyr og indikatorer for omdreinings-

hastighet være oppfylt. 

8.3. Prøving av radarbilde, overlappende informasjon fra andre fartøyer og underliggende sjøkart 

ECDIS-utstyr for innlands vannveier skal installeres i et referansemiljø. Dette kan være virkelig (på et fartøy) 

eller simulert. Posisjons- og retningsinformasjon om andre fartøyer (i samsvar med de tekniske spesifi-

kasjonene for AIS for innlands vannveier) skal være fordelt på mange ulike tidspunkter. 

8.3.1. Prøving av radaroverlapping 

a)  Radarbildet skal ikke forstyrres av sjøkartbildet (se kapittel 4.3 bokstav c) i dette avsnitt). 

b)  Den overlappende informasjonen om andre fartøyers posisjon og retning skal bare vises når 

– informasjonen er oppdatert (nesten sanntid), og 

– informasjonen ikke er eldre enn de høyeste verdiene for tidsavbrudd som er fastsatt i tabellen i nr. 5.1 

bokstav e) i avsnitt 1, Kvalitetsstandard for ECDIS for innlands vannveier. Symbolene skal merkes som 

foreldet dersom informasjonen er eldre enn 30 sekunder for fartøyer i bevegelse. Posisjonsinformasjon 

om eget fartøy skal ikke vises dersom den mottas fra en reléstasjon. 

c)  Overlappende informasjon fra sporingsutstyr om andre fartøyers posisjon og retning skal tones ned ved en 

avstand som kan defineres av brukeren. 

d)  Andre fartøyers posisjon og retning som gjengis i form av 

– en retningsbestemt trekant eller 

– et sant omriss (i riktig skala), 

skal vises bare dersom kursen til disse andre fartøyene er kjent. For alle andre fartøyer skal det brukes et 

allment symbol (en åttekant anbefales, en sirkel skal anvendes bare til innlandsbruk). 

e)  Det skal være mulig å fjerne sjøkartet og alle andre informasjonslag og vise bare radarbildet ved hjelp av 

et lett tilgjengelig betjeningselement eller menyområde.  
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f)  Sjøkartbildet skal fornyes like ofte som radarbildet. 

8.2.3. Prøving av sjøkartets posisjon og orientering 

a)  Kartposisjonens statiske forskyvning skal være mindre enn ± 5 m for alle avstander inntil 2000 m. 

b)  Den statiske forskyvningsfeilen for asimutretning mellom radar- og sjøkartbilde skal være mindre enn 

± 0,5 grader. 

c)  Korrigeringen av disse parametrene skal vises i vedlikeholdsfunksjon. 

d)  Det dynamiske avviket fra sjøkartets orientering ved omdreiningshastigheter på mindre enn 

± 60 grader/min. skal være mindre enn ± 3 grader. 

e)  Disse prøvingene skal foretas visuelt eller ved evaluering av måledata. 

8.3.3. Prøving av skalasamsvar 

Sjøkartinformasjonen skal sammenlignes med velkjente referansepunkter i radarbildet for å prøve om 

sjøkartets skala er tilstrekkelig i samsvar med radarskalaen. 

9.  PRØVING AV ALARMER OG VARSLER 

a)  Alarmene fra selve ECDIS-utstyret for innlands vannveier samt alarmene som overføres fra følerne som er 

koplet til ECDIS, skal prøves. 

b)  Prøvingsmetoden skal omfatte følgende situasjoner: 

– Feil i ECDIS-utstyret for innlands vannveier (innebygd prøvingsutstyr). 

– Manglende posisjonssignal. 

– Manglende radarsignal. 

– Manglende signal for omdreiningshastighet. 

– Manglende kurssignal. 

– Samsvar med radarkart ikke mulig. 

10.  PRØVING AV RESERVELØSNINGER 

a)  Denne prøvingen skal vise hvordan ECDIS-utstyret for innlands vannveier reagerer ved en feil i en intern 

eller ekstern komponent og hva brukeren kan og bør gjøre. 

b)  Dessuten skal brukerhåndboken kontrolleres for å se om tiltakene som brukeren skal treffe, er beskrevet på 

en tilstrekkelig og riktig måte. 

AVSNITT 4A: TILTAK FOR Å SIKRE PROGRAMVARENS KVALITET 

1.  GENERELLE KRAV 

Programvare som brukes i navigasjonsfunksjon, er en sikkerhetsrelatert del av et navigasjonssystem. 

Leverandører av navigasjonssystemer skal sørge for at alle programvarevarekomponenter som brukes i 

navigasjonsfunksjon, gjør det mulig å navigere sikkert i alle situasjoner. 

1.1. Krav til utforming av programvare 

Programvarekomponentene skal tydelig være utformet ved hjelp av fastsatte metoder for utforming av 

programvare. Det skal framgå av utformingsspesifikasjonen hvordan sikkerhetskrav behandles i utformingen 

av programvaren. 

Det skal framlegges en programvareveiledning som angir regler for kodeskriving, utarbeiding av 

dokumentasjon, modularisering, konfliktanalyse og prøving av programvarekomponenter. For hver 

programvarekomponent kreves det dokumenter som beskriver spesifikasjon og utforming. 

1.2. Installasjonskrav 

Programvaremodulene skal installeres av kvalifiserte systemutviklere som forstår kravene til utforming og 

sikkerhet fullt ut.  
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Dersom mer enn én systemutvikler arbeider med programvaren til navigasjonssystemet, skal det brukes et 

versjonskontrollsystem slik at det ikke oppstår problemer med flere motstridende versjoner. 

Installasjonen skal være i samsvar med utformingsspesifikasjonen og skal være basert på veiledningen for 

utforming av programvaren. Videre skal velkjente installasjonsproblemer (avhengig av hvilket språk som 

brukes) behandles i installeringen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: 

– Håndtering av nullpeker. 

– Ikke-initialiserte variabler. 

– Rekkeviddekontroll. 

– Kontroll av matrisestørrelse. 

– Tildeling og frigivelse av minne. 

– Håndtering av unntak. 

Dersom det brukes parallellprosessering (f.eks. flere tråder, oppgaver eller prosesser), skal problemer med 

konfliktfri prosessering behandles i installeringen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: 

– Problemer med delte data. 

– Flerbruksproblemer. 

– Prioritetsinversjon. 

– Vranglås. 

1.3. Prøvingskrav 

Programvaremodulene skal prøves i samsvar med utformingsspesifikasjonen. Prøvingsresultatene skal 

sammenlignes med retningslinjene for utforming og dokumenteres i prøvingsrapporter. 

Prøvingene skal omfatte både moduler og systemer. Leverandører av navigasjonssystemer skal foreta 

omfattende simulatorbaserte prøvinger for å sikre at systemet deres er stabilt. Med simulatoren skal det være 

mulig å simulere et fullstendig navigasjonsmiljø med alle nødvendige eksterne følere. 

1.4. Krav til komponenter fra tredjeparter 

Komponenter fra tredjeparter [OEM-produkter (produsent av originalt utstyr)] omfatter programvare som ikke 

er utviklet av leverandøren av navigasjonssystemet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: 

– Statisk eller dynamisk tilknyttede bibliotek. 

– Verktøy for datamaskinassistert konstruksjon og utvikling av kilde- eller objektkode. 

– Operativsystemer. 

Programvarekomponenter fra tredjeparter skal velges i samsvar med de generelle sikkerhetskravene. 

Leverandøren av navigasjonssystemet skal dokumentere at komponentene fra tredjeparter oppfyller de høye 

standardene som er nødvendige for å navigere sikkert, enten ved å framlegge godkjente kvalitetssertifikater 

eller ved omfattende og dokumentert prøving av komponentene. 

1.5. Krav til tilleggstjenester i navigasjonsfunksjon 

Navigasjonssystemer kan ha mulighet for tilleggstjenester i navigasjonsfunksjon dersom de er nyttige. Disse 

tjenestene skal ikke forstyrre navigasjonsfunksjonen. 

Leverandøren av navigasjonssystemet er ansvarlig for ytterligere prøvingsutstyr som kreves for kontroll av 

grensesnittspesifikasjoner og protokollspesifikasjoner samt for samsvarsprøving i forhold til de tekniske 

spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier. 

1.6. Språk 

Andre nasjonale versjoner av et typegodkjent ECDIS for innlands vannveier skal søke om at typegod-

kjenningen kontrolleres når det gjelder oversettelsen av brukergrensesnittet.  
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1.7. Krav til brukerdokumentasjon 

Dokumentasjonen (håndbøkene) skal inneholde omfattende opplysninger om installasjon, bruk og vedlikehold 

av navigasjonssystemet. Opplysningene som er relevante for brukerne, skal presenteres på en klar og 

forståelig måte og uten unødvendige tekniske termer. Brukerhåndboken skal minst foreligge på engelsk, 

fransk, tysk og nederlandsk. Den tekniske dokumentasjonen kan foreligge bare på engelsk. 

2.  PRØVINGSMETODER OG PÅKREVDE RESULTATER 

2.1. Driftsprøving i navigasjonsfunksjon 

1.2.1. Ytelseskrav 

Navigasjonssystemet skal foreta pålitelige beregninger av posisjon og kurs. Videre skal systemet kontrollere 

at beregningene av posisjon og kurs er tilstrekkelig nøyaktige. 

Posisjons- og kursinformasjon skal beregnes og vises for samme referanseposisjon. Dette skal normalt være 

radarantennens midtpunkt. En ny posisjon beregnes minst ved hver omdreining av radarantennen. 

2.1.1.1. Posisjon 

Navigasjonssystemet skal beregne og vise fartøyets posisjon. Følgende minstekrav skal oppfylles under 

normale driftsforhold: 

a)  Posisjonsberegningen skal i gjennomsnitt ikke avvike mer enn 5 meter fra den faktiske posisjonen og skal 

omfatte alle systemfeil. 

b)  Standardavviket σ skal være mindre enn 5 meter og skal være basert på bare tilfeldige feil. 

c)  Systemet skal kunne påvise avvik på mer enn 3σ i løpet av 30 sekunder. 

Disse resultatene skal kontrolleres ved en realistisk prøving på minst 60 min. 

2.1.1.2. Kurs 

Navigasjonssystemet skal beregne og vise fartøyets kurs. Følgende minstekrav skal oppfylles: 

a)  Beregningen av kursvinkel skal i gjennomsnitt ikke avvike mer enn 1 grad fra radarens kursretning og skal 

omfatte alle systemfeil. Forskjellen mellom fartøyets kursretning og radarkursen skal være mindre enn  

1 grad. 

b)  Standardavviket skal være mindre enn 2 grader og skal være basert på bare tilfeldige feil. 

Disse resultatene skal kontrolleres ved en realistisk prøving på minst 60 min. 

2.1.2. Følerfeil 

Navigasjonssystemet skal løpende kontrollere at beregningen av posisjon og kurs fungerer riktig. Problemer 

skal påvises innen 30 sekunder. Ved eventuelle funksjonsfeil skal navigasjonssystemet underrette brukeren 

om problemet og følgene for navigasjonen. 

Dersom en kritisk føleralarm viser at posisjon eller kurs ikke er tilstrekkelig nøyaktig, skal sjøkartet slås av. 

2.1.3. Grensesnitt for driftsprøving 

Leverandører av navigasjonssystemet skal under samsvarsprøvingen utstyre navigasjonssystemet med et 

standard NMEA-grensesnitt som sender posisjons- og kursinformasjonen som brukes av navigasjonssystemet. 

Denne informasjonen skal kodes med NMEA-setninger kjent som GGA og HDT. Ytterligere setninger som 

RMC, ROT og VTG kan godtas. 

Disse strengene skal sendes fortrinnsvis hvert 0,1 sekund, minst hvert sekund. Posisjon og kurs skal være i 

samsvar med definisjonene i kapittel 2.1.1.1 og kapittel 2.1.1.2 i dette avsnitt.  
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2.2. Generell programvareprøving 

2.2.1. Dokumentasjon av utstyr 

Følgende dokumenter skal framlegges for godkjenning og skal leveres med alle navigasjonssystemer: 

– Brukerhåndbok. 

– Installasjonshåndbok. 

– Vedlikeholdshåndbok. 

Følgende dokumenter og filer skal framlegges som et ledd i framgangsmåten for godkjenning, men kreves 

ikke for sluttbrukere: 

– Utformingsspesifikasjoner. 

– Veiledning for utforming av programvare. 

– Sertifikater for programvarekomponenter fra tredjeparter eller prøvings- og simuleringsprotokoller. 

Dokumenter og filer som framlegges, skal gjøre det mulig å foreta en fullstendig kontroll av samsvar med de 

tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier. 

2.2.2. Holdbarhetsprøving 

Navigasjonssystemet skal bestå en holdbarhetsprøving på 48 timer med uavbrutt drift under normale 

driftsforhold. Systemet skal være utstyrt med standardgrensesnitt for ytelses- og ressursovervåking under 

drift. Ved overvåkingen av systemet skal det ikke avdekkes noen form for ustabilitet i systemet, tap av minne 

eller gradvis ytelsestap. Navigasjonssystemer som gir mulighet for tilleggstjenester mens de brukes i 

navigasjonsfunksjon, skal være utstyrt med det nødvendige prøvingsutstyret, herunder alle dokumenter som 

er nevnt i kapittel 1.7 i dette avsnitt. 

3.  ENDRINGER AV SERTIFISERTE SYSTEMER 

3.1. Generelle krav 

Navigasjonssystemer som installeres om bord, skal fungere på tilsvarende måte som et system som er 

sertifisert av myndighetene. Leverandøren av navigasjonssystemet skal for hvert system sende en erklæring 

om at systemet er i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier og fungerer 

på tilsvarende måte som det sertifiserte systemet. 

Vedkommende myndighet har til enhver tid rett til å kontrollere at installerte systemer er i samsvar med 

ECDIS for innlands vannveier. 

3.2. Endringer av maskinvare og programvare 

Leverandøren av navigasjonssystemet kan endre programvare eller maskinvare forutsatt at systemet fortsatt er 

i samsvar med ECDIS for innlands vannveier. Endringer skal dokumenteres fullstendig og framlegges for 

vedkommende myndighet sammen med en redegjørelse for hvordan navigasjonssystemet påvirkes av disse 

endringene. Vedkommende myndighet kan kreve en hel eller delvis fornyelse av sertifiseringen dersom den 

anser det som nødvendig. Ovennevnte gjelder også bruk av et godkjent ECDIS for innlands vannveier med en 

annen nasjonal versjon av operativsystemet. 

Følgende endringer påvirker ikke sertifiseringen av systemet og krever bare en melding til vedkommende 

myndighet: 

– Mindre endringer av komponenter fra tredjeparter (f.eks. oppdatering av operativsystem eller bibliotek). 

– Bruk av tilsvarende eller bedre maskinvarekomponenter (f.eks. raskere mikroprosessor, nyere versjoner av 

integrerte kretser, tilsvarende grafikkort osv.) 

– Mindre endringer av kildekode eller dokumentasjon.  
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AVSNITT 4B: SYSTEMKONFIGURASJONER (FIGURER) 

Figur 1 

ECDIS-utstyr for innlands vannveier, frittstående system uten radartilkopling 

 

Figur 2 

ECDIS-utstyr for innlands vannveier, parallell installasjon med radartilkopling 
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Figur 3 

ECDIS-utstyr for innlands vannveier med tilkopling til radar og delt skjerm 

 

Figur 4 

Radarnavigasjonsutstyr med integrert funksjon for ECDIS for innlands vannveier 
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AVSNITT 5: ORDLISTE 

Kilder som er brukt til å definere termer og forkortelser i teksten: 

1.  IMO-resolusjon MSC.232(82) 

2.  IHO S-52 og IHO S-32, tillegg 1, «Glossary of ECDIS-related Terms» 

3.  IHO S-57 (særlig del 1 «General Introduction», punkt 5 «Definitions») 

4.  Tekniske spesifikasjoner for ECDIS for innlands vannveier 

4.1.  Avsnitt 1: Kvalitetsstandard for ECDIS for innlands vannveier 

4.2.  Avsnitt 2: Datastandard for ENC for innlands vannveier 

4.3.  Avsnitt 2a: Koder for produsenter og vannveier 

4.4.  Avsnitt 3: Presentasjonsstandard for ECDIS for innlands vannveier 

4.5.  Avsnitt 4: Betjenings- og ytelseskrav, prøvingsmetoder og påkrevde prøvingsresultater, herunder avsnitt 4A  

og 4B 

5.  IENC-domene i S-100-registreringssystemet 

6.  IEHG-produktspesifikasjon for ENC for innlands vannveier 

7.  IEHG-objektkatalog for ENC for innlands vannveier 

8.  IEC-veiledning 61174 utgave 3.0 

9.  Vedlegg IX del III–VI i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF(1): Krav til radaranlegg og indikatorer for 

omdreiningshastighet 

10.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 414/2007 om tekniske retningslinjer for planlegging, gjennomføring og drift av 

vannveisinformasjonstjenester (RIS)(2) 

Definisjoner av objekter og attributter kan hentes fra objektkatalogen for ENC for innlands vannveier i UNECE-

resolusjonen om ECDIS for innlands vannveier som er nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav h). 

Term eller forkortelse Definisjon Kilde 

Bokstavord Kode på seks tegn for objektet/attributtet 3 

AIS 

Automatisk identifikasjonssystem: Et automatisk kommunikasjons- og 

identifikasjonssystem som er beregnet på å forbedre navigasjonssikkerheten 

ved å bidra til effektiv drift av sjøtrafikksentraler (VTS), fartøyrapportering og 

kommunikasjon mellom fartøyer og mellom fartøyer og enheter på land. 

2 

Største 

informasjonstetthet 

Største informasjonstetthet (full visning) betyr den største mengden SENC-

informasjon. I tillegg til standardvisningen vises her også alle andre objekter 

enkeltvis på anmodning. 

4.1 

Attributt 
En definert egenskap ved en enhet (f.eks. kategorien for et fyr, sektorgrenser, 

lysegenskaper osv.). 
3 

Kopiert attributt 

S-57/S-100-attributter (med den fullstendige listen over attributtverdier) som 

ble utvidet i samsvar med kravene til ECDIS for innlands vannveier. Alle nye 

attributter har samme navn som kilden, men skrives med små bokstaver. 

7 

  

(1) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 105 av 23.4.2007, s. 1. 
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Term eller forkortelse Definisjon Kilde 

CCNR/ZKR 

Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen, en internasjonal kommisjon som 

ble opprettet i henhold til Mannheim-konvensjonen. Nåværende medlemsstater 

er Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Sveits. CCNRs viktigste og faste 

mål er å 

sikre framgang for fart på Rhinen og på innlands vannveier i Europa, 

opprettholde det høye sikkerhetsnivået innen fart på innlands vannveier og de 

tilknyttede områdene. 

 

Celle (sjøkartcelle) 
En celle er et geografisk område som inneholder ENC-data for innlands 

vannveier. 
3 

CIE-fargekalibrering 
Framgangsmåte for å bekrefte at fargen som er angitt i IHO S-52, er riktig 

gjengitt på ECDIS-skjermen. 
2 

Samlingsobjekt Type objekt som inneholder opplysninger om forholdet mellom andre objekter. 3 

Kompileringsskala 

Skalaen der sjøkartinformasjonen oppfyller IHOs krav til sjøkartets 

nøyaktighet. Den fastsettes av det hydrografiske kontoret som utarbeider 

sjøkartet, og kodes i ENC. 

6 

Datum 

En gruppe parametrer som angir referanseoverflaten eller referanseko-

ordinatsystemet som brukes til geodetisk kontroll ved beregningen av 

koordinater for punkter på jorden. Vanligvis defineres datum atskilt som 

horisontale og vertikale datum. Ved praktisk bruk av datumet er det nødvendig 

å ha ett eller flere veldefinerte punkter med koordinater i datumet. 

2 

Datum, horisontalt 

En gruppe parametrer som angir referansen for horisontal geodetisk kontroll, 

vanligvis målene for og plasseringen av en referanseellipsoide. (Det horisontale 

datum skal være WGS 84.) 

6 

Datum, vertikalt 

En flate som høyder og/eller dybder (dybdeforhold og tidevannshøyder) 

fastsettes i forhold til. Høyder fastsettes vanligvis ut fra en plan (ekvipotensial) 

flate, som omtrent tilsvarer middelvannstanden, mens dybder ofte fastsettes ut 

fra det laveste tidevannet. 

6 

Differensiell GPS 

(DGPS) 

En form for GPS der påliteligheten og nøyaktigheten forbedres ved at det 

sendes ut en tidsvarierende korrigeringsmelding fra en GPS-mottaker 

(differensiell funksjon) i en kjent posisjon på land. Korrigeringene mates 

automatisk inn i GPS-mottakeren om bord og brukes til å beregne en mer 

nøyaktig posisjon. 

4 

Basisvisning 

Minste informasjonstetthet (basisvisning) betyr den minste mengden SENC-

informasjon som vises, og som ikke kan reduseres av brukeren. Den består av 

den informasjonen som alltid kreves i alle geografiske områder og under alle 

forhold. 

1 

Visningsskala 
Forholdet mellom en avstand på skjermen og en avstand på bakken, normalisert 

og uttrykt som et forhold, f.eks. 1:10000. 
2 

EBL Electronic Bearing Line (elektronisk peilelinje) 4.5 

ECDIS 

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) er et 

navigasjonsinformasjonssystem som med tilstrekkelige reservesystemer kan 

godtas å være i samsvar med det oppdaterte sjøkartet som kreves ved regel 

V/19 og V/27 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, ved å vise 

utvalgt informasjon fra et system for elektroniske sjøkart (SENC) med 

posisjonsinformasjon fra navigasjonsfølere som hjelper brukeren med å 

planlegge og overvåke reisen og om nødvendig kan vise ytterligere 

navigasjonsrelatert informasjon. 

1 

Kant 

Et endimensjonalt geografisk objekt som defineres av minst to koordinatpar 

(eller to punkter med innbyrdes forbindelse) og valgfrie interpolasjons-

parametrer. 

3 

Elektronisk sjøkart 

Et svært omfattende begrep for dataene, programvaren og det elektroniske 

systemet som gjør det mulig å vise sjøkartinformasjon. Et elektronisk sjøkart 

kan, men trenger ikke, tilsvare papirkartet som kreves av SOLAS. 

2 

ENC 

Electronic Navigational Chart: Database som er standardisert når det gjelder 

innhold, struktur og format, og er utarbeidet til bruk sammen med ECDIS i 

henhold til fullmakt fra statlig godkjente hydrografiske kontorer. ENC 

inneholder all kartinformasjon som er nødvendig for å navigere sikkert, og kan 

inneholde tilleggsinformasjon i forhold til papirkartet (f.eks. seilingsinstrukser) 

som kan anses som nødvendig for å navigere sikkert. 

1 
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Term eller forkortelse Definisjon Kilde 

ENC-celle Den geografiske inndeling av ENC-data for distribusjonsformål. 8 

Attributtverdi 
En særlig kvalitet eller kvantitet som tildeles et attributt (f.eks. «ledefyr», 

grensevinkler, koden som angir lysets farge – se attributt). 
7 

Utvekslingsformat 
En spesifikasjon av hvordan data skal være oppbygd og ordnet for å 

tilrettelegge for utveksling mellom datasystemer. 
2 

Utvekslingssett 

En gruppe filer som inngår i en samlet dataoverføring for ett bestemt formål 

(dvs. produktspesifikk). Produktspesifikasjonen for ENC definerer for 

eksempel et utvekslingssett som inneholder én katalogfil og minst én fil fra et 

datasett. 

2 

Objekt 

En identifiserbar samling av opplysninger. Et objekt kan ha attributter og kan 

være knyttet til andre objekter. 

En digital gjengivelse av en del av en enhet eller hele enheten ved hjelp av 

egenskapene (attributtene), geometrien og (eventuelt) tilknytningen til andre 

objekter (f.eks. den digitale beskrivelsen av en fyrsektor som blant annet angir 

sektorgrensene, lysets farge, synsvidde osv. og en eventuell forbindelse til et 

fyrtårn). 

2 

Objektkatalog 
En fullstendig liste over gjeldende identifiserte objekter, attributter og 

attributtverdier som er tillatt å bruke i ENC for innlands vannveier. 
7 

Kopiert objekt 

S-57-objekter (med den fullstendige listen over attributter) som ble utvidet i 

samsvar med kravene til ECDIS for innlands vannveier. Alle nye objekter har 

samme navn som kilden, men skrives med små bokstaver. 

7 

Objektdatakatalog 

En objektdatakatalog inneholder spesifikasjoner av uavhengige grupper av 

objekter og attributter som kan brukes til å beskrive geografisk informasjon i en 

bestemt sammenheng. 

En objektdatakatalog kan brukes til å utarbeide en objektkatalog. 

 

Fil 
En fastsatt gruppe av S-57-poster som er samlet for et bestemt formål. Filens 

innhold og struktur skal være definert i en produktspesifikasjon. 
2 

Geoobjekt 
En type objekt som inneholder beskrivende egenskaper for en enhet i den 

virkelige verden. 
2 

Geometrisk primitiv 
En av de tre grunnleggende geometriske visningsenhetene: punkt, linje og 

område. 
2 

Kurs 

Retningen som lengdeaksen til et fartøy peker mot, vanligvis uttrykt som en 

vinkelavstand fra nord med urviseren opp til 360 grader (rettvisende kurs, 

magnetisk kurs eller kompasskurs). 

2 

Baug opp-visning 

Informasjonen på skjermen (radar eller ECDIS) vises slik at fartøyets kurs alltid 

peker oppover. Denne visningen tilsvarer sikten fra kommandobroen i samme 

retning som fartøyets kurs. Denne visningen kan medføre at innholdet på 

skjermen må roteres hyppig. Dersom fartøyet endrer kurs eller girer, kan det 

føre til at innholdet på skjermen blir uleselig i denne ustabile visningen. 

2 

IEC 

International Electrotechnical Commission (Den internasjonale elektrotekniske 

standardiseringsorganisasjon): En internasjonal (ikke-statlig) organisasjon som 

utarbeider globale standarder for elektrisk og elektronisk konstruksjon med det 

formål å tilrettelegge for internasjonal handel. 

2 

IHO 

International Hydrographic Organization (Den internasjonale hydrografiske 

organisasjon): Samordner virksomheten til nasjonale hydrografiske kontorer, 

fremmer standarder og gir råd til utviklingsland på området sjøoppmåling og 

utarbeiding av sjøkart og publikasjoner. 

2 

IHOs 

registreringssystem 

IHOs registreringssystem for geodatainfrastruktur. Et registreringssystem er 

informasjonssystemet som et register føres i. Når det gjelder S-100, forvalter 

IHO et registreringssystem som gjør det mulig å lagre ulike registre med 

sjøkartrelatert informasjon. 

5 

(IHO-) S-32, tillegg 1 Hydrografisk ordbok – ordliste med ECDIS-relaterte termer. 2 

(IHO-) S-52 Spesifikasjoner for sjøkartinnhold og visningselementer i ECDIS. 2 
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Term eller forkortelse Definisjon Kilde 

(IHO-) S-52, tillegg 1 Veiledning om oppdatering av elektroniske sjøkart. 2 

(IHO-) S-57 IHOs standard for overføring av digitale sjøkartdata. 3 

(IHO-) S-57, tillegg A IHOs objektkatalog. 3 

(IHO-) S-57, tillegg B Produktspesifikasjoner for ENC. 3 

(IHO-) S-62 Produsentkoder for ENC.  

IMO 

International Maritime Organization (Den internasjonale sjøfartsorganisasjon): 

IMO, tidligere IMCO, er De forente nasjoners særorgan med ansvar for 

sjøsikkerhet, effektiv navigasjon og hindring av havforurensning fra fartøyer. 

2 

Informasjonsfunksjon 
Bruk av ECDIS for innlands vannveier bare for informasjonsformål uten 

overlappende radarbilde. 
4.1 

AIS for innlands 

vannveier 

AIS til bruk ved fart på innlands vannveier som kan brukes sammen med AIS 

(for sjøfart) – gjort teknisk mulig ved hjelp av endringer og utvidelser av AIS 

(for sjøfart). 

 

ECDIS for innlands 

vannveier 

Et elektronisk kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innlands 

vannveier som viser utvalgt informasjon fra et system for elektroniske sjøkart 

for innlands vannveier (SENC for innlands vannveier) og eventuell informasjon 

fra andre navigasjonsfølere. 

4.1 

ENC for innlands 

vannveier (IENC) 

Elektronisk sjøkart for innlands vannveier (IENC): Database som er 

standardisert når det gjelder innhold, struktur og format, og som skal brukes 

sammen med det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet om bord 

på fartøyer som trafikkerer innlands vannveier. Et IENC utstedes av eller etter 

fullmakt fra et vedkommende offentlig organ og er i samsvar med standarder 

som opprinnelig er utarbeidet av Den internasjonale hydrografiske organisasjon 

(IHO) og tilpasset av harmoniseringsgruppen for ENC for innlands vannveier. 

Et IENC inneholder all sjøkartinformasjon som er nødvendig for å navigere 

sikkert på innlands vannveier, og kan inneholde tilleggsinformasjon i forhold til 

papirkartet (f.eks. seilingsinstrukser, maskinleselige seilingsplaner, osv.) som 

kan anses som nødvendig for å navigere sikkert og planlegge reiser. 

4.1 

Domene for ENC for 

innlands vannveier 

Domene innenfor IHOs registreringssystem for geodatainfrastruktur reservert 

for poster i tilknytning til ENC for innlands vannveier. 
5 

SENC for innlands 

vannveier 

System for elektroniske sjøkart for innlands vannveier: En database som 

bygges opp ved å konvertere ENC for innlands vannveier i ECDIS for innlands 

vannveier til hensiktsmessig bruk, oppdatere ENC for innlands vannveier ved 

hjelp av hensiktsmessige metoder og innarbeide andre data som tilføyes av 

brukeren. Det er denne databasen som faktisk brukes av ECDIS for innlands 

vannveier til visning av informasjon på skjermen og til andre navigasjons-

funksjoner. SENC for innlands vannveier kan også inneholde informasjon fra 

andre kilder. 

4.1 

INT 1 

International chart 1 (Internasjonalt sjøkart 1): Spesifikasjon av symboler, 

forkortelser og termer som brukes i IHOs serie av internasjonale sjøkart. (Gir 

kartbrukeren en forklaring på symboler, forkortelser og termer som brukes i 

sjøkart som er utformet i samsvar med IHOs sjøkartspesifikasjoner.) 

Inneholder beskrivelser av objekter og attributter. Kan anses som referanse for 

tegnforklaringen på papirsjøkart. 

2 

Integrert visning 

Bilde med baugen opp og i relativ bevegelse som består av SENC for innlands 

vannveier med overlappende radarbilde med tilsvarende skala, forskyvning og 

orientering. 

4.1 

Oppslagstabell 

En tabell med symbolinstruksjoner som knytter SENC-objekter til symboler for 

punkt, linje eller område og angir visningsprioritet, radarprioritet, IMO-kategori 

og valgfri visningsgruppe. 

2 

M-4 

Inneholder IHOs spesifikasjoner for utformning av sjøkart samt godkjente 

symboler og forkortelser som medlemsstatene har vedtatt til vanlig bruk. 

Omfatter også regler for INT-sjøkart. 

Inneholder beskrivelser av objekter og attributter. 

3 
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Term eller forkortelse Definisjon Kilde 

Metaobjekt Et objekt som inneholder opplysninger om andre objekter. 2 

Navigasjonsfunksjon 
Bruk av ECDIS for innlands vannveier til å styre fartøyet med overlappende 

radarbilde. 
4.1 

Nord opp-visning Informasjonen på skjermen (radar eller ECDIS) vises med nord oppover. 2 

Annen 

navigasjonsinformasjon 

Navigasjonsinformasjon som ikke inngår i SENC, og som kan vises av ECDIS, 

for eksempel radarinformasjon. 
2 

Overskalere Vise data i en større skala enn de er beregnet på. 2 

Eget fartøy Termen som betegner fartøyet der ECDIS brukes. 2 

Eget fartøys 

sikkerhetskontur 

Konturen for eget fartøy som brukeren velger blant konturene som finnes i 

SENC, og som brukes av ECDIS til å skille mellom sikkert og usikkert farvann 

på skjermen og til å utløse grunnstøtingsalarmer. 

2 

Kvalitetsstandard for 

ECDIS 

Standard som er utarbeidet i henhold til fullmakt fra IMO og beskriver 

minstekravene til ytelse for navigasjonsinnretninger og annet utstyr som er 

påkrevd i henhold til SOLAS-konvensjonen. 

Vedtatt av IMO 5. desember 2006 og offentliggjort som MSC.232(82). 

2 

Objektrapport 

Resultatet av en spørring som gjelder et gjengitt symbol for punkt, linje eller 

område, om ytterligere informasjon fra databasen som ikke framgår av 

symbolet. 

2 

Presentasjonsbibliotek 

for ECDIS 

En samling av hovedsakelig digitale spesifikasjoner som består av 

symbolbibliotek, fargesystemer, oppslagstabeller og regler som knytter hvert 

objekt og attributt i SENC til den relevante presentasjonen på ECDIS-skjermen. 

Offentliggjort av IHO som vedlegg A til særpublikasjon nr. 52 (S-52). 

2 

Produktspesifikasjon 

En bestemt undergruppe av hele spesifikasjonen med tilhørende regler som er 

spesialtilpasset for den planlagte bruken av de overførte dataene. 

(Produktspesifikasjonen for ENC angir innholdet, strukturen og andre 

obligatoriske elementer for et ENC.) 

2 

Radaravstand 
Avstand fra radarantennen. Ved fart på innlands vannveier skal radaravstanden 

kunne innstilles sekvensielt i samsvar med CCNRs radarbestemmelser. 
9 

Visning i relativ 

bevegelse 

I visning i relativ bevegelse vises sjøkartinformasjonen og radarmålene i 

bevegelse i forhold til fartøyets faste posisjon på skjermen. 
2 

Reiseplanlegging 

En ECDIS-funksjon der det vises et område som er nødvendig for å gjennomgå 

den planlagte reisen, velge den planlagte ruten og merke ruten, kontrollpunkter 

og navigasjonsmerknader. 

1 

SCAMIN Den minste skalaen som objektet kan brukes i, f.eks. til ECDIS-presentasjon. 3 

SENC 

System Electronic Navigational Chart (system for elektroniske sjøkart): En 

database som bygges opp ved å konvertere ENC i ECDIS til hensiktsmessig 

bruk, oppdatere ENC ved hjelp av hensiktsmessige metoder og innarbeide 

andre data som tilføyes av brukeren. Det er denne databasen som faktisk brukes 

av ECDIS til visning av informasjon på skjermen og til andre 

navigasjonsfunksjoner. SENC kan også inneholde informasjon fra andre kilder. 

2 

Geografisk objekt 
Et objekt som inneholder opplysninger om plasseringen av enheter i den 

virkelige verden. 
2 

Standardvisning 
Standard informasjonstetthet er standardmengden SENC-informasjon som skal 

være synlig første gang sjøkartet vises i ECDIS. 
4.1 

Fartøysporingssystem 

Funksjonen som vedlikeholder fartøyets statusinformasjon, ved behov 

kombinert med informasjon om last og forsendelser (sporing), og som 

innhenter informasjon om hvor fartøyet befinner seg, ved behov kombinert med 

informasjon om last, forsendelser og utstyr (sporing). 

10 

Visning i sann 

bevegelse 

Visning der eget fartøy og alle radarmål flytter seg i sann bevegelse, mens 

informasjonen på sjøkartet ligger fast. 
2 
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Term eller forkortelse Definisjon Kilde 

Brukerdefinerte 

innstillinger 

Muligheten for å bruke og lagre en profil med innstillinger for visning og 

betjening. 
4.1 

VRM Variable Range Marker (variabel avstandsring). 4.5 

WGS 84 

WORLD GEODETIC SYSTEM: Det geodetiske grunnlaget for «Navigational 

Satellite Timing and Ranging — Global Positioning System» (NAVSTAR-

GPS), som brukes til å overvåke jorden og objekter på jorden og er utviklet av 

USAs forsvarsdepartement. Dette globale geodetiske referansesystemet 

anbefales av IHO til hydrografisk og kartografisk bruk. 

6 
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Tillegg 1 

Sammenligning av strukturene i standarden for ECDIS (for sjøfart) og de tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier 

ECDIS (for sjøfart) ECDIS for innlands vannveier 
OPEN ECDIS FORUM 

http://ienc.openecdis.org 

IMO MSC.232(82): Revised Performance Standards for ECDIS, desember 2006 Avsnitt 1: Kvalitetsstandard  

Tillegg 1: Referansedokumenter  

Tillegg 2: SENC-informasjon som er tilgjengelig for visning ved reiseplanlegging og 

ruteovervåking 

 

Tillegg 3: Navigasjonselementer og -parametrer  

Tillegg 4: Områder med særlige vilkår  

Tillegg 5: Alarmer og indikatorer  

Tillegg 6: Krav til reservesystemer  

Tillegg 7: RCDS-drift  

IHO S-57: Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, utgave 3.1, tillegg nr. 2, juni 2009 Avsnitt 2: Datastandard for ENC for innlands 

vannveier 

 

Del 1: Innledning  

Del 2: Teoretisk datamodell  

Del 3: Datastruktur  

Tillegg A: IHOs objektkatalog Objektkatalog for ENC for innlands vannveier 

Innledning  

Kapittel 1:  Objektklasser  

Kapittel 2:  Attributter  

Vedlegg B:  Kryssreferanse for attributter/objektklasser  

Tillegg B:  Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner for ENC for innlands vannveier 

Tillegg B.1:  Produktspesifikasjon for ENC 

Vedlegg A:  Bruk av objektkatalogen for ENC Kodingsveiledning for IENC 

Vedlegg B:  Eksempel på CRC-koding  

Tillegg B.2:  Produktspesifikasjon for koding av en objektdatakatalog på grunnlag av IHOs 

objektkatalog 

 

IHO S-62 ENC Producer Codes, utgave 2.5, desember 2009 Avsnitt 2a: Koder for produsenter og vannveier OEF (https://http://registry.iho.int/s100_gi_registry/ 

home.php): 

Koder for produsenter og vannveier 

(inngår ikke i de tekniske spesifikasjonene for ECDIS 

for innlands vannveier) 
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ECDIS (for sjøfart) ECDIS for innlands vannveier 

OPEN ECDIS FORUM 

http://ienc.openecdis.org 

IHO S-52 Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS, Avsnitt 3: Presentasjonsstandard  

utgave 6, mars 2010 Presentasjonsbibliotek for ECDIS for innlands 

vannveier 

Vedlegg A: IHOs presentasjonsbibliotek for ECDIS Oppslagstabeller 

Vedlegg B: Framgangsmåte for første kalibrering av fargeskjermer Symboler 

Vedlegg C: Framgangsmåte for å opprettholde kalibreringen av skjermer Framgangsmåte for betinget symbolisering 

Tillegg 1: Veiledning om oppdatering av elektroniske sjøkart  

Vedlegg A: Definisjoner og bokstavord  

Vedlegg B: Gjeldende praksis for oppdatering av papirkart  

Vedlegg D: Anslått datavolum  

IEC 61174, utgave 3.0: ECDIS — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and 

Required Test Results, 2008-09 

Avsnitt 4: Betjenings- og ytelseskrav, 

prøvingsmetoder og påkrevde prøvingsresultater 

 

Avsnitt 4A: Tiltak for å sikre programvarens kvalitet  

Avsnitt 4B: Systemkonfigurasjon  

S-32 tillegg 1: Hydrographic Dictionary – Glossary of ECDIS-Related Terms Avsnitt 5: Ordliste  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/49/EU 

av 11. oktober 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av 

tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske 

krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, og om 

oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF(1), særlig artikkel 20 

nr. 1 første punktum, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2006/87/EF, reglene for besiktelse av 

fartøyer på Rhinen og kommisjonsforordning (EU)  

nr. 164/2010 av 25. januar 2010 om tekniske 

spesifikasjoner for elektroniske meldingssystemer for 

fartøyer i fart på innlands vannveier som nevnt i 

artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstje-

nester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(2) 

fastsettes de viktigste kravene til utveksling av et 

minsteantall opplysninger om fartøysskrog  

mellom myndigheter for fartøyssertifisering og RIS-

myndigheter. 

2) Etter at direktiv 2006/87/EF trådte i kraft, er flere enn 

14 000 fartøyer blitt tildelt et unikt europeisk 

fartøyidentifiseringsnummer (ENI). Det store antallet 

ENI-numre gjør det vanskelig å utveksle opplysninger 

på en effektiv måte uten et egnet verktøy. Dette kan føre 

til økt sikkerhetsrisiko i forbindelse med driften av 

fartøyet (trafikkstyring), men også administrative 

problemer (f.eks. dobbelttelling i statistikk). ENI-

numrene lagres i AIS-transpondere for innlands 

vannveier i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 12.10.2013,  

s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 49 av 28.8.2014, s. 26. 

(1) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 57 av 6.3.2010, s. 1. 

nr. 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifika-

sjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om 

harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på 

innlands vannveier i Fellesskapet(3) for at fartøy skal 

kunne identifiseres automatisk dersom de har et ENI-

nummer. 

3) Vedkommende myndigheter trenger disse opplysnin-

gene særlig for å unngå at samme fartøy tildeles to 

ENI-numre, mens RIS-myndigheter bruker opplysnin-

gene i mange RIS-systemer, for eksempel sluseplaner 

og slusestatistikk. Antallet AIS-transpondere for 

innlands vannveier øker fortsatt raskt, og dette gjør at 

effektiv utveksling av opplysninger er avgjørende for 

at trafikkstyringen skal fungere godt. Et sentralt 

elektronisk register (database med opplysninger om 

fartøysskrog) som alle myndigheter er tilknyttet er 

derfor nødvendig for å sikre effektiv utveksling av 

opplysninger og tilpasse vedlegget til dette direktiv til 

den tekniske utviklingen. 

4) Samtidig har antallet vedkommende myndigheter som 

kan utstede fellesskapssertifikater for fart på innlands 

vannveier økt betydelig. For tiden anvender 49 

myndigheter fra ni medlemsstater databasen til å 

identifisere fartøyer og tildele ENI-numre. Disse 

vedkommende myndigheter har behov for pålitelige 

opplysninger om fartøyet og fartøyets sertifikat for å 

kunne forberede tekniske inspeksjoner og utstede, 

fornye eller tilbakekalle sertifikater. Når et sertifikat er 

utstedt, fornyet eller tilbakekalt, skal alle andre 

vedkommende myndigheter underrettes. Manglende 

eller uriktige opplysninger kan føre til ufullstendige 

vurderinger fra den vedkommende myndighetens side, 

som kan fastslå en sikkerhetsrisiko og en feil 

anvendelse av kravene fastsatt i direktiv 2006/87/EF. 

5) Det økte antallet vedkommende EU-myndigheter og 

det faktum at ikke alle medlemsstater utveksler 

opplysninger om tildeling av ENI-numre med andre 

medlemsstater har en negativ virkning på den effektive 

utvekslingen av opplysninger dem imellom, som i sin 

tur påvirker utstedelsen av sertifikater i henhold til 

kravene i direktiv 2006/87/EF ettersom det er mulig at 

to sertifikater kan utstedes på grunnlag av samme ENI-

nummer. Dette står i kontrast til situasjonen på Rhinen, 

der det finnes bare noen få myndigheter som utsteder 

sertifikater og alle myndigheter på Rhinen aktivt 

  

(3) EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35. 

2019/EØS/27/47 
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kommuniserer med hverandre, noe som gir en effektiv 

flyt av opplysninger mellom dem. En effektiv 

utveksling av opplysninger basert på databasen med 

opplysninger om fartøysskrog er derfor en nødvendig 

forutsetning for å kunne garantere et likeverdig 

sikkerhetsnivå mellom fellesskapssertifikatet for fart 

på innlands vannveier og sertifikatet som utstedes i 

henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om 

skipsfart på Rhinen. 

6) Det er nødvendig å sikre at beskyttelsesnivået for 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger ved fartøyidentifikasjon oppfyller 

kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplys-

ninger(1) og i 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(2). 

7) Direktiv 2006/87/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 7 i rådsdirektiv 

91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig 

anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for 

transport av gods og passasjerer på innlands 

vannveier(3) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2006/87/EF endres som angitt i 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29. 

Artikkel 2 

Medlemsstater som har innlands vannveier som nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2006/87/EF, skal innen ett år etter 

ikrafttredelsen av dette direktiv sette i verk de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 3 

All behandling av personopplysninger i forbindelse med dette 

direktiv skal skje i samsvar med direktiv 95/46/EF og forord-

ning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til de medlemsstatene som har innlands 

vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2006/87/EF. 

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

[Vedlegget er publisert i EUT L 272 av 12.10.2013, s. 43] 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1264/2013 

av 3. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i 

Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av 

artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(3) ble 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i 

forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå («EASA») underrettet 

Kommisjonen om opplysninger som er relevante for 

ajourføringen av fellesskapslisten. Relevante opplys-

ninger er også oversendt av tredjestater. På grunnlag av 

disse opplysningene bør fellesskapslisten ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfarts-

selskaper direkte eller gjennom myndighetene som har 

ansvar for regelverksbasert tilsyn med dem, om de 

vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn 

for en beslutning om å pålegge dem driftsforbud i 

Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et 

luftfartsselskap som er oppført på fellesskapslisten. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper 

mulighet til å gjennomgå dokumenter framlagt av 

medlemsstatene, inngi skriftlige merknader og gi 

Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning 

(EØF) nr. 3922/1991 («Flysikkerhetskomiteen»)(4) en 

muntlig redegjørelse. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 6.12.2013,  

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 49 av 28.8.2014, s. 27. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet, 

EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14. 

(4) Forordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om 

harmonisering av tekniske krav og administrative framgangs-

måter i sivil luftfart, EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 

5) Flysikkerhetskomiteen har mottatt ajourførte opplys-

ninger fra Kommisjonen om de felles samrådene, 

innenfor rammen av forordning (EF) nr. 2111/2005 og 

dens gjennomføringsforordning (EF) nr. 473/2006, som 

pågår med vedkommende myndigheter og luftfarts-

selskaper i statene Republikken Guinea, Indonesia, 

Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Iran, Madagaskar, 

Den islamske republikk Mauritania, Mosambik, Nepal, 

Filippinene og Zambia. Flysikkerhetskomiteen har også 

mottatt opplysninger fra Kommisjonen om Albania, 

India, Jemen og Zimbabwe. Flysikkerhetskomiteen har 

også mottatt ajourførte opplysninger fra Kommisjonen 

om faglige samråd med Den russiske føderasjon, og om 

overvåkingen av Libya. 

6) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA 

om resultatene av analysen av tilsynsrapportene utført 

av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart 

(«ICAO» – International Civil Aviation Organisation) 

innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhets-

tilsyn («USOAP» – Universal Safety Oversight Audit 

Programme). Medlemsstatene ble oppfordret til å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper 

som har lisens i stater der ICAO har påvist alvorlige 

sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert 

med betydelige svakheter i sikkerhetstilsynsordningen. I 

tillegg til de samråd som Kommisjonen har gjennomført 

i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, vil 

prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å 

framskaffe ytterligere opplysninger om sikkerhetsnivået 

hos luftfartsselskaper med lisens i nevnte stater. 

7) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra 

EASA om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for 

sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer 

(«SAFA») i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 

nr. 965/2012(5). 

8) Flysikkerhetskomiteen har også hørt redegjørelser fra 

EASA om faglige bistandsprosjekter gjennomført i 

stater som berøres av tiltak eller overvåking i henhold til 

forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen er blitt 

underrettet om EASAs planer, og om anmodninger om 

ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre 

sivile luftfartsmyndigheters administrative og faglige 

kapasitet med sikte på å bidra til å løse saker der 

gjeldende internasjonale standarder ikke er oppfylt. 

Medlemsstatene ble også oppfordret til å svare bilateralt 

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter 

for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008, EUT L 296 av 25.10.2012, s 1. 

2019/EØS/27/48 
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på nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen 

og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen 

nytten av å gi opplysninger til det internasjonale 

luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database, 

om faglig bistand som Unionen og dens medlemsstater 

yter for å forbedre flysikkerheten verden over. 

9) Flysikkerhetskomiteen har også hørt en redegjørelse fra 

Eurocontrol om status for og utviklingen av varslings-

systemet som understøtter EUs SAFA-program. Det ble 

rettet særlig oppmerksomhet mot statistikk over 

varslingsmeldinger for luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud, og mot mulige systemforbed-

ringer. 

Luftfartsselskaper i Den europeiske union 

10) På bakgrunn av EASAs analyse av opplysninger fra 

SAFA-inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra 

luftfartsselskaper i Unionen eller fra standardiserings-

inspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner 

og tilsyn utført av nasjonale luftfartsmyndigheter, har 

flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og 

underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om 

disse. Romania opplyste at godkjenningssertifikatet til 

luftfartsselskapet Jetran Air er blitt tilbakekalt, og 

Spania opplyste at godkjenningssertifikatet til IMD 

Airways hadde utløpt og er i ferd med å bli tilbakekalt. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe 

nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplys-

ninger skulle tyde på at det foreligger overhengende 

sikkerhetsrisikoer fordi EU-luftfartsselskaper ikke 

overholder relevante sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Republikken Guinea 

12) Som avtalt på møtet i Brussel i januar 2013 har 

vedkommende myndigheter i Republikken Guinea 

(DNAC) regelmessig framlagt opplysninger om den 

pågående gjennomføringen av planen for korrigerende 

tiltak, som ble godkjent av ICAO i desember 2012, 

samt all virksomhet knyttet til denne planen. 

13) I den siste framdriftsrapporten, som ble mottatt 

15. oktober 2013, er det redegjort for den seneste 

virksomheten og utviklingen med hensyn til gjennom-

føringen av planen for korrigerende tiltak. Den franske 

oversettelsen av reglene for sivil luftfart i Republikken 

Guinea (opprinnelig inspirert av og i stor grad hentet fra 

nåværende regler i engelsktalende nabostater) ble 

sluttført i begynnelsen av august 2013. Den reviderte 

loven om sivil luftfart ble 21. august 2013 oversendt til 

parlamentet for å bli vedtatt. Opplæringssystemet for 

inspektører, foreslått av Banjul Accord Group  

Aviation Safety Oversight Organisation (BAGASOO), 

ble vedtatt. Den 3. september 2013 ble Guineas 

kontaktorgan for farlig gods utpekt og ICAO ble 

underrettet om dette. 

14) DNCA framla for ICAO 30. august 2013 en revidert 

og ajourført plan for korrigerende tiltak. Alle kor-

rigerende tiltak som er planlagt for 2012 og første 

halvår 2013, er gjennomført, og tiltak som er planlagt 

for tredje og fjerde kvartal 2013, pågår. Disse tiltakene 

er ennå ikke kontrollert av ICAO. 

15) Alle tidligere godkjenningssertifikater for luftfarts-

selskaper («AOC» – Air Operator's Certificates) ble 

midlertidig opphevet i slutten av mars 2013, og det 

pågår en fullstendig sertifisering i samsvar med ICAO 

(fem faser) av et nasjonalt luftfartsselskap (PROBIZ 

Guinée, som driver trafikk med ett luftfartøy av typen 

Beechcraft King Air 90) med hjelp og støtte fra et 

spesifikt CAFAC/BAGASOO-besøk, samtidig med at 

DNACs inspektører får opplæring på arbeidsplassen 

om hele prosessen. PROBIZ utfører ikke flyginger til 

Unionen. 

16) DNAC har anmodet om et samordnet valideringsbesøk 

fra ICAO for å validere framdriften i gjennomføringen 

av planen for korrigerende tiltak, og ICAO planlegger 

å gjennomføre besøket i mai 2014. 

17) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde 

på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer 

som følge av manglende overholdelse av interna-

sjonale sikkerhetsstandarder, vil Kommisjonen måtte 

treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) 

nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra India 

18) Kommisjonen viste til den fortløpende dialogen med 

indiske myndigheter når det gjelder tilsyn med statens 

luftfartsselskaper. Kommisjonen skrev i oktober 2007 

og i januar 2010 til Indias direktorat for sivil luftfart 

(«DGCA») om visse luftfartsselskaper som DGCA har 

ansvar for regelverksbasert tilsyn med, og var tilfreds 

med svarene som ble gitt. 

19) Med hensyn til en ajourført redegjørelse om den senere 

tids hendelser gjennomførte ICAO i desember 2012 et 

samordnet valideringsbesøk som medførte at det ble 

rapportert om to betydelige sikkerhetsproblemer. Det 

første sikkerhetsproblemet var knyttet til sertifiserings-

prosessen for godkjenningssertifikater for luftfarts-

selskaper, og det andre sikkerhetsproblemet var knyttet 

til godkjenningen av endringer i luftfartøyer og repara-

sjoner av luftfartøyer som er registrert i India og 

typesertifisert i utlandet. Kommisjonen skrev til indiske 

myndigheter på nytt 30. april 2013 for å stille mer 

detaljerte spørsmål om de betydelige sikkerhetsproble-

mene, samt for å ta opp andre spørsmål i forbindelse 

med EASAs rutinemessige overvåking av sikkerhets-

opplysninger om sikkerhetstilsyn i India. DGCA svarte 

10. mai 2013 med nærmere opplysninger om kor-

rigerende tiltak for de betydelige sikkerhetsproblemene. 

I august 2013 gjennomførte ICAO sitt andre samord-

nede valideringsbesøk i India for å kontrollere om India 

hadde gjennomført de korrigerende tiltakene som var 

avtalt med ICAO. Etter dette besøket anså ICAO 

sikkerhetsproblemene som løst. Den fullstendige 

rapporten fra besøket foreligger ennå ikke.  
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20) Videre er det relevant at De forente staters føderale 

luftfartsmyndighet («FAA» – Ferderal Aviation 

Administration) i august 2013 gjennomførte et besøk 

for å vurdere den internasjonale flysikkerheten. Slik 

situasjonen er, har India beholdt sin kategori 1-status 

for samsvar med FAA. Dersom denne statusen skulle 

bli nedgradert i framtiden, må Kommisjonen nøye 

vurdere å innlede formelle samråd med indiske 

myndigheter i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

forordning 473/2006. 

21) Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere den faktiske 

overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene 

gjennom å prioritere inspeksjoner på bakken av indiske 

luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

22) Samrådene med Indonesias vedkommende myndigheter 

(«DGCA») fortsetter med sikte på å overvåke DGCAs 

framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet 

med alle luftfartsselskaper sertifisert i Indonesia, er i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

23) Luftfartsselskapet PT. Citilink Indonesia skrev til 

Kommisjonen 2. august 2013 og anmodet om å bli 

fjernet fra vedlegg A. Brevet var vedlagt omfattende 

dokumentasjon om at femtrinnsprosessen for 

sertifisering var fullført. 

24) Det ble avholdt et fagmøte i Brussel 5. november 2013 

mellom Citilink Indonesia, Kommisjonen, EASA og 

medlemsstatene for å gjennomgå den omfattende 

dokumentasjonen framlagt av luftfartsselskapet. DGCA 

var også invitert til møtet, men besluttet at det ikke var 

nødvendig for dem å delta på dette tidspunktet. På 

grunnlag av dette møtet vil Kommisjonen samarbeide 

med DGCA for å innhente alle klargjørende 

opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om og når 

Kommisjonen kan foreslå å oppheve begrensningene for 

Citilink Indonesia. 

25) Ved brev av 23. oktober 2013 framla DGCA dessuten 

ajourførte opplysninger om andre luftfartsselskaper de 

fører tilsyn med. De underrettet Kommisjonen om at et 

AOC nr. 121-050 ble utstedt til PT Batik Air Indonesia 

23. april 2013. Ettersom DGAC ikke framla bevis på at 

sikkerhetstilsynet med dette luftfartsselskapet er 

gjennomført i samsvar med internasjonale sikkerhets-

standarder, er imidlertid vurderingen, på grunnlag av 

de felles kriterier, at dette luftfartsselskapet bør 

oppføres i vedlegg A. 

26) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen oppfordrer 

DGCA til å fortsette arbeidet med å nå sitt mål om å 

opprette et luftfartssystem som fullt ut er i samsvar 

med ICAO-standardene. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

27) Kommisjonen har fortsatt med aktive samråd med 

vedkommende myndigheter i Kasakhstan for å holde 

seg underrettet om og overvåke disse myndighetenes 

framskritt i det langsiktige arbeidet med å sikre at 

sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Kasakhstan, er i samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder. 

28) Særlig ved brev av 8. august 2013 har kommisjonen 

for sivil luftfart i Kasakhstan («CAC») redegjort for 

den pågående virksomheten i forbindelse med fornyet 

sertifisering, som tar sikte på å tilpasse framgangs-

måtene og praksis for utstedelse av og tilsyn med 

godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper i 

Kasakhstan etter ICAOs framgangsmåter og praksis. 

CAC opplyste dessuten at dette har ført til at sertifi-

katene til flere luftfartsselskaper er blitt midlertidig 

opphevet eller tilbakekalt. 

29) Den 18. oktober 2013 mottok Kommisjonen dokumen-

ter som på den ene siden bekreftet tilbakekallingen av 

seks godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper som 

tilhører Mega, Samal, Euro-Asia Air International, Asia 

Continental Airlines, Deta Air og Kazair West (som 

allerede var blitt sertifisert på nytt for arbeidsflyging og 

fjernet fra vedlegg A(1)), og på den andre siden bekreftet 

den midlertidige opphevingen fram til 4. august 2013 av 

godkjenningssertifikatene til Semeyavia og Irtysh Air. 

Videre opplyste CAC at godkjenningssertifikatet til 

Semeyavia i mellomtiden hadde utløpt og at luftfarts-

selskapet ikke hadde søkt om forlengelse eller ny 

utstedelse. Den midlertidige opphevingen av god-

kjenningssertifikatet til Irtysh Air ble forlenget på 

ubestemt tid. Ettersom midlertidig oppheving av et 

godkjenningssertifikat er et midlertidig tiltak som ikke 

nødvendigvis medfører at luftfartsselskapets flyginger 

opphører, bør Irtysh Air fortsatt være oppført i 

vedlegg A. På grunnlag av de felles kriterier er vurde-

ringen derfor at seks luftfartsselskaper – Mega, Samal, 

Euro-Asia Air International, Asia Continental Airlines, 

Deta Air og Semeyavia – bør fjernes fra vedlegg A. 

30) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen støtter tiltakene 

som vedkommende myndigheter i Kasakhstan har 

truffet om opprettelse av en tilsynsordning for sivil 

luftfart som er i samsvar med internasjonale sikkerhets-

standarder. I den forbindelse oppfordrer Kommisjonen 

myndighetene til å framskynde og styrke innsatsen for å 

gjennomføre planen for korrigerende tiltak som avtalt 

med ICAO, med vekt på umiddelbar utbedring av de to 

alvorlige sikkerhetsproblemene. Kommisjonen opp-

fordrer også Kasakhstan til å delta aktivt i Unionens 

TRACECA-prosjekt for flysikkerhet for å gi CAC-

sikkerhetsinspektørene mer kunnskap og erfaring. 

31) Kommisjonen er fortsatt villig til å organisere, med 

bistand fra EASA og støtte fra medlemsstatene, et besøk 

på stedet i Kasakhstan og forberede en gjennomgåelse 

av saken i Flysikkerhetskomiteen, straks det er oppnådd 

tilstrekkelig framgang i utbedringen av de påviste 

sikkerhetsmanglene.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1146/2012 av 

3. desember 2012, EUT L 333 av 5.12.2012, s. 7 
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32) Med hensyn til Air Astanas flyginger til Unionen 

bekreftet medlemsstater og EASA at ingen bestemte 

problemer ble avdekket under inspeksjoner på bakken 

gjennomført i lufthavner i Unionen innenfor rammen 

av SAFA-programmet. Vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene vil fortsette å kontrollere den faktiske 

overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av Air Astanas 

luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

På bakgrunn av dette vil Kommisjonen forberede  

en gjennomgåelse av de nåværende begrensningene  

av Air Astanas virksomhet til neste møte i 

Flysikkerhetskomiteen. 

Luftfartsselskaper fra Kirgisistan 

33) Kommisjonen holder løpende faglige samråd med 

Kirgisistans vedkommende myndigheter for å 

identifisere mulige luftfartsselskaper som har 

sertifisering og tilsyn som overholder internasjonale 

sikkerhetsstandarder, og som det kan planlegges en 

gradvis lemping på begrensningene for. 

34) Slik tilfellet også var ved møtet i Flysikkerhetskomi-

teen i juni 2013, har ikke de kirgisiske myndighetene 

framlagt en skriftlig redegjørelse til møtet i november 

2013 som ville gjøre det mulig for Kommisjonen å 

forberede en gjennomgåelse av saken. Som følge av 

manglende dokumentasjon fra Kirgisistans side kan 

Kommisjonen heller ikke foreslå at kirgisiske 

luftfartsselskaper som har godkjenningssertifikater for 

luftfartsselskaper som ikke gir dem rett til å drive 

kommersiell lufttransport, skal fjernes fra felles-

kapslisten. 

35) Den 24. oktober 2013 mottok Kommisjonen kopier av 

godkjenningssertifikatene og driftsspesifikasjonene til 

det nylig sertifiserte luftfartsselskapet TEZ JET, som 

begynte å utføre kommersielle flyginger 1. august 2013. 

Kommisjonen har ikke mottatt kopier av dokumenter 

som gjelder tre andre nylig sertifiserte luftfartsselskaper, 

Kyrgyz Airlines, S. Group International og Heli Sky, 

som ellers står oppført på det offisielle nettstedet til 

Kirgisistans vedkommende myndighet. Ettersom 

vedkommende myndigheter i Kirgisistan ikke var i 

stand til å framlegge bevis på at sikkerhetstilsynet med 

disse fire luftfartsselskapene er gjennomført i samsvar 

med internasjonale sikkerhetsstandarder, er vurderingen, 

på grunnlag av de felles kriterier, at TEZ JET, Kyrgyz 

Airlines, S. Group Inter-national og Heli Sky bør 

oppføres i vedlegg A. 

36) Kommisjonen oppfordrer vedkommende myndigheter 

i Kirgisistan til å intensivere arbeidet med å utbedre 

sikkerhetsmanglene, også de som er påvist av ICAO, 

og til regelmessig å underrette Kommisjonen om 

eventuell framdrift når det gjelder sikkerhetstilsynet 

med luftfartsselskaper sertifisert i Kirgisistan, for å på 

sikt gjøre det mulig for Kommisjonen å framlegge et 

forslag for Flysikkerhetskomiteen om gjennomgåelse 

av saken. På dette vilkåret er Kommisjonen, med 

bistand fra EASA og støtte fra medlemsstatene, fortsatt 

villig til å organisere en sikkerhetsvurdering på  

stedet for å bekrefte at Kirgisistans vedkommende 

myndigheter kan utøve sine tilsynsfunksjoner i samsvar 

med internasjonale standarder, og forberede en ny 

gjennomgåelse av saken i Flysikkerhetskomiteen. 

Luftfartsselskaper fra Libanon 

37) Fra 5. til 11. desember 2012 gjennomførte ICAO et 

samordnet valideringsbesøk i Libanon, og vurderte 

framdriften i arbeidet med å utbedre manglene som ble 

påvist under ICAOs USOAP-tilsyn med Libanons 

system for sivil luftfart mellom 1. og 9. juli 2008. Etter 

dette valideringsbesøket er det vist en liten forbedring 

av den generelle mangelen på effektiv gjennomføring 

av de åtte kritiske punktene. 

38) Under besøket ble det påvist et alvorlig sikkerhets-

problem knyttet til prosessen for sertifisering av 

luftfartsselskaper. Det viste seg at Libanon hadde 

utstedt eller fornyet godkjenningssertifikatet og drifts-

spesifikasjonene til to internasjonale luftfartsselskaper 

som driver ruteflyging og en rekke mindre innehavere 

av godkjenningssertifikater som utfører internasjonale 

flyginger, uten å utføre noe av den nødvendige 

sertifiseringsvirksomheten. ICAOs valideringskomité 

for alvorlige sikkerhetsproblemer bekreftet 31. januar 

2013 at sikkerhetsproblemet fortsatt foreligger. 

39) Av analysen utført av Kommisjonen, EASA og 

medlemsstatene av ICAOs sluttrapport fra det 

samordnede valideringsbesøket i desember 2012 

framgår det at Libanon har problemer med å sikre 

effektiv innføring av standarder og anbefalt praksis på 

to av USOAP-områdene som er analysert: luftdyk-

tighet og undersøkelse av ulykker. Dessuten ser statens 

kapasitet ut til å være påvirket av betydelige mangler 

som ble avdekket på fire andre av USOAP-områdene 

som ble analysert. 

40) Den 12. november 2013 inviterte Kommisjonen 

vedkommende myndigheter i Libanon til et fagmøte, 

der også EASA og representanten fra en EU-

medlemsstat deltok. På møtet orienterte vedkommende 

myndigheter i Libanon om den framtidige luftfarts-

loven (lov nr. 481/2002) der opprettelsen av en 

uavhengig myndighet for sivil luftfart fastsettes, som 

på grunn av den politiske ustabiliteten i staten ikke er 

vedtatt. Det må dannes en ny regjering før loven kan 

vedtas, ettersom dette vil gjøre det mulig å oppnevne 

et nytt styre for myndigheten, noe som forventes å skje 

i 2014. Vedkommende myndigheter opplyste at de så 

snart som mulig hadde utført oppgavene beregnet på å 

utbedre manglene påvist i ICAOs plan for korrigerende 

tiltak. På bakgrunn av dette møtet ble vedkommende 

myndigheter i Libanon oppfordret til å framlegge 

opplysninger om tilsynet med statens luftfartssel-

skaper. Kommisjonen og EASA vil vurdere den 

framlagte dokumentasjonen, idet det tas hensyn til 

tilleggsopplysninger fra ICAO knyttet til arbeid som er 

gjort for å løse det alvorlige sikkerhetsproblemet. 

Kommisjonen oppfordrer også Libanon til å delta aktivt 

i Unionens enhet for flysikkerhet i Middelhavsområdet 

(«MASC» – Mediterranean Aviation Safety Cell) for å 

fremme innføringen av det statlige sikkerhets-

programmet og styrke rammereglene for flysikkerhet i 

Libanon.  
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41) På bakgrunn av situasjonen beskrevet i betraktning 37)–

40) finner Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen det 

nødvendig å fortsette samrådet med myndighetene i 

Libanon i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning 

473/2006. 

Luftfartsselskaper fra Libya 

42) Samrådene med vedkommende myndigheter i Libya 

(«LYCAA») fortsetter for å få bekreftet at Libya gjør 

framskritt i arbeidet med å reformere sikkerhetssystemet 

for sivil luftfart, og særlig for å sikre at sikkerhets-

tilsynet med alle luftfartsselskaper sertifisert i Libya er i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

43) Den 7. oktober 2013 skrev Kommisjonen til LYCAA 

og anmodet om ajourførte opplysninger om fornyet 

sertifisering av libyske luftfartsselskaper. I sitt svar av 

29. oktober 2013 anmodet LYCAA om å få redegjøre 

for framdriften i et møte med Kommisjonen og om å få 

møte for Flysikkerhetskomiteen i november. 

44) Ved brev av 29. oktober 2013 bekreftet LYCAA 

overfor Kommisjonen at de ville opprettholde de 

nåværende begrensningene på flyginger i Unionen for 

alle luftfartsselskaper og at enhver endring av nevnte 

begrensninger vil forutsette at det foreligger en  

avtale mellom LYCAA, Kommisjonen og Fly-

sikkerhetskomiteen. 

45) I et møte 7. november 2013 gjennomførte Kommi-

sjonen, EASA og representanter for medlemsstatene 

drøftinger med LYCAA og luftfartsselskapene Libyan 

Airlines og Afriqyiah Airways. Under drøftingene 

opplyste LYCAA at de anså at de hadde fullført 

femtrinnsprosessen for fornyet sertifisering av Libyan 

Airlines, og at dette luftfartsselskapet burde få tillatelse 

til å fly i Unionen. Dokumentasjon av virksomheten 

utført av LYCAA i forbindelse med femtrinnsprosessen 

for fornyet sertifisering ble framlagt for Kommisjonen 

på møtet. 

46) LYCAA og Libyan Airlines møtte for Fly-

sikkerhetskomiteen 19. november 2013. LYCAA 

underrettet Flysikkerhetskomiteen om at femtrinns-

prosessen for fornyet sertifisering av Libyan Airlines 

er fullført, og at dette luftfartsselskapet etter LYCAAs 

mening burde få tillatelse til å fly i Unionen. 

47) LYCAA bekreftet uttrykkelig overfor Kommisjonen 

og Flysikkerhetskomiteen at enhver lemping på de 

nåværende begrensningene på flyginger i Unionen, vil 

forutsette at det foreligger en avtale mellom LYCAA, 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen. 

48) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen bemerket 

følgende: 

– Dokumentene framlagt for komiteen til støtte for 

fornyet sertifisering av Libyan Airlines kunne ikke 

vurderes i tilstrekkelig grad i tide til komiteens 

møte. 

– Etter spørsmål fra medlemmer av komiteen 

framgikk det at antallet LYCAA-inspektører ikke 

er tilstrekkelig til å utføre myndighetens oppgaver. 

– LYCAA har ikke i tilstrekkelig grad begrenset 

kommersielle luftambulanseflyginger utført av 

libyske luftfartsselskaper i Unionens luftrom, noe 

som er i strid med avtalen mellom LYCAA, 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen. 

– Noen av nevnte flyginger ble gjenstand for 

inspeksjoner på bakken, og i flere tilfeller ble det 

påvist betydelige mangler. 

49) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen opplyste  

at før LYCAA vurderer å utstede en tillatelse til  

statens luftfartsselskaper til å fly til Unionen, bør  

det godtgjøres overfor Kommisjonen og Fly-

sikkerhetskomiteen at prosessen for fornyet sertifise-

ring er gjennomført på en effektiv måte og at varig 

løpende tilsyn er på plass i samsvar med ICAO-

standarder. Dersom dette ikke godtgjøres overfor 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen, vil Kommi-

sjonen måtte treffe umiddelbare tiltak for å hindre at 

luftfartsselskaper driver flyginger i Unionen. 

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk 

Mauritania 

50) I henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 har 

medlemsstatene kontrollert den faktiske overholdelsen 

av gjeldende sikkerhetsstandarder ved inspeksjoner på 

bakken av luftfartøyene til luftfartsselskaper som har 

lisens i Mauritania. EASAs nyligste SAFA-analyse 

viser at fem inspeksjoner ble foretatt av luftfartøyer 

som tilhører Mauritania Airlines International 

(«MAI»). EASAs analyse av avvikene som ble påvist 

under disse SAFA-inspeksjonene, viser en uheldig 

utvikling. Inspeksjonene avdekket en rekke mangler, 

derav noen som har innvirkning på sikkerheten, særlig 

når det gjelder vedlikeholdsvilkårene. Etter analysen 

ble det utført to nye inspeksjoner i oktober 2013 som 

bekreftet den påviste utviklingen og manglenes art. 

51) EASA underrettet de nasjonale myndighetene i 

Mauritania («ANAC») om disse lite tilfredsstillende 

resultatene. ANAC ble oppfordret til å treffe 

korrigerende tiltak og å underrette Byrået om disse 

tiltakene. Den 14. oktober 2013 svarte ANAC ved å 

opplyse at den første flygingen til Europa fant sted 

8. mai 2013 og at det ifølge myndighetens indikator 

kunne registreres en positiv utvikling. ANAC-

sikkerhetsinspektørene ble gitt særlige instrukser om å 

forby flyginger til Europa for luftfartøyer med SAFA-

merknader i kategori 2 eller 3. 

52) Spania underrettet Flysikkerhetskomiteen om at 

ytterligere fire ANAC-inspektører var blitt gjort kjent 

med SAFA-inspeksjonene, noe som bør føre til en 

bedring av situasjonen.  
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53) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen bemerket at 

ANAC og MAI må fortsette arbeidet med å bedre 

situasjonen. Kommisjonen vil dessuten understreket 

overfor Mauritania betydningen av forpliktelsene som 

staten påtok seg i forbindelse med planen for 

korrigerende tiltak og nødvendigheten av å foreta en 

årsaksanalyse, og vil be om å få framlagt regelmessige 

rapporter som ANAC og MAI bør stille til rådighet. 

54) Dersom resultatene av framtidige SAFA-inspeksjoner 

på bakken eller andre relevante sikkerhetsopplysninger 

skulle tyde på at sikkerhetsstandardene forringes til et 

uakseptabelt nivå, vil Kommisjonen måtte vurdere å 

treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) 

nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Mosambik 

55) Vedkommende myndigheter i Mosambik («IACM») 

har rapportert om den pågående gjennomføringen av 

planen for korrigerende tiltak som er framlagt for og 

godkjent av ICAO. I den siste framdriftsrapporten, 

som ble mottatt 29. oktober 2013, framgår det at 

IACM har fortsatt arbeidet med å håndtere de 

utestående USOAP-merknadene når det gjelder 

tilknyttede protokollspørsmål, men den rapporterte 

framdriften er ennå ikke bekreftet av ICAO og vil bli 

meddelt så snart som mulig. IACMs opplæringspraksis 

er blitt fastsatt og det tilhørende opplæringsprogram-

met er satt i gang. 

56) Ved samme anledning rapporterte IACM at den har 

fortsatt prosessen for fornyet sertifisering av luftfarts-

selskaper i fullt samsvar med ICAOs standarder og 

anbefalt praksis, og at tolv luftfartsselskaper (CFM – 

Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, 

CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, 

Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique 

LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari 

Air, Solenta Aviation (tidligere CFA-Mozambique) og 

TTA SARL) hittil er blitt sertifisert på nytt i samsvar 

med listen framlagt av IACM. Ettersom vedkommende 

myndigheter i Mosambik ikke var i stand til å framlegge 

bevis på at sikkerhetstilsynet med disse 12 luftfarts-

selskapene er gjennomført i samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder, er vurderingen, på grunnlag av de 

felles kriteriene, at CFM – Transportes e Trabalho 

Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air 

Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, 

Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique 

Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation 

(tidligere CFA-Mozambique) og TTA SARL bør 

oppføres i vedlegg A. 

57) De andre fem luftfartsselskapene som tidligere var 

oppført i vedlegg A (Aero-Serviços SARL, Aerovisão 

de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air 

Charter og VR Cropsprayers Lda), er ikke blitt 

sertifisert på nytt. Selv om disse fem luftfarts-

selskapene ikke er oppført på listen som myndighetene 

har framlagt over luftfartsselskaper som er sertifisert 

på nytt, er de fortsatt oppført på IACMs nettsted. 

Ettersom vedkommende myndigheter i Mosambik ikke 

var i stand til å framlegge bevis på at sikkerhetstilsynet 

med disse fem luftfartsselskapene er gjennomført i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, er 

vurderingen, på grunnlag av de felles kriteriene, at Aero-

Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air 

Charter Lda, Unique Air Charter og VR Cropsprayers 

Lda fortsatt bør være oppført i vedlegg A. 

58) Arbeidet med å øke kapasiteten har fortsatt gjennom 

rekruttering av nasjonale eksperter, der til sammen  

15 personer skal ansettes innen utgangen av 2013 (for 

å styrke områdene drift og sertifisering, navigasjon og 

flyplasser, luftdyktighet, regulering og håndheving, 

lufttransportavtaler og administrasjon) og ytterlige fire 

personer (innenfor navigasjon og flyplasser) i 2014. En 

ekspert på flyplasser, flyruter og hjelpemidler på 

bakken ble også stilt til rådighet i oktober 2013 

gjennom et ICAO-støttet prosjekt for å styrke dette 

området. 

59) IACM rapporterte også at luftfartsselskapet Linhas 

Aéreas de Moçambique («LAM») har fortsatt arbeidet 

med å gjennomføre de fremskredne fasene, hovedsake-

lig fase III, i sitt sikkerhetsstyringssystem. Det er utpekt 

sikkerhetsansvarlige og sikkerhetspersonell for alle 

driftsområder, og opplæring i sikkerhetsstyringssystemet 

og anskaffelse av IT-verktøyer for integrering av 

kvalitetssystemet i sikkerhetsstyringssystemet pågår. 

Samtidig med dette og etter en vellykket gjennomgang i 

juni 2013 har LAM fornyet sin IOSA-sertifisering 

(IATA Operational Safety Audit Programme), som nå er 

gyldig fram til oktober 2015. I august 2013 ble det også 

gjennomført en vellykket gjennomgang av LAMs 

kvalitetssystem, og selskapets ISO 9001-sertifisering ble 

fornyet. 

60) IACM har anmodet ICAO om et samordnet valide-

ringsbesøk for å bekrefte framdriften i gjennom-

føringen av planen for korrigerende tiltak, og ICAO 

planlegger å gjennomføre besøket i april 2014. 

61) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen så positivt på 

framdriften som ble rapportert av vedkommende 

myndigheter i Mosambik når det gjelder arbeidet med 

å utbedre de mangler som ICAO hadde påvist, særlig 

arbeidet med å øke den interne kapasiteten, og 

oppmuntret til videre innsats for å fullføre arbeidet 

med å opprette et luftfartssystem som fullt ut er i 

samsvar med ICAO-standardene. 

62) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen bemerket og 

så positivt på de varige forbedringene som er 

rapportert av LAM i sin kontinuerlige innsats for å 

overholde og vedta internasjonale sikkerhets-

standarder. 

Luftfartsselskaper fra Nepal 

63) Resultatene fra ICAOs tilsyn i mai 2009 bekreftet at 

Nepals innføring av internasjonale sikkerhets-

standarder ligger relativt langt under verdensgjennom-

snittet.  
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64) Tilsynet viste at vedkommende myndighet i Nepal 

(«CAAN») ikke var i stand til å sikre effektiv 

innføring av internasjonale sikkerhetsstandarder på 

områdene luftfartsoperasjoner, luftdyktighet og 

undersøkelse av ulykker, og at det forelå betydelige 

mangler som påvirket statens evne også på områdene 

primær luftfartslovgivning og regler for sivil luftfart, 

organisering av sivil luftfart samt opplæring og 

sertifisering av personell. 

65) I løpet av en periode på to år, mellom august 2010 og 

september 2012, har det i Nepal skjedd fem døds-

ulykker med luftfartøyer registrert i Nepal, der en 

rekke unionsborgere ble berørt. I tillegg skjedde det 

ytterligere tre ulykker i 2013. Det høye antallet ulykker 

tyder på sikkerhetsmangler i systemet. 

66) På grunnlag av opplysninger fra samråd mellom 

CAAN, Kommisjonen og EASA gjennomgikk 

Flysikkerhetskomiteen for første gang flysikkerhets-

situasjonen i Nepal på komiteens møte i juni 2013. 

67) Til tross for de alvorlige manglene som ble påvist og 

det høye antallet luftfartsulykker, så Fly-

sikkerhetskomiteen positivt på initiativene som er 

iverksatt av vedkommende myndigheter, men opplyste 

at en gjennomgåelse av resultatene av det samordnede 

valideringsbesøket av ICAO og andre sikkerhets-

opplysninger kan føre til at Kommisjonen treffer tiltak 

i henhold til forordning (EF) 2111/2005. 

68) ICAO gjennomførte et samordnet valideringsbesøk i 

juli 2013, der det ble påvist et alvorlig sikkerhets-

problem knyttet til luftfartøyoperasjoner. Den første 

handlingsplanen for korrigerende tiltak som ble 

framlagt for ICAO av CAAN for å utbedre manglene 

knyttet til sikkerhetsproblemet, ble ikke gjennomført 

innen den angitte fristen, og sikkerhetsproblemet er 

fortsatt gjeldende. Den fullstendige rapporten fra 

besøket foreligger ennå ikke. 

69) Den 19. november 2013 hørte Flysikkerhetskomiteen 

redegjørelser fra CAAN om myndighetens tiltak for å 

forbedre flysikkerheten i Nepal. Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen fant at til tross for CAANs 

betydelige innsats er det fortsatt vesentlige problemer 

knyttet til risikoer for flysikkerheten som ikke blir 

begrenset i tilstrekkelig grad. 

70) Flysikkerhetskomiteen hørte også redegjørelser fra 

Nepals forbund for luftfartsselskaper, Nepal Airlines, 

Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air og Shree Airlines. 

71) Luftfartsselskapenes redegjørelser dekket hovedsakelig 

sikkerhetsstyring og flygerutdanning, og Fly-

sikkerhetskomiteen så positivt på luftfartsselskapenes 

profesjonelle holdning til flysikkerhet generelt. 

72) Til tross for CAANs innsats foreligger det ikke 

tilstrekkelig bevis på tydelig og varig forbedring. 

Denne observasjonen støttes av ICAOs påvisning av et 

alvorlig sikkerhetsproblem og den manglende evnen til 

å utbedre de tilhørende manglene på en effektiv måte. 

73) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen bemerket at 

selv om de anser at CAAN er i en kapasitetsopp-

byggingsfase, har ikke CAAN den kapasiteten som er 

nødvendig for å oppfylle sine internasjonale 

forpliktelser. 

74) Selv om noen av luftfartsselskapene har tilstrekkelige 

ressurser til å håndtere sikkerheten i samsvar med sine 

forpliktelser, anser Kommisjonen og Fly-

sikkerhetskomiteen at CAANs svakheter fører til en 

situasjon der myndigheten ikke kan garantere 

sikkerheten hos sine luftfartsselskaper. 

75) På bakgrunn av situasjonen beskrevet i betraktning 

63)–74) og på grunnlag av de felles kriterier er 

vurderingen at ingen av de luftfartsselskapene som er 

sertifisert i Nepal, overholder de gjeldende sikkerhets-

standardene, og de bør derfor være underlagt 

driftsforbud og oppføres i vedlegg A. 

76) Kommisjonen er villig til å gjennomføre, med bistand 

fra EASA og støtte fra medlemsstatene, et besøk på 

stedet i Nepal, om mulig før neste møte i Fly-

sikkerhetskomiteen, for å nærmere vurdere kapasiteten 

til CAAN og de største luftfartsselskapene i Nepal med 

sikte på å undersøke om det vil være mulig å lempe på 

driftsforbudet. 

77) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen anerkjenner 

vanskelighetene CAAN står overfor, og vil se nærmere 

på mulighetene for å utvide det nåværende 

programmet for faglig samarbeid mellom CAAN og 

EASA. 

Luftfartsselskaper fra Filippinene 

78) Cebu Pacific besluttet å ikke delta på møtet i 

Flysikkerhetskomiteen i juni som følge av en ulykke 

hos luftfartsselskapet 2. juni 2013 ved Davaos 

internasjonale lufthavn, som førte til en utforkjøring 

fra rullebanen. 

79) Etter møtet i Flysikkerhetskomiteen i juni har den 

sivile luftfartsmyndigheten i Filippinene («CAAP») og 

luftfartsselskapet Cebu Pacific framlagt visse former 

for dokumentasjon for at Kommisjonen skal få et 

klarere bilde av sikkerhetstiltakene som er truffet av 

Cebu Pacific og CAAP i forbindelse med ulykken. 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen bemerket 

CAAPs kontinuerlige, positive innsats og så positivt på 

den åpne dialogen med Kommisjonen med hensyn til 

ulykken. 

80) Kommisjonen har invitert representanter for CAAP og 

Cebu Pacific til et fagmøte for en nærmere drøfting av 

nevnte sikkerhetstiltak og andre relevante faktorer med 

hensyn til ulykken.  



Nr. 27/458 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

81) Medlemsstatene har bemerket at Philippine Airlines 

4. november 2013 gjenopptok flyging til Unionen, 

etter at luftfartsselskapet ble fjernet fra vedlegg A til 

EUs sikkerhetsliste i juli 2013. Medlemsstatene vil 

fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av 

gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

82) Luftfartøyer som drives av visse luftfartsselskaper 

sertifisert i Den russiske føderasjon, og som flyr til 

lufthavner i Unionen, skal gjennomgå prioriterte 

SAFA-inspeksjoner på bakken for å kontrollere om de 

er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter og 

EASA fortsetter å underrette sine motparter i Den 

russiske føderasjon om de problemer som påvises, og 

ber dem treffe tiltak for å håndtere eventuelle tilfeller 

av manglende samsvar med ICAO-standardene. 

83) Samtidig fortsetter Kommisjonen dialogen om fly-

sikkerhetsspørsmål med Den russiske føderasjons 

vedkommende myndigheter, særlig for å sikre at 

eventuelle nåværende risikoer som skyldes dårlig 

sikkerhetsytelse hos luftfartsselskaper sertifisert i Den 

russiske føderasjon, begrenses tilstrekkelig. 

84) Den 7. november 2013 avholdt Kommisjonen, med 

bistand fra EASA og flere medlemsstater, et møte med 

representanter for vedkommende myndigheter i Den 

russiske føderasjon («FATA»), der FATA orienterte 

om de tiltakene som myndigheten og de berørte 

luftfartsselskapene hadde truffet for å utbedre de 

manglene som ble påvist under SAFA-inspeksjonene 

på bakken. FATA uttalte særlig at myndigheten 

overvåker luftfartsselskapenes ytelse og er beredt til å 

gripe inn dersom det er nødvendig. Myndigheten 

bruker regelmessig SAFA-resultater ved sertifiserings-

inspeksjoner eller utstedelse av særlige godkjenninger 

for å kontrollere et luftfartsselskaps overholdelse. 

85) Representanter for Kogalymavia ble også invitert til 

møtet 7. november 2013 for å svare på spørsmål om en 

kraftig økning i antallet SAFA-merknader. Ved-

kommende myndighet i Russland opplyste at den har 

foretatt en uanmeldt inspeksjon av Kogalymavia, der det 

ble påvist alvorlige mangler på områdene luftdyktighet, 

flyginger og sikkerhetsstyring. Luftfartsselskapet fikk en 

frist på én måned til å utbedre alle mangler. Deretter vil 

FATA innen to uker gjennomføre en oppfølgings-

inspeksjon og beslutte om luftfartsselskapets god-

kjenningssertifikat skal begrenses, oppheves midlertidig 

eller tilbakekalles. Kommisjonen påpekte at dette 

luftfartsselskapets flåte og virksomhet må granskes 

nøye, sammen med en styrking av løpende tilsyn, for å 

bekrefte at luftfartøyenes tekniske tilstand og 

flysikkerheten bedres raskt. Dersom situasjonen til 

Kogalymavia ikke blir bedre eller myndighetenes tiltak 

ikke er tilstrekkelige, vil Kommisjonen treffe egnede 

tiltak. Ettersom deler av flåten er registrert i Irland, vil 

vedkommende myndighet i Irland («IAA») treffe 

egnede tiltak. 

86) Kommisjonen og EASA skal fortsette å nøye overvåke 

sikkerhetsnivået hos de luftfartsselskapene sertifisert i 

Den russiske føderasjon som flyr til Unionen. For dette 

formål skal vedkommende myndigheter i medlemssta-

tene kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende 

sikkerhetsstandarder ved å prioritere inspeksjoner på 

bakken av luftfartøyer fra nevnte luftfartsselskaper i 

henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. Kommisjonen 

skal fortsette å utveksle sikkerhetsopplysninger med 

russiske vedkommende myndigheter for å bekrefte at 

merknadene fra SAFA-inspeksjoner på bakken 

håndteres på en tilfredsstillende måte av de berørte 

luftfartsselskapene. 

87) Dersom inspeksjoner på bakken eller andre relevante 

sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at internasjonale 

sikkerhetsstandarder ikke blir overholdt, vil Kommi-

sjonen måtte treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) 

nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Jemen (Yemen Airways) 

88) Undersøkelsesrapporten om ulykken som involverte 

Yemen Airways («Yemenia») ved Moroni på Komorene 

29. juni 2009 (kl. 22.54 UTC) ble offentliggjort  

25. juni 2013. I samsvar med internasjonale standarder 

ble rapporten offentliggjort av staten Komorene med 

deltaking av andre stater, herunder Frankrike, De forente 

stater og Jemen. Noen deltakere uttrykte bekymring 

over tiden som gikk mellom selve ulykken til 

sluttrapporten ble offentliggjort. 

89) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen så positivt på 

offentliggjøringen av sluttrapporten. Når det gjelder 

konklusjoner med hensyn til Yemenia, framgår det av 

rapporten at ulykken skyldes besetningens uhensikts-

messige forsøk på å styre luftfartøyets flygevei, noe 

som førte til steiling uten mulighet for gjenoppretting, 

som i sin tur førte til nedslag i havet. Faktoren som 

gjorde seg gjeldende forut for steilingen, var en 

ukontrollert, visuell manøver under en sirklings-

prosedyre om natten. Videre framgår det av rapporten 

at Yemenias besetning sannsynligvis ikke har hatt 

tilstrekkelig åndsnærvær til å reagere på alarmene i 

førerkabinen på en hensiktsmessig måte. Dessuten 

framgår det av rapporten at det manglet en klar 

framgangsmåte som besetningen skulle følge dersom 

ett eller begge rullebanelysene ikke fungerte. 

90) Ulykkesrapporten omfattet tre hovedanbefalinger: for 

det første at myndighetene på Komorene innfører 

permanente nødtiltak som er tilpasset undersøkelsen 

og den etterfølgende bergingen av et luftfartøy som 

havarerer i havet i nærheten av statens flyplasser, for 

det andre at myndighetene i Jemen sikrer at all 

besetning som flyr til Moroni har riktig opplæring til å 

kunne utføre visuelle manøvrer i fastsatte baner og for 

det tredje at myndighetene i Jemen gjennomgår 

opplæringen av Yemenias piloter, særlig når det 

gjelder deres evne til å reagere i nødssituasjoner.  
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91) I lys av offentliggjøringen av rapporten organiserte 

Kommisjonen et møte i Brussel 1. juli 2013, der 

representanter for den arabiske komiteen for sivil luftfart 

(«ACAC») og myndigheten for sivil luftfart og 

meteorologi i Jemen («CAMA») var til stede. Møtet ble 

organisert for å gi CAMA en mulighet til å gi uttrykk for 

sitt syn på hovedkonklusjonene og -anbefalingene i 

ulykkesrapporten. I et brev av 10. september opplyste 

Kommisjonen at samtidig som den ikke ønsket å gå inn 

på tekniske detaljer i ulykkesrapporten, ville den 

fokusere mer på sikkerhetsnivået hos og sikkerhets-

tilsynet med Yemenia, særlig fordi luftfartsselskapet 

regelmessig flyr med europeiske borgere. Nærmere 

bestemt påpekte Kommisjonen at den ønsket å vite mer 

om de konkrete tiltakene CAMA og Yemenia traff etter 

offentliggjøringen av ulykkesrapporten. 

92) Ettersom Kommisjonen ikke mottok noe svar, sendte 

den et nytt brev 30. oktober 2013, der den understreket 

at for å unngå en innkalling i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EU) 2111/2005, var det nødvendig med et 

snarlig svar på de tidligere spørsmålene. 

93) I et brev av 7. november 2013 svarte CAMA med noen 

nærmere opplysninger om sine sikkerhetstiltak som 

følge av ulykken. Disse opplysningene må danne 

grunnlaget for et møte med representanter for CAMA 

og Yemenia. Avhengig av resultatet av dette møtet vil 

Kommisjonen enten opprettholde formelle samråd  

med de ansvarlige for regelverksbasert tilsyn med 

luftfartsselskaper sertifisert i Jemen og med Yemenia, 

eller være nødt til å vurdere en innkalling i samsvar 

med artikkel 7 i forordning (EF) 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Zambia 

94) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 619/2009 

av 13. juli 2009 om endring av forordning (EF) 

nr. 474/2006 bør alle luftfartsselskaper som er sertifisert 

av myndighetene med ansvar for regelverksbasert tilsyn 

i Zambia, oppføres i vedlegg A. 

95) Oppføringen på listen i samsvar med de felles kriteriene 

i forordning (EF) nr. 2111/2005 var underbygd av 

dokumentasjon som omfattet resultater fra ICAOs 

USOAP-tilsyn i februar 2009, som førte til offentliggjø-

ringen av et alvorlig sikkerhetsproblem med hensyn til 

luftfartøyoperasjoner, sertifisering og overvåking som 

utføres av den sivile luftfartsmyndigheten i Zambia. 

96) Deretter besøkte ICAO Zambia i desember 2012, 

innenfor rammen av et samordnet valideringsbesøk. 

Valideringsbesøket omfattet det opprinnelige alvorlige 

sikkerhetsproblemet som ble påvist under ICAOs 

USOAP-tilsyn i februar 2009, samt de korrigerende 

tiltakene som de zambiske myndighetene framla i den 

forbindelse. Etter det samordnede valideringsbesøket 

konkluderte ICAOs kontrollkomité for alvorlige 

sikkerhetsproblemer med at sikkerhetsproblemet var 

løst. 

97) Kommisjonen framla for Flysikkerhetskomiteen 

ajourførte opplysninger om den seneste korrespon-

dansen med de zambiske myndighetene. 

98) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen så positivt på 

framskrittene Zambias departement for sivil luftfart har 

gjort, og oppfordret de zambiske myndighetene til å 

fortsette arbeidet med henblikk på at det på et passende 

tidspunkt og etter nødvendig verifisering kan vurderes å 

lempe på de nåværende driftsbegrensningene. 

99) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 2111/2005 skal beslutninger kunne treffes raskt og 

om nødvendig etter en framgangsmåte for hastesaker, 

med tanke på de sikkerhetsmessige følgene. Det er 

derfor av avgjørende betydning for å kunne verne om 

følsomme opplysninger og redusere de kommersielle 

virkningene til et minimum, at beslutninger i forbin-

delse med ajourføring av listen over luftfartsselskaper 

som er underlagt driftsforbud eller begrensninger i 

Unionen, offentliggjøres og trer i kraft umiddelbart 

etter at de er vedtatt. 

100) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

101) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1.  Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne 

forordning. 

2.  Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. desember 2013. 

 For Kommisjonen,  

 på vegne av presidenten, 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 326 av 6.12.2013, s. 17–34.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 782/2013 

av 14. august 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 om  

EU-miljømerket(*) 

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 15, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) For å auke bruken av EU-miljømerket og oppmuntre 

dei som har produkt som oppfyller kriteria for EU-

miljømerket, bør kostnadene knytte til bruk av EU-

miljømerket vere så låge som råd, men likevel 

tilstrekkelege til at dei dekkjer kostnadene til drift av 

ordninga for tildeling av EU-miljømerket. 

2) Forordning (EF) nr. 66/2010 gjer det mogleg å auke 

høgstegebyra der dette er naudsynt og føremålstenleg. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 15.8.2013,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 28. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

3) Dei rette organa har utført ei intern evaluering for å 

vurdere om det gjeldande nivået på gebyra er 

tilstrekkeleg til å omfatte alle dei oppgåvene som dei 

er bedne om å utføre i samband med drifta av ordninga 

for tildeling av EU-miljømerket. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt 

i medhald av artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010 — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 66/2010 vert bytt ut med 

teksta i vedlegget til denne forordninga. 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2019/EØS/27/49 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 14. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

1.  Søknadsgebyr 

Det rette organet som tek imot ein søknad, skal krevje inn eit gebyr for handsaminga av søknaden. Dette gebyret skal 

vere på minst 200 euro og høgst 2 000 euro. 

Når det gjeld små og mellomstore føretak(1) og marknadsdeltakarar i utviklingsland, skal søknadsgebyret ikkje 

overstige 600 euro. 

Når det gjeld svært små føretak(2), skal søknadsgebyret ikkje overstige 350 euro. 

Søknadsgebyret skal reduserast med 30 % for søkjarar som er registrerte i fellesskapsordninga for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS), eller med 15 % for dei som er sertifiserte i samsvar med ISO-standard 14001. Reduksjonane er 

ikkje kumulative. Dersom vilkåra i begge ordningane er oppfylte, skal berre den største reduksjonen nyttast. 

Reduksjonen er avhengig av at søkjaren uttrykkjeleg pliktar seg til å sikre at dei miljømerkte produkta fullt ut oppfyller 

dei relevante kriteria for EU-miljømerket i heile perioden som avtala gjeld for, og at denne plikta vert innarbeidd i 

miljøpolitikken og dei einskilde miljømåla på ein tilfredsstillande måte. 

Dei rette organa kan påleggje eit gebyr for endring eller lenging av ein lisens. Eit slikt gebyr skal ikkje vere høgare enn 

søknadsgebyret, og dei reduksjonane som er nemnde ovanfor, skal òg nyttast. 

Søknadsgebyret omfattar ikkje kostnader til prøvingar og kontrollar som vert utførte av tredjemann, eller eventuelle 

inspeksjonar på staden som tredjemann eller eit rett organ kan krevje. Søkjarane skal sjølve betale kostnadene i 

samband med slike prøvingar, kontrollar og inspeksjonar. 

2. Årleg gebyr 

Det rette organet kan krevje at kvar søkjar som har fått tildelt eit EU-miljømerke, skal betale eit årleg gebyr. Dette kan 

vere eit fast gebyr eller eit gebyr som er fastsett på grunnlag av den årlege salsverdien i Unionen av produktet som har 

fått tildelt EU-miljømerket. 

Gebyret skal dekkje eit tidsrom som tek til den dagen då søkjaren får tildelt EU-miljømerket. 

Dersom gebyret vert utrekna som ein prosentdel av den årlege salsverdien, skal det ikkje overstige 0,15 % av denne 

verdien. Gebyret skal fastsetjast på grunnlag av prisar ab fabrikk dersom produktet som er tildelt EU-miljømerket, er ei 

vare. Gebyret skal fastsetjast på grunnlag av leveringsprisen når produktet er knytt til tenesteyting. 

Høgste årlege gebyr skal vere 25 000 euro per produktgruppe per søkjar. 

Når det gjeld små og mellomstore føretak, svært små føretak eller søkjarar frå utviklingsland, skal det årlege gebyret 

reduserast med minst 25 %. 

Det årlege gebyret omfattar ikkje kostnader i samband med prøvingar, kontrollar og eventuelle naudsynte inspeksjonar 

på staden. Søkjarane skal sjølve betale kostnadene i samband med slike prøvingar, kontrollar og inspeksjonar. 

3.  Inspeksjonsgebyr 

Det rette organet kan påleggje eit inspeksjonsgebyr. 

  

(1) Små og mellomstore føretak slik det er definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF (TEU L 124 av 20.5.2003, s. 36). 

(2) Svært små føretak slik det er definert i rekommandasjon 2003/361/EF.» 

____________________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 7. november 2013 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til vassklosett og urinal 

[meld under nummeret K(2013) 7317] 

(2013/641/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 

miljømerket for kvar produktgruppe. 

3) Ettersom vassforbruket medverkar vesentleg til den 

samla miljøverknaden til bustader og bygningar som 

ikkje vert nytta til bustadføremål, bør det fastsetjast 

kriterium for tildeling av EU-miljømerket til produkt-

gruppa «vassklosett og urinal». Kriteria bør særleg 

fremje vasseffektive produkt som medverkar til 

minsking av vassforbruket og til andre føremoner, til 

dømes minsking av energiforbruket. 

4) 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 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 9.11.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 28. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppa «vassklosett og urinal» skal omfatte 

vassklosett- og urinalutstyr som definert i artikkel 2. Produkt-

gruppa skal omfatte produkt til bruk i bustader og bygningar 

som ikkje vert nytta til bustadføremål. 

2.  Følgjande produkt skal ikkje vere omfatta av produkt-

gruppa «vassklosett og urinal»: 

a)  klosettsete og -lokk, men berre når dei vert bringa i 

omsetning eller marknadsførte separat frå vassklosett- 

eller urinalutstyr, 

b)  klosettutstyr som ikkje nyttar vatn, eller som nyttar kjemikal 

og vatn til spyling, og klosett som har spylesystem som krev 

energi. 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder: 

1) «vassklosettutstyr» ei klosetteining, ei klosettskål eller eit 

spylesystem til klosett, 

2) «klosetteining» ei sanitærinnretning som kombinerer eit 

spylesystem og ei klosettskål i ei funksjonell eining til 

oppsamling og utspyling av urin og avføring frå 

menneske, til eit avlaupssystem, 

3) «klosettskål» ei sanitærinnretning til oppsamling og 

utspyling av urin og avføring frå menneske, til eit 

avlaupssystem, 

4) «urinalutstyr» ei urinaleining, eit urinal, eit urinal utan 

spyling eller eit spylesystem til urinal,  

2019/EØS/27/50 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/465 

 

 

5) «urinalutstyr med spyling» ei urinaleining, eit urinal eller 

eit spylesystem til urinal, 

6) «urinaleining» ei sanitærinnretning som kombinerer eit 

spylesystem og eit urinal i ei funksjonell eining til 

oppsamling og utspyling av urin til eit avlaupssystem, 

7) «urinal» ei sanitærinnretning til oppsamling og leiing av 

urin og spylevatn til eit avlaupssystem, 

8) «golvurinal» ei sanitærinnretning med eller utan 

spylesystem, som omfattar eit golvavlaup og ei renne 

eller ei plate som er festa til ein vegg, til oppsamling og 

leiing av urin og spylevatn til eit avlaupssystem, 

9) «urinal utan spyling» ei sanitærinnretning som fungerer 

utan vatn, til oppsamling og leiing av urin til eit 

avlaupssystem, 

10) «spylesystem», både for vassklosettutstyr og urinalutstyr 

med spyling, ei spylesisterne med innebygd overlaupsrøyr 

eller ei innretning som vert rekna som minst like effektiv, 

og dessutan inntaks-/utlaupsinnretningar eller ein 

spyleventil, 

11) «vassparande innretning» ei spyleinnretning der berre ein 

del av heilspylingsvolumet vert nytta anten gjennom ein 

spylestoppfunksjon (avbryting av spylinga), eller 

gjennom ein totrinnsknapp for spyling (dobbelspyling), 

12) «heilspylingsvolum» det samla volumet med vatn som 

vert sleppt ut frå spylesystemet under ei spyling, 

13) «redusert spylevolum» den delen av heilspylingsvolumet 

som vert sleppt ut frå ei vassparande innretning under ei 

spyling, og som ikkje utgjer meir enn to tredelar av 

heilspylingsvolumet, 

14) «gjennomsnittleg spylevolum» det aritmetiske gjennom-

snittet av eitt heilspylingsvolum og tre reduserte 

spylevolum, rekna ut i samsvar med den metoden som er 

fastsett i tillegg 1 til vedlegget, 

15) «brukarkontrollert spyleutløysar» ei spyleinnretning på ei 

sanitærinnretning som kan nyttast anten manuelt av 

brukaren ved hjelp av eit handtak, ein hendel, ein knapp, 

ein pedal eller tilsvarande utløysingsmekanisme, eller ved 

hjelp av ein følar som registrerer bruken av sanitærinn-

retninga, 

16) «justeringsinnretning» ei innretning som gjer det mogleg 

å justere heilspylingsvolumet og eventuelt det reduserte 

spylevolumet i eit spylesystem. 

Artikkel 3 

Kriteria for tildeling av EU-miljømerket i medhald av 

forordning (EF) nr. 66/2010 til produkt som høyrer inn under 

produktgruppa «vassklosett og urinal», slik ho er definert i 

artikkel 1 i denne avgjerda, og tilhøyrande krav til vurdering 

og kontroll, er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 

er fastsette i dette vedlegget, skal gjelde i eit tidsrom på fire år 

frå 7. november 2013. 

Artikkel 5 

For administrative føremål vert produktgruppa «vassklosett og 

urinal» tildelt kodenummeret 41. 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 7. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIUM FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til vassklosett- og urinalutstyr: 

1.  Effektiv vassbruk 

2.  Produkteigenskapar 

3.  Stoff og stoffblandingar som ikkje må nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang 

4.  Råvarer av tre frå berekraftig skogbruk 

5.  Produktlevetid 

6.  Redusert miljøverknad ved kassering 

7.  Monterings- og bruksrettleiing 

8.  Opplysningar på EU-miljømerket. 

Tabell 1 viser dei ulike kriteria som gjeld for kvar kategori vassklosett- og urinalutstyr. 

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er førte opp under kvart kriterium. 

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 til søkjaren. 

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. 

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er førte opp under kvart kriterium dersom det rette 

organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. 

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. 

Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller dei lovfesta krava i staten (statane) der det skal bringast i omsetning. 

I prøvingsstandardar vert klosetteiningar, klosettskåler, urinal og spylesystem delte inn etter klasse og/eller type. Det 

rette organet som vurderer søknaden, skal opplysast om kva produktklasse eller -type produktet tilhøyrer, og alle 

prøvingane skal utførast for kvar klasse og/eller type som søkjaren har opplyst om, i samsvar med den relevante 

standarden. 

Tabell 1 

Bruk av dei ulike kriteria på kvar kategori vassklosett- og urinalutstyr 

Vassklosett- og 

urinalutstyr 

Kriterium 

Klosetteinin-

gar 

Klosett-

skåler 

Spylesystem 

til klosett 

Urina-

leiningar 
Urinal 

Urinal utan 

spyling 

Spylesystem 

til urinal 

1a) –  Heilspylingsvolum x x x x x  x 

1b) –  Vassparing x x x x x  x 

1c) –  Gjennomsnittleg 

spylevolum 

x x x     

1d) –  Justering av 

spylevolum 

x  x x   x 
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Vassklosett- og 

urinalutstyr 

Kriterium 

Klosetteinin-

gar 

Klosett-

skåler 

Spylesystem 

til klosett 

Urina-

leiningar 
Urinal 

Urinal utan 

spyling 

Spylesystem 

til urinal 

2a) –  Krav til spylesystem x  x x   x 

2b) –  Spyleeigenskapar x x  x x   

2c) –  Krav til urinal utan 

spyling 

     x  

3a) –  Farlege stoff og 

stoffblandingar 

x x x x x x x 

3b) –  Stoff som er førte opp i 

samsvar med 

artikkel 59 nr. 1 i 

europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006(1) 

x x x x x x x 

4 –  Råvarer av tre frå 

berekraftig skogbruk 

x x x x x x x 

5a) –  Reparasjonar og 

tilgang til reservedelar 

x x x x x x x 

5b) –  Garanti x x x x x x x 

6 –  Redusert miljøverknad 

ved kassering 

x x x x x x x 

7 –  Monterings- og 

bruksrettleiing 

x x x x x x x 

8 –  Opplysningar på EU-

miljømerket 

x x x x x x x 

(1) TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

Kriterium 1. Effektiv vassbruk 

a) Heilspylingsvolum 

Når vassklosettutstyr og urinalutstyr med spyling vert bringa i omsetning, skal heilspylingsvolumet ikkje overstige 

verdiane i tabell 2, uavhengig av vasstrykket. 

Tabell 2 

Øvre grense for heilspylingsvolumet til vassklosettutstyr og urinalutstyr med spyling 

Produkt Heilspylingsvolum [l/spyling] 

Vassklosettutstyr 6,0 

Urinalutstyr med spyling 1,0 
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Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og føre opp det nominelle 

heilspylingsvolumet (i l/spyling) til produktet, saman med resultata frå prøvingar som er utførte i samsvar med den 

prøvingsframgangsmåten som er nemnd i dei høvesvise EN-standardane for den aktuelle produkttypen (sjå tabell 

3). For golvurinal viser heilspylingsvolumet til den vassmengda som trengst for å spyle eit 60 cm breitt område av 

ein samanhengande vegg. 

Tabell 3 

EN-standardar for måling av heilspylingsvolumet til vassklosettutstyr og urinalutstyr med spyling 

Produkt Standard Tittel på standard 

Klosetteiningar og klosettskåler EN 997 Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås 

Urinaleiningar og urinal EN 13407 Veggurinaler — Funksjonskrav og prøvingsmetoder 

Spylesystem med spylesisterne EN 14055 Spylesisterner for WC og urinaler 

Spylesystem med manuell 

spyleventil 

EN 12541 Sanitærarmatur – Spyleventiler med automatisk 

hydraulisk lukking PN 10 for WC og urinaler 

Spylesystem med kontaktfri 

spyleventil 

EN 15091 Sanitært tappeutstyr — Sanitært tappeutstyr med 

elektronisk åpning og stenging 

b) Vassparing 

Klosetteiningar med eit heilspylingsvolum på meir enn 4,0 liter og spylesystem til klosett skal vere utstyrte med ei 

vassparande innretning. Når produktet vert bringa i omsetning, skal det reduserte spylevolumet ikkje overstige 

3,0 l/spyling når den vassparande innretninga vert nytta, uavhengig av vasstrykket. 

Det skal kunne nyttast vassparande innretningar saman med klosettskåler, og uavhengig av vasstrykket skal det 

reduserte spylevolumet ikkje overstige 3,0 l/spyling når den vassparande innretninga vert nytta. 

Urinaleiningar og spylesystem til urinal skal vere utstyrte med ein individuell brukarkontrollert spyleutløysar. 

Golvurinal med spylesystem skal ha ein individuell brukarkontrollert spyleutløysar som skal dekkje ei breidd på 

høgst 60 cm av ein samanhengande vegg. 

Det skal vere mogleg å nytte ein individuell brukarkontrollert spyleutløysar i urinal. Golvurinal utan spylesystem 

skal kunne utstyrast med individuelle brukarkontrollerte spyleutløysarar som kvar og ein skal dekkje ei breidd på 

høgst 60 cm av ein samanhengande vegg. 

Følarbaserte spyleutløysarar skal hindre feilutløysing og sikre at spyling berre skjer når produktet faktisk har vore 

nytta. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram 

dokumentasjon som viser den teknologien eller innretninga som vert nytta i produktet. Med omsyn til 

vassklosettutstyr skal søkjaren føre opp det reduserte spylevolumet (i l/spyling) til produktet og dessutan vise til 

resultata frå prøvingar som er utførte i samsvar med dei prøvingsframgangsmåtane som er nemnde i dei høvesvise 

EN-standardane for den aktuelle produkttypen (sjå tabell 4). Med omsyn til produkt som er utstyrte med 

følarbaserte spyleutløysarar, skal søkjaren leggje fram ei kort forklaring på kva tiltak som er gjorde under 

utforminga av produktet for å hindre feilutløysing og for å sikre at spyling berre skjer når produktet faktisk har vore 

nytta.   
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Tabell 4 

EN-standardar for måling av redusert spylevolum i vassklosettutstyr 

Produkt Standard Tittel på standard 

Klosetteiningar og klosettskåler EN 997 Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås 

Spylesystem til klosett som  

omfattar ei spylesisterne 

EN 14055 Spylesisterner for WC og urinaler 

c) Gjennomsnittleg spylevolum 

Når vassklosettutstyr vert bringa i omsetning, skal det gjennomsnittlege spylevolumet, rekna ut i samsvar med den 

metoden som er fastsett i tillegg 1, ikkje overstige 3,5 l/spyling. Klosetteiningar med heilspylingsvolum på 4,0 liter 

eller mindre er ikkje omfatta av dette kravet. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og føre opp det gjennom-

snittlege spylevolumet (i l/spyling) som er rekna ut for produktet, saman med resultata frå prøvingar som er utførte 

i samsvar med den metoden som er fastsett i tillegg 1. 

d) Justering av spylevolum 

Spylesystem skal vere utstyrte med ei justeringsinnretning, slik at montøren kan justere spylevoluma ut frå dei 

lokale tilhøva i avlaupssystemet. Etter justering i samsvar med monteringsrettleiinga skal heilspylingsvolumet ikkje 

overstige 6 l/spyling for vassklosettutstyr eller 4 l/spyling dersom klosetteininga ikkje er utstyrt med ei vassparande 

innretning, og 1 l/spyling for urinalutstyr med spyling. Etter justering i samsvar med monteringsrettleiinga skal det 

reduserte spylevolumet ikkje overstige 3 l/spyling for vassklosettutstyr. 

I spylesystem med spylesisterne skal det største moglege heilspylingsvolumet etter justering vere markert med ei 

vasstandslinje eller eit vasstandsmerke på spylesisterna. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram 

dokumentasjon som viser den teknologien eller innretninga som vert nytta i produktet. 

Kriterium 2. Produkteigenskapar 

a) Krav til spylesystem 

Spylesystem skal oppfylle krava i dei høvesvise EN-standardane som er førte opp i tabell 5. Avsnitta som gjeld 

heilspylingsvolum og redusert spylevolum i dei aktuelle EN-standardane i tabell 5 nedanfor, vert ikkje omfatta av 

dette kriteriet. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram resultata av 

prøvingar som er utførte i samsvar med den prøvingsframgangsmåten som er nemnd i dei høvesvise EN-

standardane for den aktuelle produkttypen (sjå tabell 5). 

Tabell 5 

EN-standard som spylesystemet skal vere i samsvar med 

Spylesystem Standard Tittel på standard 

Spylesisterner for klosett og 

urinal 

EN 14055 Spylesisterner for WC og urinaler 

Manuelle spyleventilar for 

klosett og urinal 

EN 12541 Sanitærarmatur – Spyleventiler med automatisk 

hydraulisk lukking PN 10 for WC og urinaler 

Kontaktfrie spyleventilar for 

klosett og urinal 

EN 15091 Sanitært tappeutstyr — Sanitært tappeutstyr med 

elektronisk åpning og stenging 
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b) Spyleeigenskapar 

Spyleeigenskapane til klosett- og urinaleiningar, klosettskåler og urinal skal vere i samsvar med krava i dei 

høvesvise EN-standardane som er førte opp i tabell 6. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram resultata av 

prøvingar som er utførte i samsvar med den prøvingsframgangsmåten som er nemnd i dei høvesvise EN-

standardane for den aktuelle produkttypen (sjå tabell 6). Klosetteiningar og klosettskåler som ikkje er omfatta av 

EN-standardane, skal ha spyleeigenskapar som svarer til spyleeigenskapane til produkt av tilsvarande klasse og 

type som vert omfatta av standarden EN 997. I så fall må søkjaren leggje fram resultata av prøvingar som er utførte 

i samsvar med den prøvingsframgangsmåten som er nemnd i standarden EN 997, for produkt av tilsvarande klasse 

og type. Urinaleiningar og urinal som ikkje er omfatta av EN-standardane, skal ha spyleeigenskapar som svarer til 

spyleeigenskapane til produkt av tilsvarande klasse og type som vert omfatta av standarden EN 13407. I så fall må 

søkjaren leggje fram resultata av prøvingar som er utførte i samsvar med den prøvingsframgangsmåten som er 

nemnd i standarden EN 13407, for produkt av tilsvarande klasse og type. 

Tabell 6 

EN-standard som spyleeigenskapane til produktet skal vere i samsvar med 

Produkt Standard Tittel på standard 

Klosetteiningar og klosettskåler EN 997 Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås 

Urinaleiningar og urinal EN 13407 Veggurinaler — Funksjonskrav og prøvingsmetoder 

c) Krav til urinal utan spyling 

Urinal utan spyling skal oppfylle dei krava som er definerte i tillegg 2. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram resultata av 

prøvingar som er utførte i samsvar med dei prøvingsframgangsmåtane som er fastsette i tillegg 2. Alle tilsvarande 

metodar som viser at krava som er fastsette i tillegg 2, er oppfylte, skal òg godkjennast. 

Kriterium 3. Stoff og stoffblandingar som ikkje må nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang 

a) Farlege stoff og stoffblandingar 

I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 skal EU-miljømerket ikkje tildelast varer eller artiklar 

av varer som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller homogene delar av desse som inneheld 

stoff som oppfyller kriteria for klassifisering med dei fare- eller risikosetningane som er førte opp i tabell 7 i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) eller rådsdirektiv 67/548/EØF(2), 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 7 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 endrar eigenskapane sine ved 

behandling slik at dei ikkje lenger er biotilgjengelege, eller slik at dei endrar seg kjemisk på ein slik måte at den 

påviste faren ikkje lenger ligg føre, er ikkje omfatta av kriterium 3 a). 

Tabell 7 

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 

  

(1) TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) TEF 196 av 16.8.1967, s. 1. 
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Faresetning Risikosetning 

H331 Giftig ved innanding R23 

H340 Kan føre til genetiske skadar R46 

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 
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Konsentrasjonsgrensene for stoff eller stoffblandingar som kan verte eller er vortne tildelte dei fare- eller 

risikosetningane som er førte opp i tabell 7, og som oppfyller kriteria for klassifisering i desse fareklassane eller -

kategoriane, og konsentrasjonsgrensene for stoff som oppfyller dei 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 for dei generiske. 

Konsentrasjonsgrensene for stoff som oppfyller dei 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 vere merkt med faresetning. 

Med omsyn til vassklosett- og urinalutstyr vert stoffa/komponentane i tabell 8 ikkje omfatta av krava i artikkel 6  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010, i medhald av artikkel 6 nr. 7 i den same forordninga: 

Tabell 8 

Stoff/komponentar som har unntak 

Stoff/komponent Fare- og risikosetningar 

Produkt med vekt under 25 g Alle fare- og risikosetningar 

Homogene delar av samansette artiklar med vekt under 

25 g 

Alle fare- og risikosetningar 

Nikkel i alle typar rustfritt stål H351, H372 og R40/48/23 

Elektroniske komponentar i vassklosett- og urinalutstyr 

som oppfyller krava som er fastsette i artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(1) 

Alle fare- og risikosetningar 

(1) TEU L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at produktet og alle artiklar eller homogene 

delar av produktet oppfyller kriterium 3 bokstav a), saman med tilhøyrande dokumentasjon, til dømes 

samsvarsfråsegner som er underteikna av leverandørane, som dokumenterer at ingen av stoffa eller materiala er 

klassifiserte i nokon av dei fareklassane som er knytte til faresetningane som er nemnde i tabell 7 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 7, 

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 bruk av alternative metodar som in vitro-metodar, ved kvantitative strukturaktivitetsmodellar eller ved bruk av 

gruppering av stoff eller jamføring med 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 førte opp i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006 og har unntak frå registreringsplikta 

i medhald av artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i den nemnde forordninga, vil ei fråsegn frå søkjaren vere 

tilstrekkeleg for å oppfylle kriterium 3 bokstav a). 

b) Stoff som er førte opp i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det skal ikkje gjevast unntak frå forbodet i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoff som gjev svært 

stor grad av uro og er førte opp i lista i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), og som 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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Vu rd e r in g  o g  k on t r o l l : Tilvising til lista over stoff som gjev svært stor grad av uro, skal gjerast på 

søknadsdatoen. Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at produktet oppfyller kriterium 3 bokstav b), 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 førte opp i 

tryggleiksdatablada i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Kriterium 4. Tre frå berekraftig skogbruk 

Tre eller trebaserte delar som vert nytta i vassklosett og urinal, kan vere av attvunne eller nytt materiale. 

Nytt trevirke skal omfattast av gyldige sertifikat for berekraftig skogbruk og for produktkjeda som ein uavhengig 

tredjemann har utferda gjennom ei sertifiseringsordning, til dømes FSC, PEFC eller tilsvarande. 

Dersom sertifiseringsordningane tillèt både sertifisert materiale og usertifisert materiale i eit produkt eller ei produktlinje, 

skal mengda av usertifisert materiale likevel ikkje overstige 50 %. Det usertifiserte materialet skal omfattast av eit 

kontrollsystem som sikrar at det har lovleg opphav og oppfyller alle andre krav med omsyn til usertifisert materiale i 

sertifiseringsordninga. 

Sertifiseringsorgana som utferdar sertifikat for skogbruk og/eller for produktkjeda, skal vere akkrediterte/godkjende av 

denne sertifiseringsordninga. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon med opplysningar om type, mengd og 

opphav til tre eller trebaserte delar som er nytta i vassklosett og urinal. 

Dersom det vert nytta nytt trevirke, skal produktet omfattast av gyldige sertifikat for berekraftig skogbruk og for 

produktkjeda som ein uavhengig tredjemann har utferda gjennom ei sertifiseringsordning, til dømes FSC, PEFC eller 

tilsvarande. Dersom produktet eller produktlinja omfattar usertifisert materiale, skal det leggjast fram prov på at det 

usertifiserte materialet utgjer mindre enn 50 %, og at det er omfatta av eit kontrollsystem som sikrar at det har lovleg 

opphav og oppfyller alle andre krav med omsyn til usertifisert materiale i sertifiseringsordninga. 

Kriterium 5. Produktlevetid 

a) Reparasjonar og tilgang til reservedelar 

Produktet skal vere utforma på ein slik måte at utskiftbare delar lett kan bytast ut av sluttbrukaren eller eventuelt 

ein profesjonell teknikar. Produktdatabladet som finst i trykt og/eller elektronisk format, skal innehalde tydelege 

opplysningar om kva delar som kan bytast ut. Søkjaren skal òg leggje fram tydelege rettleiingar, slik at 

sluttbrukaren eller den kvalifiserte sakkunnige kan utføre enkle reparasjonar. 

Søkjaren skal òg sikre at originale reservedelar eller reservedelar av tilsvarande kvalitet, er tilgjengelege i eit 

tidsrom på minst ti år etter kjøpsdatoen. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram eitt eller 

fleire eksemplar av produktdatabladet i trykt og/eller elektronisk format. 

b) Garanti 

Produktet skal vere omfatta av ein reparasjons- og utskiftingsgaranti som varer i minst fem år. 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram eit eksemplar 

av garantivilkåra.  
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Kriterium 6. Redusert miljøverknad ved kassering 

Plastdelar som veg 25 g eller meir, skal vere merkte i samsvar med krava i standarden EN ISO 11469, slik at det 

kan avgjerast om materiala skal attvinnast, materialattvinnast eller slutthandsamast når produktet er kassert. 

Urinal utan spyling skal anten nytte ei væske som er lett biologisk nedbryteleg eller fungere heilt utan væske. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava. For urinal utan spyling skal 

søkjaren leggje fram dokumentasjon som viser kva slags teknologi som er nytta, og ein prøvingsrapport som viser evna 

til lett biologisk væskenedbryting dersom det vert nytta ei væske, i samsvar med definisjonen og prøvingsmetodane 

som er fastsette i retningslinjene for bruk av CLP-kriteria(1) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Kriterium 7. Monterings- og bruksrettleiing 

Ei føremålstenleg monterings- og bruksrettleiing som inneheld alle dei tekniske detaljane som er naudsynte for 

korrekt montering, skal følgje med produktet, og dessutan råd om korrekt og miljøvenleg bruk og vedlikehald av 

produktet. Monterings- og bruksrettleiinga skal minst innehalde rettleiing og opplysningar om følgjande punkt på 

emballasjen eller i dokumentasjonen som følgjer med produktet, i trykt eller elektronisk format: 

a)  korrekt monteringsrettleiing, medrekna: 

– for klosettskåler, urinal og spylesystem som er bringa i omsetning separat: opplysningar om kva for produkt 

dei skal kombinerast med for å utgjere ei fullt ut funksjonell eining med effektiv vassbruk, 

– opplysningar om kva klasse/klassar og/eller type/typar som produktet er prøvd for, 

– opplysningar om dei spesifikke driftstrykka som produktet er eigna for, 

– opplysningar om kva slags typar avlaupssystem produktet kan fungere med i samsvar med standarden EN 

12056, 

– opplysningar som forklarer korleis spylevoluma kan justerast, og følgjene for spillvatn- og fyllingsnivå, 

– ein merknad om at det er viktig å kontrollere relevante nasjonale og lokale reglar før montering av produkta, 

b)  opplysningar om at verknaden på miljøet først og fremst er knytt til vassforbruk, og råd om korleis fornuftig 

bruk kan halde denne verknaden på eit lågast mogleg nivå, særleg opplysningar om korleis riktig bruk av 

produktet kan halde vassforbruket så lågt som råd, 

c)  opplysningar om at produktet er vorte tildelt EU-miljømerket, saman med ei kort, presis forklaring på kva dette 

inneber, i tillegg til dei allmenne opplysningane saman med logoen til EU-miljømerket, 

d)  heilspylingsvolumet i l/spyling (prøvd i samsvar med kriterium 1 bokstav a)), 

e)  for vassklosettutstyr som har eller mogleggjer bruk av ei vassparande innretning: det reduserte og gjennoms-

nittlege spylevolumet i l/spyling (prøvd i samsvar med høvesvis kriterium 1 bokstav b) og 1 bokstav c)), 

f)  for klosettskåler og urinal som er bringa i omsetning separat, skal det opplysast om at produktet skal kombinerast 

med eit høveleg spylesystem med miljømerking, slik at det utgjer ei fullt ut funksjonell eining med effektiv 

vassbruk, og særleg skal det opplysast om heilspylingsvolumet og eventuelt òg det reduserte og gjennomsnittlege 

spylevolumet til spylesystemet som det skal kombinerast med,  

  

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 
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g)  for spylesystem som er bringa i omsetning separat, skal det opplysast om at produktet skal kombinerast med ei 

høveleg klosettskål og/eller urinal med miljømerking, slik at det utgjer ei fullt ut funksjonell eining med 

effektiv vassbruk, og særleg skal det opplysast om heilspylingsvolumet og eventuelt òg det reduserte og 

gjennomsnittlege spylevolumet til klosettskåla og/eller urinalet som det skal kombinerast med, 

h)  tilrådingar om riktig bruk og vedlikehald av produktet, saman med alle relevante rettleiingar, særleg: 

– råd om bruk og vedlikehald av produkta, 

– opplysningar om kva delar som kan bytast ut, 

– rettleiing om byting av pakningar og andre delar ved eventuell lekkasje i produktet, 

– råd om reingjering av produktet med høvelege verktøy og reingjeringsmiddel for å hindre skade på overflata 

av produktet, 

i)  for urinal utan spyling: rettleiing om vedlikehald, eventuelt medrekna opplysningar om bevaring og vedlikehald av 

den utbytbare kassetten, og korleis og når han skal bytast ut, i tillegg til ei liste over tenesteytarar som tilbyr jamleg 

vedlikehald, 

j)  for urinal utan spyling skal det gjevast høvelege tilrådingar om slutthandsaming av dei utbytbare kassettane, 

særleg opplysningar om eventuelle eksisterande ordningar med tilbakelevering, 

k)  tilrådingar om høveleg slutthandsaming ved kassering av produktet. 

Vurdering og kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram eitt eller 

fleire eksemplar av bruksrettleiinga og/eller ei lenkje til nettstaden til ein produsent der desse opplysningane finst. 

Kriterium 8. Opplysningar på EU-miljømerket 

Eit valfritt merke med tekstfelt skal innehalde følgjande tekst: 

– Effektiv vassbruk og redusert spillvatn 

– Med dette miljømerkte produktet sparar du både pengar og vatn 

– Redusert miljøverknad ved kassering. 

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 kont roll :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller desse krava og leggje fram eit eksemplar av 

merket. 

 ______  
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Tillegg 1 

Metodar for måling og utrekning av gjennomsnittleg spylevolum 

1. Prøvingsmetodar 

Monter vassklosettet eller vassklosettutstyret i samsvar med monteringsrettleiinga frå produsenten. Utstyr til 

klosettskåler skal monterast med eit prøvingsspylesystem, som nemnt i dei relevante EN-standardane. 

Plasser det monterte utstyret på ei fast, flat horisontal eller vertikal flate, alt etter korleis det høver. 

Kople fylleventilen til ei vassforsyning med eit statisk vasstrykk på 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar), og opne 

ventilen for vassforsyninga. La vassforsyninga stå open mens du utfører prøvingane. 

Utløys heilspylingsmekanismen, samle opp og tøm deretter ut vatnet. 

1.1. Vurdering av heilspylingsvolumet 

Utløys heilspylingsmekanismen og samle opp vatnet. 

Mål volumet ved hjelp av ein kalibrert tank. 

Registrer det målte volumet. 

Utfør prøvinga tre gonger. 

Dersom det er avvik mellom voluma, må du rekne ut heilspylingsvolumet (Vf) som det aritmetiske gjennomsnittet av 

dei tre registrerte voluma. 

1.2. Vurdering av det reduserte spylevolumet 

Utløys mekanismen med redusert spyling og samle opp vatnet. 

Mål volumet ved hjelp av ein kalibrert tank. 

Registrer det målte volumet. 

Utfør prøvinga tre gonger. 

Dersom det er avvik mellom voluma, må du rekne ut det reduserte spylevolumet (Vr) som det aritmetiske 

gjennomsnittet av dei tre registrerte voluma. 

2. Utrekning av gjennomsnittleg spylevolum 

Rekn ut det gjennomsnittlege spylevolumet (Va) slik: 

Va = (Vf + (3 x Vr))/4 

 ______  
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Tillegg 2 

Krav til urinal utan spyling og prøvingsmetodar 

1. Krav til urinal utan spyling 

Urinal utan spyling skal godkjennast gjennom 

– prøving av laststyrke, 

– prøving av avlaup, 

– prøving av tettleik og 

– prøving av hindring av tilbakestrøyming av lukt og ureina vatn. 

2. Metodar for prøving av urinal utan spyling 

2.1. Prøving av lastmotstand 

Urinal utan spyling skal reknast for å bestå lastmotstandsprøvinga dersom dei i ei statisk belastingsprøving 

oppfyller krav til lastmotstand som tilsvarar dei krava som er definerte i EN 13407. Tilsvarande metodar skal òg 

godkjennast. 

2.2. Prøving av avlaup 

Urinal utan spyling skal reknast for å bestå avlaupsprøvinga dersom dei i ei prøving av avlaup oppfyller krav til 

avlaup som tilsvarar dei krava som er definerte i EN 14688. Ettersom prøvinga i EN 14688 gjeld servantar, skal 

all tilpassing av prøvinga til å gjelde prøving av urinal utan spyling, godkjennast. Tilsvarande metodar skal òg 

godkjennast. 

2.3. Prøving av tettleik 

Urinal utan spyling skal reknast for å bestå tettleiksprøvinga dersom all væske som vert helt i, renn ut berre 

gjennom utlaupet. I denne prøvinga skal det nyttast farga vatn for å oppdage eventuelle lekkasjar. Tilsvarande 

metodar skal òg godkjennast. 

Alternativt skal urinal utan spyling reknast for å bestå tettleiksprøvinga dersom dei i ei prøving av vassabsorpsjon 

oppfyller krav til vassabsorpsjon som tilsvarar dei krava som er definerte i EN 13407. Tilsvarande metodar skal 

òg godkjennast. 

2.4. Prøving av hindring av tilbakestrøyming av lukt og ureina vatn 

Urinal utan spyling skal reknast for å bestå prøvinga av hindring av tilbakestrøyming av lukt og ureina vatn 

dersom dei oppfyller krav til lukttettleik og trykkmotstand i vasslåsen som tilsvarar dei krava som er definerte i 

EN 1253-1, under prøving av høvesvis lukttettleik og trykkmotstand i vasslåsen som tilsvarar dei prøvingane som 

er definerte i EN 1253-2. Tilsvarande metodar skal òg godkjennast. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 815/2013 

av 27. august 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med 

angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør, for å ta hensyn til Kroatias 

tiltredelse til Den europeiske union(*) 

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 18a 

nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) 

endret direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

ble omfattet av ordningen for handel med utslipps-

kvoter for klimagasser i Den europeiske union. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) ble 

det opprettet en liste over luftfartøyoperatører som fra 

og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet 

i henhold til definisjonen i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF. 

3) Målet med listen er å redusere den forvaltningsmessige 

byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om 

hvilken medlemsstat som forvalter en bestemt 

luftfartøyoperatør. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 236 av 4.9.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 29. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3. 

(3) EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1. 

4) Inkludering i Unionens ordning for handel med utslipps-

kvoter forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører 

luftfartsvirksomhet som beskrevet i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over 

luftfartøyoperatører fastsatt av Kommisjonen på 

grunnlag av artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

5) Kroatias tiltredelse til Den europeiske union 1. juli 2013, 

og kriteriene fastsatt i artikkel 18a nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF for å fastsette en luftfartøyoperatørs forvalt-

ningsmedlemsstat, innebærer at visse luftfartøyopera-

tører bør forvaltes av Kroatia. 

6) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes 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/27/51 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/479 

 

 

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

Utferdiget i Brussel, 27. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

[Vedlegget er publisert i EUT L 236 av 4.9.2013, s. 3–188] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 100/2014 

av 5. februar 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med 

angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør(*) 

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 18a 

nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) 

endret direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

ble omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter 

for klimagasser i Unionen. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) ble det 

opprettet en liste over luftfartøyoperatører som fra og 

med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet i 

henhold til definisjonen i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 6.2.2014, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 29. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av  

19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at 

luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 

13.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om 

listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har 

utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, med angivelse av administrerende medlemsstat for 

hver luftfartøyoperatør (EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 

3)  Målet med listen er å redusere den administrative 

byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om 

hvilken medlemsstat som forvalter en bestemt 

luftfartøyoperatør. 

4)  Inkludering i Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører 

luftfartsvirksomhet som beskrevet i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over 

luftfartøyoperatører fastsatt av Kommisjonen på 

grunnlag av artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

5)  Ved utarbeidingen av den ajourførte listen over 

luftfartøyoperatører slik at den omfatter luftfartøy-

operatører som i 2013 har utført en luftfartsvirksomhet 

nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, er det tatt 

hensyn til flåteerklæringene Kommisjonen har mottatt 

fra luftfartøyoperatører og tjenesteselskaper. På grunn 

av manglende opplysninger er imidlertid en rekke 

forvaltnings- eller tjenesteselskaper og luftfartøy-

registreringsnumre oppført på listen i stedet for 

luftfartøyoperatører. 

6)  Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes 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/27/52 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

[Vedlegget er publisert i EUT L 37 av 6.2.2014, s. 3-189] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 389/2013 

av 2. mai 2013 

om opprettelse av et EU-register i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/ 

87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslipps-

kvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av råds-

direktiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 19, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/ 

2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning for 

Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av 

Kyoto-protokollen(2), særlig artikkel 6 nr. 1 første ledd annet 

punktum, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/ 

2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å 

redusere sine klimagassutslipp med henblikk på å oppfylle 

Fellesskapets forpliktelser til å redusere klimagassutslippene 

fram til 2020(3), særlig artikkel 11 nr. 3, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Registersystemet skal sikre korrekt bokføring av 

transaksjoner i henhold til ordningen for handel med 

utslippskvoter i Den europeiske union (EU ETS) innført 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2014 av  

10. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 31. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136. 

ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og vedtak 

nr. 406/2009/EF. Registrene er standardiserte og sikre 

elektroniske databaser som inneholder felles data-

elementer for å spore utstedelse, besittelse, overføring 

og annullering av de berørte enhetene for å gi nødvendig 

offentlig tilgang og fortrolighet og sikre at det ikke 

forekommer overføringer som er i strid med de 

forpliktelsene som følger av direktiv 2003/87/EF, 

protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon 

om klimaendring (Kyoto-protokollen) og vedtak  

nr. 406/2009/EF. 

2)  Ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF er det 

fastsatt krav om at kvoter som er utstedt fra og med  

1. januar 2012, skal stå i et EU-register på kontoer som 

forvaltes av medlemsstatene. Et slikt EU-register er 

opprettet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 

av 7. oktober 2010 om et standardisert og sikkert 

registersystem i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og råds-

vedtak nr. 280/2004/EF(4). 

3)  Direktiv 2003/87/EF er betydelig endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av  

23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å 

forbedre og utvide ordningen for handel med utslipps-

kvoter for klimagasser i Fellesskapet(5), og dette krever 

store endringer i registersystemet. Endringene får 

anvendelse fra handelsperioden som starter i 2013. For 

øyeblikket foreligger det ingen internasjonal avtale som 

skal gjelde for medlemsstatene i stedet for Kyoto-

protokollen etter 2012. Luftfartskvoter ble auksjonert 

bort fra 2012 på grunnlag av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om 

tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i 

  

(4) EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1. 

(5) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 
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henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(1), på samme måte som generelle kvoter. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011 av  

18. november 2011 om opprettelse av et EU-register for 

den handelsperioden i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og 

etterfølgende handelsperioder, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF, og 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/ 

2004 og kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010(2) 

ble vedtatt i samsvar med artikkel 19 i direktiv 2003/ 

87/EF og får anvendelse på den handelsperioden i 

unionsordningen for handel med utslippskvoter som 

begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder. Den 

får også anvendelse på luftfartskvoter som auksjoneres 

bort i 2012. 

4)  For å sikre at Kyoto-enheter og kvoter kan stå på samme 

konto i EU-registeret, skal EU-registeret også oppfylle 

funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjo-

nene for datautvekslingsstandarder for registersystemer 

innenfor rammen av Kyoto-protokollen, vedtatt ved 

beslutning 12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskon-

feranse, som tjener som partsmøte for partene i Kyoto-

protokollen (beslutning 12/CMP.1). 

5)  Ved artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF kreves det at det 

opprettes en uavhengig transaksjonslogg, Den europe-

iske unions transaksjonslogg (EUTL), der utstedelse, 

overføring og annullering av kvoter skal registreres. 

Ved artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF kreves det 

at opplysninger om utstedelse, besittelse, overføring, 

ervervelse, annullering og tilbaketrekking av tildelte 

utslippsenheter, opptaksenheter, utslippsreduksjons-

enheter og godkjente utslippsreduksjoner samt 

overføring av tildelte utslippsenheter, utslippsreduk-

sjonsenheter og godkjente utslippsreduksjoner gjøres 

tilgjengelige for transaksjonsloggen. 

6)  EU-registeret bør inneholde de kontoene der prosesser 

og transaksjoner som er nødvendige for å anvende 

bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF, bør registreres. 

Hver av disse kontoene bør opprettes i samsvar med 

standardiserte framgangsmåter for å sikre registersys-

temets integritet og offentlig tilgang til opplysningene i 

systemet. Kvoter bør utstedes i EU-registeret. 

7)  Transaksjoner med kvoter i EU-registeret bør utføres 

gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter EUTL, 

mens transaksjoner med Kyoto-enheter bør utføres 

gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter både 

EUTL og den internasjonale transaksjonsloggen (ITL) 

til De forente nasjoners rammekonvensjon om klima-

endring. 

  

(1) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

(2) EUT L 315 av 29.11.2011, s. 1. 

8)  Ettersom kvoter og Kyoto-enheter bare foreligger i 

dematerialisert form og er ombyttelige, bør eiendoms-

retten til en kvote eller en Kyoto-enhet fastslås når de 

registreres på den aktuelle kontoen i EU-registeret. For å 

redusere risikoene knyttet til tilbakekalling av 

transaksjoner som er ført inn i et register, og den 

påfølgende forstyrrelsen i ordningen og på markedet 

som en slik tilbakeføring kan medføre, er det dessuten 

nødvendig å sikre at kvoter og Kyoto-enheter er fullt ut 

ombyttelige. Særlig kan transaksjoner ikke tilbakeføres, 

tilbakekalles eller avvikles, unntatt som definert i 

reglene for registeret, etter et tidspunkt som er fastsatt i 

disse reglene. Ingenting i denne forordning bør være til 

hinder for at en kontohaver eller tredjemann kan gjøre 

gjeldende en rett eller et krav som følger av den 

underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i 

henhold til loven, vedrørende omstøting eller 

tilbakebetaling i forbindelse med en transaksjon som er 

ført inn i et system, for eksempel i tilfelle av bedrageri 

eller teknisk feil, så lenge dette ikke fører til at 

transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller avvikles. 

Videre bør ervervelse av en kvote eller Kyoto-enhet i 

god tro beskyttes. 

9)  Den sentrale forvalterens hovedoppgaver er å skaffe til 

veie, drive og vedlikeholde EU-registeret og EUTL, 

forvalte sentrale kontoer og utføre de transaksjonene 

som skal gjøres sentralt. De nasjonale forvalternes 

hovedoppgaver er å fungere som kontaktpunkt for sine 

respektive kontohavere i EU-registeret og utføre alle 

transaksjoner som innebærer direkte kontakt med dem, 

herunder opprette, sperre og avslutte kontoer. 

10)  Dersom medlemsstatene tildeler kvoter vederlagsfritt på 

grunnlag av artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF, bør 

disse kvotene utstedes i samsvar med artikkel 10c i 

nevnte direktiv og kommisjonsbeslutninger som er 

vedtatt i henhold til det. For dette formål bør de 

relevante nasjonale tildelingstabellene ta hensyn til de 

berørte medlemsstaters søknader i henhold til artikkel 

10c nr. 5 i direktiv 2003/87/EF samt de relevante 

kommisjonsvedtakene i henhold til artikkel 10c nr. 6 i 

nevnte direktiv. 

11)  Dersom en medlemsstat har inngitt søknad i henhold til 

artikkel 10c nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og relevant 

kommisjonsbeslutning i henhold til artikkel 10c nr. 6 i 

nevnte direktiv, og utsetter utstedelsen av kvoter som 

skal tildeles vederlagsfritt på grunnlag av artikkel 10c i 

direktiv 2003/87/EF (etterfølgende utstedelse av 

kvoter), bør medlemsstaten i sin nasjonale til-

delingstabell i henhold til artikkel 51 nr. 1 i denne 

forordning ta med de kvotene som skal gis vederlagsfritt 

på grunnlag av investeringer som allerede er gjort, eller 

finansielle overføringer som allerede var gjort på det 

tidspunktet tabellen ble meddelt.  
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12)  Dersom en medlemsstat, som har inngitt søknad i 

henhold til artikkel 10c nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og 

relevant kommisjonsbeslutning i henhold til artikkel 10c 

nr. 6 i nevnte direktiv, utsteder kvotene som skal gis 

vederlagsfritt på grunnlag av artikkel 10c i direktiv 

2003/87/EF uavhengig av investeringer som allerede er 

gjort (forhåndsutstedelse av kvoter), bør medlemsstaten 

i sin nasjonale tildelingstabell medregne de kvotene som 

skal gis vederlagsfritt i samsvar med artikkel 10c i 

direktiv 2003/87/EF for perioden 2013-2019, når 

tildelingstabellen meddeles til Kommisjonen i henhold 

til artikkel 51 nr. 1 i denne forordning. 

13)  På grunnlag av rapportene som skal legges fram for 

Kommisjonen i henhold til artikkel 10c nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF, bør medlemsstatene endre de nasjonale 

tildelingstabellene for å gjenspeile utviklingen med 

hensyn til de investeringene og de finansielle over-

føringene som er gjort i samsvar med henholdsvis 

artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF og de tilsvarende 

kommisjonsbeslutningene. 

14)  I henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF skal 

vedkommende myndigheter senest 28. februar hvert år 

utstede kvoter som skal tildeles i det inneværende året. 

Dersom en virksomhet har lagt fram opplysninger i 

henhold til artikkel 24 i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av 

overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med 

artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(1), som påvirker det antallet kvoter som 

skal tildeles nevnte virksomhet, skal virksomhetens 

tildeling beregnes på ny og meddeles i henhold til 

artikkel 24 nr. 2 i nevnte beslutning før kvotene kan 

overføres til virksomheten i henhold til artikkel 53 nr. 2 

i denne forordning. 

15)  Intet i denne forordning bør være til hinder for at en 

vedkommende myndighet kan pålegge en virksomhet å 

overføre et antall kvoter som er mottatt ut over 

vedkommendes justerte tildeling for det aktuelle året, til 

EUs konto for tildeling av utslippsenheter i de tilfellene 

der det er tildelt for mange kvoter, for eksempel på 

grunn av feil i den opprinnelige tildelingen eller fordi 

virksomheten ikke har lagt fram korrekte eller 

fullstendige opplysninger for vedkommende myndighet 

i henhold til artikkel 24 i beslutning 2011/278/EU innen 

fristen fastsatt i nevnte artikkel, forutsatt at den sentrale 

forvalteren har gjort en endring i medlemsstatens 

nasjonale tildelingstabell i henhold til artikkel 52 nr. 2 i 

denne forordning for å justere tildelingen i samsvar med 

dette. 

16)  I henhold til artikkel 11b i direktiv 2003/87/EF er det 

forbudt etter 31. desember 2012 å utstede godkjente 

utslippsreduksjoner (CER-er) og utslippsreduksjons-

enheter (ERU-er) som fører til at reduksjoner i 

klimagassutslippene telles dobbelt. Artikkel 5 nr. 2 

ikommisjonsvedtak 2006/780/EF av 13. november 2006 

  

(1) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i 

klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets 

ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder 

prosjektvirksomhet i henhold til Kyoto-protokollen, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(2) åpner likevel for at kvoter i reserven 

opprettet i henhold til artikkel 3 i nevnte vedtak kan 

konverteres til tildelte utslippsenheter (AAU) eller 

selges som kvoter for perioden 2008-2012. Videre bør 

medlemsstatene inntil 30. april 2013 kunne utstede 

ERU-er fra prosjekter som innebærer virksomhet som 

bare omfattes av direktiv 2003/87/EF fra og med  

1. januar 2013 når det gjelder utslippsreduksjoner som 

har funnet sted før 31. desember 2012. 

17)  Unionen, medlemsstatene og en rekke tredjestater har 

inngått forpliktelser om utslippsreduksjoner i perioden 

2008-2012 som gjelder hele økonomien. Medlems-

statene har rettslig bindende mål for reduksjon av 

utslipp som gjelder hele økonomien fra 2013 til 2020, 

som fastsatt ved direktiv 2003/87/EF og vedtak  

nr. 406/2009/EF. Ved en endring av Kyoto-protokollen 

bør det fastsettes internasjonalt rettslig bindende, 

kvantifiserbare utslippsmål fra 2013 til 2020 for partene 

oppført i vedlegg B til protokollen når den er trådt i 

kraft for disse partene. I henhold til beslutning 

13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, 

som tjener som partsmøte for partene i Kyoto-

protokollen (beslutning 13/CMP.1), skal ERU-er bare 

utstedes ved å konvertere AAU-er eller opptaksenheter 

(RMU-er) som har et serienummer som omfatter den 

forpliktelsesperioden de er utstedt for. ERU-er kan ikke 

utstedes dersom forpliktelsesperioden ifølge det aktuelle 

serienummeret ikke tilsvarer den perioden utslipps-

reduksjonene fant sted. Kontoene for ordningen for 

handel med utslippskvoter (ETS) i EU-registeret bør 

ikke inneholde ERU-er som ikke oppfyller disse 

reglene. For dette formål bør ERU-er som utstedes av 

tredjestater, som ikke har rettslig bindende kvan-

tifiserbare utslippsmål fra 2013 til 2020, som fastsatt 

ved en endring av Kyoto-protokollen i henhold til 

dennes artikkel 3 nr. 9, eller som ikke har deponert et 

ratifikasjonsdokument for en slik endring av Kyoto-

protokollen, bare stå i EU-registeret dersom det 

bekreftes at de gjelder utslippsreduksjoner som er påvist 

å ha funnet sted før 2013. ERU-er som er overført til 

EU-registeret etter 1. mai 2013, forventes å bli utstedt 

etter framgangsmåten for verifisering i henhold til 

komiteen for tilsyn med den felles gjennomføring 

fastsatt i beslutning 9/CMP.1 vedtatt av Klimakon-

vensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte 

for partene i Kyoto-protokollen (beslutning 9/CMP.1) (i 

samsvar med den såkalte «spor 2-framgangsmåten»). 

18)  I henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF kan 

CER-er og ERU-er fra prosjektvirksomheter før ikraft-

tredelsen av en internasjonal klimaendringsavtale benyt-

tes ved at virksomheter gis mulighet til å veksle slike 

enheter i kvoter.  

  

(2) EUT L 316 av 16.11.2006, s. 12. 
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19)  Tredjestater eller deres enheter på delstatsplan eller 

regionalt plan bør kunne opprette kontoer i EU-

registeret så snart det er inngått avtale med en tredjestat 

om vilkårene for å knytte ordningen for handel med 

utslippskvoter sammen med en annen obligatorisk 

ordning for handel med utslippskvoter med et absolutt 

utslippstak. 

20)  Artikkel 11 i vedtak nr. 406/2009/EF fastsetter at 

registersystemet skal sikre nøyaktig bokføring av 

transaksjoner som gjennomføres i henhold til nevnte 

vedtak. 

21)  AEA-er bør utstedes på kontoene for overholdelse av 

forpliktelsene i henhold til beslutningen om innsats-

fordeling (heretter kalt «ESD-overholdelseskontoer») i 

EU-registeret i et antall fastsatt i henhold til artikkel 3 

nr. 2 og artikkel 10 i vedtak nr. 406/2009/EF. AEA-er 

kan bare stå på ESD-overholdelseskontoer i EU-

registeret. 

22)  Det er viktig at EU-registeret legger til rette for 

gjennomføring av den årlige overholdelsessyklusen i 

henhold til vedtak nr. 406/2009/EF ved å fastsette 

prosessene for innsetting av årlige reviderte 

klimagassutslipp på ESD-overholdelseskontoer for å 

fastsette tall for overholdelsesstatus for hver enkelt 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for hvert år og 

om nødvendig for å iverksette korrigerende tiltak i 

henhold til artikkel 7 i vedtak nr. 406/2009/EF. 

23)  EU-registeret bør sikre korrekt bokføring av transak-

sjoner som angitt i artikkel 3 nr. 3, 4 og 5 og artikkel 5 i 

vedtak nr. 406/2009/EF. 

24)  EUTL bør regelmessig foreta automatiske kontroller av 

alle prosesser i registersystemet som gjelder kvoter, 

kontrollerte utslipp, kontoer, årlige utslippstildelings-

enheter, rett til bruk av godskrevne utslippsenheter og 

Kyoto-enheter, og ITL bør utføre automatiske kontroller 

av prosesser som gjelder Kyoto-enheter, for å sikre at 

det ikke forekommer uregelmessigheter. Prosesser som 

ikke godkjennes ved en slik kontroll, bør avbrytes for å 

sikre at transaksjonene i Unionens registersystem 

oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF, vedtak  

nr. 406/2009/EF og kravene som er utarbeidet i henhold 

til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyoto-

protokollen. 

25)  Det bør anvendes tilstrekkelige og harmoniserte krav i 

forbindelse med opprettelse av kontoer, autentisering og 

tilgangsretter for å verne opplysningene i det samord-

nede registersystemet og for å unngå bedrageri. Disse 

kravene bør gjennomgås på nytt senere for å sikre at de 

fortsatt er effektive, samtidig som det tas hensyn til 

forholdsmessighetsprinsippet. Det bør føres registre 

over alle prosesser, virksomheter og personer i 

registersystemet. 

26)  Den sentrale forvalteren bør sikre at det er færrest mulig 

driftsavbrudd i registersystemet ved å treffe alle 

rimelige tiltak for å sikre at EU-registeret og EUTL er 

tilgjengelige, og ved å tilby stabile systemer og fram-

gangsmåter for å verne relevante opplysninger. 

27)  Ettersom det kan være ønskelig å legge til rette for 

ytterligere kontotyper eller andre metoder som vil gjøre 

det enklere å inneha kvoter eller Kyoto-enheter på 

vegne av tredjemenn, eller ivareta sikkerhetsinteresser i 

dem, bør slike spørsmål tas opp i forbindelse med en 

kommende gjennomgåelse av denne forordning. 

28)  I henhold til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 

90/313/EØF(1) og beslutning 13/CMP.1 bør relevante 

rapporter offentliggjøres regelmessig for å sikre at 

offentligheten har tilgang til opplysningene i det 

samordnede registersystemet, med forbehold for visse 

fortrolighetshensyn. 

29)  Nasjonale forvaltere, den sentrale forvalteren og 

Kommisjonen bør overholde Unionens regelverk og 

nasjonal lovgivning om personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling 

av slike opplysninger, særlig europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2) og nasjonal lovgivning om gjennomfø-

ring av det, og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger i 

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri 

utveksling av slike opplysninger(3), når regelverket får 

anvendelse på opplysninger som oppbevares og 

behandles i henhold til denne forordning, og for hvilke 

de har ansvar for kontrollen. 

30)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av  

7. oktober 2010 om et standardisert og sikkert register-

system i samsvar med europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 280/2004/EF(4) bør få anvendelse inntil alle transak-

sjoner som kreves når det gjelder handelsperioden 

mellom 2008 og 2012, er fullført. Den bør endres for å 

fastsette bestemmelser om erstatning med umiddelbar 

virkning av luftfartskvoter som brukerne innehar ved 

utløpet av handelsperioden mellom 2008 og 2012, med 

luftfartskvoter som er gyldige for handelsperioden som 

begynner i 2013. Forordning (EU) nr. 920/2010 bør 

derfor oppheves med virkning fra 1. oktober 2013.  

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(4) EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1. 
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31)  Forordning (EU) nr. 1193/2011 bør derfor oppheves og 

erstattes med umiddelbar virkning med en forordning 

som inneholder bestemmelsene som kreves i henhold til 

direktiv 2003/87/EF, vedtak nr. 280/2004/EF og vedtak 

nr. 406/2009/EF. 

32)  Forordning (EU) 1193/2011 fastsetter tidsfrister for når 

vilkårene for samarbeidet mellom den sentrale for-

valteren og de nasjonale forvalterne skal være avtalt, og 

for melding om nasjonale tildelingstabeller og nasjonale 

tildelingstabeller for luftfart. Selv om forordning (EU) 

nr. 1193/2011 oppheves, bør disse bestemmelsene 

opprettholdes. 

33)  Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig. 

34)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FELLES ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter allmenne krav og krav til drift og 

vedlikehold i forbindelse med EU-registeret for den hande-

lsperioden som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende 

perioder, og i forbindelse med den uavhengige transaksjons-

loggen fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og i 

forbindelse med registrene nevnt i artikkel 6 i vedtak  

nr. 280/2004/EF. 

Denne forordning fastsetter også et kommunikasjonssystem 

mellom EU-registeret og ITL. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning gjelder kvoter som er opprettet for hande-

lsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter 

som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder, årlige 

utslippstildelingsenheter og Kyoto-enheter. 

Denne forordning gjelder også luftfartskvoter som skal 

auksjoneres bort, og som ble opprettet for handelsperioden fra 

1. januar 2012 til 31. desember 2012. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

Med mindre annet er angitt, skal termene som er brukt i 

avdeling II i denne forordning, ha samme betydning som i 

direktiv 2003/87/EF. Videre får definisjonene i artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 og i artikkel 3 i kommi-

sjonsbeslutning 2011/278/EU anvendelse. I denne forordning 

menes dessuten med: 

1) «kontohaver» en fysisk eller juridisk person som har en 

konto i registersystemet, 

2) «sentral forvalter» personen utnevnt av Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF, 

3) «vedkommende myndighet» den eller de myndighetene 

som er utnevnt av en medlemsstat i samsvar med 

artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF, 

4) «ekstern handelsplass» enhver type multilateral mar-

kedsplass som fører sammen eller hjelper til med å føre 

sammen flere tredjemenns kjøps- og salgsinteresser som 

angitt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(1), der interessene som kjøpes og selges, er i 

kvoter eller Kyoto-enheter, 

5) «miljøkontrollør» en miljøkontrollør som angitt i 

artikkel 3 nr. 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 600/ 

2012(2), 

6) «tildelte utslippsenheter» («AAU-er») en enhet utstedt i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/EF, 

7) «luftfartskvoter» kvoter opprettet i henhold til artikkel 3c 

nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, 

8) «generelle kvoter» alle andre kvoter opprettet i henhold til 

direktiv 2003/87/EF, 

9)  «langsiktige godkjente utslippsreduksjoner» («lCER-er») 

enheter utstedt til et prosjekt for nyplanting eller 

gjenplanting av skog i henhold til ordningen for «den 

grønne utviklingsmekanismen» («CDM»), som med 

forbehold for beslutning 5/CMP.1 fra Klimakonven-

sjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for 

partene i Kyoto-protokollen, opphører ved utgangen av 

den krediteringsperioden for utslippsreduksjon for det 

nyplantings- eller gjenplantingsprosjektet som de er 

utstedt for i henhold til den grønne utviklingsmekanismen,  

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 181 av 12.7.2012, s. 1. 
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10) «opptaksenheter» («RMU-er») en enhet utstedt i henhold 

til de relevante bestemmelsene i vedlegget til beslutning 

13/CMP.1, 

11) «midlertidige godkjente utslippsreduksjoner» («tCER-er») 

enheter utstedt til et prosjekt for nyplanting eller gjenplan-

ting av skog i henhold til den grønne utviklingsmekanis-

men, som med forbehold for beslutning 5/CMP.1 opphø-

rer ved utgangen av Kyoto-protokollens forpliktelses-

periode, som følger etter den forpliktelsesperioden den er 

utstedt for, 

12) «Kyoto-enheter» tildelte utslippsenheter (AAU-er), uts-

lippsreduksjonsenheter («ERU-er»), godkjente utslipps-

reduksjoner («CER-er»), RMU-er, lCER-er og tCER-er, 

13) «prosess» en automatisert teknisk metode for å gjennom-

føre en handling knyttet til en konto, en enhet eller en del 

av retten til bruk av godskrevne utslippsenheter i et 

register, 

14) «transaksjon» en prosess i EU-registeret som omfatter 

overføring av en kvote, en Kyoto-enhet, en årlig 

utslippstildelingsenhet eller en del av retten til bruk av 

godskrevne utslippsenheter fra en konto til en annen, 

15) «innlevering» at en virksomhet eller luftfartøyoperatør 

motregner en kvote mot de kontrollerte utslippene fra sitt 

anlegg eller luftfartøy, 

16) «annullering» en innehavers endelige avhending av en 

Kyoto-enhet uten å motregne den mot kontrollerte utslipp, 

17) «sletting» en innehavers endelige avhending av en kvote 

uten å motregne den mot kontrollerte utslipp, 

18) «tilbaketrekking» at en part i Kyoto-protokollen motreg-

ner en Kyoto-enhet mot denne partens rapporterte utslipp, 

19) «hvitvasking av penger» hvitvasking av penger som angitt 

i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/60/EF(1), 

20) «alvorlig lovbrudd» alvorlig lovbrudd som definert i 

artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2005/60/EF, 

21) «finansiering av terrorisme» finansiering av terrorisme 

som definert i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF, 

  

(1) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15. 

22) «nasjonal forvalter» den enheten som på vegne av en 

medlemsstat har ansvaret for å forvalte en rekke 

brukerkontoer som står under medlemsstatens jurisdiksjon 

i EU-registeret, og som er utnevnt i samsvar med 

artikkel 8, 

23) «ledelse» de personene som i praksis leder den daglige 

driften hos en juridisk person, 

24) «mellomeuropeisk tid» mellomeuropeisk sommertid i det 

tidsrommet om sommeren som angitt i artikkel 1, 2 og 3 i 

direktiv 2000/84/EF, 

25) «nasjonal forvaltningsplattform» et eksternt system som 

drives av en nasjonal forvalter eller en vedkommende 

myndighet som på en sikker måte er knyttet til EU-

registeret med det formål å automatisere funksjoner 

knyttet til forvaltning av kontoer og overholdelse av 

forpliktelser i EU-registeret, 

26) «godskrevne internasjonale utslippsenheter» CER-er, 

ERU-er og godskrevne utslippsenheter fra prosjekter eller 

annen utslippsreduserende virksomhet som kan brukes i 

henhold til artikkel 11a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, 

27) «årlig utslippstildelingsenhet» («AEA») en undergruppe 

av en medlemsstats årlige utslippstildeling som fastsatt i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 og artikkel 10 i vedtak 

nr. 406/2009/EF, tilsvarende ett tonn karbondioksidekvi-

valenter, 

28) «rett til bruk av godskrevne utslippsenheter» en med-

lemsstats rett, uttrykt som et tall tilsvarende en prosentdel 

av medlemsstatens klimagassutslipp i 2005 som angitt i 

artikkel 5 nr. 4 i vedtak nr. 406/2009/EF, til å bruke de 

godskrevne utslippsenhetene som er nevnt i artikkel 5 i 

vedtak nr. 406/2009/EF, for å overholde sine forpliktelser 

i henhold til artikkel 3 i vedtak nr. 406/2009/EF, 

29) «ubenyttet rett til bruk av godskrevne utslippsenheter» en 

medlemsstats rett til bruk av godskrevne utslippsenheter 

fratrukket summen av godskrevne internasjonale utslipps-

enheter, tCER-er eller ICER-er som står på ESD-over-

holdelseskontoen når tallet for overholdelsesstatus i 

henhold til artikkel 79 i denne forordning fastsettes, 

30) «overholdelsesperiode» perioden fra 1. januar 2013 til  

31. desember 2020 der medlemsstatene skal begrense sine 

utslipp av klimagasser i henhold til artikkel 3 i vedtak  

nr. 406/2009/EF.  
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KAPITTEL 2 

Registersystemet 

Artikkel 4 

EU-register 

1.  Det opprettes herved et EU-register for den hande-

lsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter 

som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder. 

2.  Den sentrale forvalteren skal drive og vedlikeholde  

EU-registeret, herunder registerets tekniske infrastruktur. 

3.  Medlemsstatene skal bruke EU-registeret til å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF 

og artikkel 11 i vedtak nr. 406/2009/EF, og til å sikre korrekt 

bokføring av kvoter, AEA-er og rett til bruk av godskrevne 

utslippsenheter innenfor denne forordnings virkeområde. EU-

registeret skal gi nasjonale forvaltere og kontohavere tilgang til 

prosessene angitt i denne forordning. 

4.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

oppfyller funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifika-

sjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer 

innenfor rammen av Kyoto-protokollen som er utarbeidet i 

samsvar med beslutning 12/CMP.1, og med hensyn til kravene 

til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet som er 

angitt i datautvekslingsspesifikasjonene, og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning. 

Artikkel 5 

Nasjonale registre og unionens KP-registre 

1.  For å oppfylle sine forpliktelser som parter i Kyoto-

protokollen og for å sikre korrekt bokføring av Kyoto-enheter i 

samsvar med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, skal hver 

medlemsstat og Unionen føre et Kyoto-protokollregister (KP-

register) i form av en standardisert elektronisk database der det 

tas hensyn til kravene til registre i FNs rammekonvensjon om 

klimaendring, og særlig funksjonsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for 

registersystemer i henhold til Kyoto-protokollen, som er 

utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1, og med hensyn 

til kravene til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet 

som er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret også 

fungerer som et KP-register for Unionen som en part i Kyoto-

protokollen. Den sentrale forvalteren skal også fungere som 

forvalter for Unionens KP-register, som er en del av EU-

registeret. 

Artikkel 6 

Den europeiske unions transaksjonslogg 

1.  I henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF opprettes 

Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL) i form av en 

standardisert elektronisk database for transaksjoner innenfor 

denne forordnings virkeområde. EUTL skal også brukes til å 

registrere alle opplysninger om beholdninger og overføringer av 

Kyoto-enheter som gjøres tilgjengelige i samsvar med 

artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF. 

2.  Den sentrale forvalteren skal drive og forvalte EUTL i 

samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL kan 

kontrollere og registrere alle prosesser nevnt i denne forord-

ning, tar hensyn til funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersys-

temer innenfor rammen av Kyoto-protokollen som er utarbeidet 

i samsvar med beslutning 12/CMP.1, og oppfyller de kravene 

til maskinvare, nettverk og programvare som er fastsatt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjo-

nene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning. 

4.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL kan registrere 

alle prosesser nevnt i kapittel 3 i avdeling I og avdeling II, III 

og IV. 

Artikkel 7 

Kommunikasjonslenker mellom registrene, ITL og EUTL 

1.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

EU-registeret og KP-registrene opprettholder en kommunika-

sjonslenke til ITL med sikte på å formidle transaksjoner med 

Kyoto-enheter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL opprettholder 

en kommunikasjonslenke til ITL med sikte på å registrere og 

kontrollere overføringene nevnt i nr. 1. Alle foreslåtte 

overføringer som omfatter et KP-register, skal behandles og 

kontrolleres av EUTL før overføringen registreres. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

opprettholder en direkte kommunikasjonslenke til EUTL med 

sikte på å kontrollere og registrere transaksjoner med kvoter, 

AEA-er eller deler av retten til bruk av godskrevne 

utslippsenheter og de kontoforvaltningsprosessene som er 

beskrevet i kapittel 3 i avdeling I. Alle transaksjoner som 

omfatter kvoter, AEA-er eller deler av retten til bruk av 

godskrevne utslippsenheter, skal finne sted i EU-registeret, og 
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skal registreres og kontrolleres av EUTL. Den sentrale 

forvalteren kan opprette en begrenset kommunikasjonslenke 

mellom EUTL og registeret i en tredjestat som har undertegnet 

en traktat om sin tiltredelse til Unionen for å gjøre det mulig for 

slike registre å kommunisere med ITL gjennom EUTL og 

registrere kontrollerte utslippsdata for virksomheter i EUTL. 

Disse registrene skal ha gjennomført alle framgangsmåter for 

prøving og initialisering som kreves av registrene, før 

kommunikasjonslenken opprettes. 

Artikkel 8 

Nasjonale forvaltere og KP-registerforvaltere 

1.  Hver medlemsstat skal utnevne en nasjonal forvalter. Uten 

hensyn til artikkel 13 nr. 2 skal medlemsstaten i henhold til 

artikkel 11 ha tilgang til og forvalte sine egne kontoer og 

kontoene i EU-registeret som omfattes av medlemsstatens egen 

jurisdiksjon gjennom sin nasjonale forvalter som angitt i 

vedlegg 1. Hver medlemsstats nasjonale forvalter skal også 

fungere som forvalter for sitt KP-register i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at det ikke er 

noen interessekonflikter mellom nasjonale forvaltere, den 

sentrale forvalteren og kontohaverne. 

3.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

identiteten til og kontaktopplysningene for den nasjonale 

forvalteren, herunder et nødtelefonnummer som skal brukes 

dersom det oppstår en sikkerhetshendelse. 

4.  Kommisjonen skal samordne gjennomføringen av denne 

forordning med den nasjonale forvalteren i hver medlemsstat og 

den sentrale forvalteren. Kommisjonen skal særlig rådføre seg 

med forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer 

om spørsmål og framgangsmåter som berører føringen av 

registrene, som er regulert i henhold til denne forordning, og 

gjennomføringen av denne forordning. Innen 31. mars 2012 

skal forvalternes arbeidsgruppe komme til enighet om vilkårene 

for samarbeid mellom den sentrale forvalteren og de nasjonale 

forvalterne, særlig om felles arbeidsmetoder for gjennomfø-

ringen av denne forordning og framgangsmåter for håndtering 

av endringer og feilhåndtering i EU-registeret samt tekniske 

spesifikasjoner for virkemåten og påliteligheten til EU-

registeret og EUTL. Vilkårene for samarbeidet kan omfatte 

nærmere bestemmelser om å konsolidere eksterne kommuni-

kasjonslenker, IT-infrastrukturen, framgangsmåtene for tilgang 

til brukerkontoer og ordningene for forvalting av KP-kontoene i 

EU-registeret med tilsvarende kontoer i andre KP-registre, til et 

konsolidert europeisk registersystem som vedlikeholdes av den 

sentrale forvalteren. Forretningsordenen for forvalternes 

arbeidsgruppe skal vedtas av Komiteen for klimaendringer. 

5.  Den sentrale forvalteren, vedkommende myndigheter og 

nasjonale forvaltere skal bare utføre prosesser som er nød-

vendige for å utføre sine respektive oppgaver som angitt i 

direktiv 2003/87/EF, vedtak nr. 280/2004/EF og vedtak 

nr. 406/2009/EF og tiltakene som er truffet i samsvar med 

bestemmelsene i disse. 

KAPITTEL 3 

Kontoer 

Avsni t t  1  

Alminne l ige  bes te mmelser so m får anvendel se  

for al l e  kontoer  

Artikkel 9 

Kontoer 

1.  Medlemsstatene og den sentrale forvalteren skal sikre at 

hvert KP-register og EU-registeret inneholder kontoer som 

angitt i vedlegg I. 

2.  Hver kontotype kan inneholde de enhetstypene som er 

angitt i vedlegg I. 

Artikkel 10 

Kontostatus 

1.  Kontoene skal ha en av følgende statuser: åpen, sperret, 

utelukket eller avsluttet. 

2.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra sperrede kontoer, 

bortsett fra når det gjelder prosessene angitt i artikkel 25, 31, 

35, 67, 77, 81 og 82. 

3.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra avsluttede 

kontoer. En avsluttet konto kan ikke gjenåpnes, og den kan ikke 

erverve enheter. 

4.  Dersom et anlegg unntas fra unionsordningen i henhold til 

artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren 

sette statusen for den tilsvarende driftskontoen til virksomheten 

til utelukket så lenge utelukkelsen varer. 

5.  Ved melding fra vedkommende myndighet om at en 

luftfartøyoperatørs flyginger ikke lenger er omfattet av unions-

ordningen i samsvar med vedlegg I til direktiv 2003/87/EF i et 

gitt år, skal den nasjonale forvalteren sette statusen for den 

tilsvarende driftskontoen for luftfartøyoperatøren til utelukket, 

etter først å ha underrettet vedkommende luftfartøyoperatør om 

dette, inntil vedkommende myndighet melder at en luftfartøy-

operatørs flyginger igjen er omfattet av unionsordningen.  
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6.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra kontoer som har 

status som utelukket, bortsett fra når det gjelder prosessene 

angitt i artikkel 25 og 68 og prosessene angitt i artikkel 35 og 

67, som tilsvarer den perioden kontoen ikke hadde status som 

utelukket. 

Artikkel 11 

Forvalting av kontoer 

1.  Hver konto skal ha en forvalter som skal ha ansvaret for å 

forvalte kontoen på vegne av en medlemsstat eller på vegne av 

Unionen. 

2.  For hver kontotype skal det fastsettes en kontoforvalter 

som angitt i vedlegg I. 

3.  Kontoforvalteren skal opprette, tilbakekalle eller begrense 

tilgangsretten til eller avslutte en konto, endre dens status, 

godkjenne godkjente representanter, tillate endringer i konto-

opplysninger som krever godkjenning fra forvalteren, og 

innlede transaksjoner dersom kontohaveren anmoder om det i 

samsvar med artikkel 23 nr. 5, i henhold til bestemmelsene i 

denne forordning. 

4.  Forvalteren kan kreve at kontohaverne og deres 

representanter samtykker i å oppfylle rimelige vilkår som er i 

samsvar med denne forordning på de områdene som er angitt i 

vedlegg II. 

5.  Kontoene skal være underlagt lovgivningen i og hører inn 

under jurisdiksjonen til forvalterens medlemsstat, og enhetene 

som de inneholder, skal anses å være hjemmehørende på denne 

medlemsstatens territorium. 

Artikkel 12 

Underretninger fra den sentrale forvalteren 

Den sentrale forvalteren skal underrette kontorepresentantene 

og den nasjonale forvalteren om innledning og avslutning eller 

opphør av enhver prosess knyttet til kontoen, og om endring av 

kontoens status, gjennom en automatisert ordning som er 

beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

Avsni t t  2  

Oppret tel se  og  ajourfø ring  av kontoer  

Artikkel 13 

Opprettelse av kontoer som forvaltes av den sentrale 

forvalteren 

1.  Den sentrale forvalteren skal innen 20 virkedager etter å 

ha mottatt opplysningene angitt i vedlegg III opprette alle ETS-

forvaltningskontoer i EU-registeret, Unionens KP-kontoer, 

kontoen for EUs samlede antall AEA-er, ESD-kontoen for 

sletting av utslippsenheter og én ESD-overholdelseskonto for 

hver medlemsstat for hvert år i overholdelsesperioden. 

2.  Den nasjonale forvalteren utnevnt i henhold til artikkel 8 

nr. 1 skal fungere som godkjent representant for ESD-over-

holdelseskontoene, med mindre den relevante medlemsstaten 

utnevner en annen person. 

3.  Hver medlemsstat skal legge fram for den sentrale 

forvalteren opplysningene angitt i tabell VIII-I i vedlegg VIII 

for hver godkjent representant og tilleggsrepresentant for ESD-

overholdelseskontoene. 

Artikkel 14 

Opprettelse av kontoer for nasjonale 

forvaltningsplattformer i EU-registeret 

1.  Fra 1. januar 2014 kan en nasjonal forvalter søke om å 

opprette en konto for nasjonal forvaltningsplattform i EU-

registeret. Denne søknaden skal inngis til den sentrale forvalteren. 

Den nasjonale forvalteren skal framlegge de opplysningene som 

den sentrale forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst 

omfatte opplysningene angitt i vedlegg III og dokumentasjon på 

at den nasjonale forvaltningsplattformen har et sikkerhetsnivå 

som tilsvarer eller er høyere enn sikkerhetsnivået som EU-

registeret gir i samsvar med denne forordning, idet det tas hensyn 

til de tekniske kravene og sikkerhetskravene som er beskrevet i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene 

angitt i artikkel 105. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 skal den sentrale forvalteren opprette en konto for 

nasjonal forvaltningsplattform i EU-registeret eller underrette 

den nasjonale forvalteren om at den sentrale forvalteren avslår å 

opprette en slik konto dersom sikkerhetsnivået til den nasjonale 

forvaltningsplattformen er utilstrekkelig sammenlignet med 

kravene i nr. 1. 

3.  Den nasjonale forvalteren utnevnt i henhold til artikkel 8 

nr. 1 skal fungere som godkjent representant for kontoen for 

nasjonal forvaltningsplattform. 

Artikkel 15 

Opprettelse av en auksjonsleveransekonto i EU-registeret 

1.  En auksjonarius, et clearingsystem eller et oppgjørssystem 

som definert i forordning (EU) nr. 1031/2010, eller en 

auksjonsplattform utnevnt i henhold til artikkel 26 eller artikkel 

30 i nevnte forordning, kan søke en nasjonal forvalter om å 

opprette en auksjonsleveransekonto i EU-registeret. Personen 

som søker om kontoen, skal framlegge opplysningene angitt i 

vedlegg IV.  
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2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

som kreves i samsvar med nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24, 

skal den nasjonale forvalteren opprette en auksjons-

leveransekonto i EU-registeret eller underrette den personen 

som søker om kontoen, om at forvalteren avslår å opprette 

kontoen i samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 16 

Opprettelse av driftskontoer i EU-registeret 

1.  Innen 20 virkedager etter at en utslippstillatelse for 

klimagasser er trådt i kraft, skal den relevante vedkommende 

myndighet eller virksomheten gi den relevante nasjonale 

forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg VI, og 

søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto i 

EU-registeret. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette en driftskonto for hvert anlegg i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette en slik konto i samsvar med 

artikkel 22. 

Artikkel 17 

Opprettelse av en driftskonto for luftfartøyoperatører i EU-

registeret 

1.  Innen 20 virkedager etter at en luftfartøyoperatørs over-

våkingsplan er godkjent, skal vedkommende myndighet eller 

luftfartøyoperatøren framlegge for den relevante nasjonale 

forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg VII, og 

søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto for 

luftfartøyoperatøren i EU-registeret. 

2.  Hver luftfartøyoperatør skal ha én driftskonto. 

3.  Luftfartøyoperatører som utfører luftfartsvirksomhet der de 

samlede årlige utslippene er lavere enn 25 000 tonn 

karbondioksidekvivalenter per år, eller som utfører færre enn 243 

flyginger per tidsrom i tre etterfølgende firemånedersperioder, 

kan gi en fysisk person eller et rettssubjekt myndighet til å 

opprette en driftskonto til luftfartøyoperatøren og til å returnere 

kvoter i henhold til artikkel 12 nr. 2a i direktiv 2003/87/EF på 

deres vegne. Luftfartøyoperatøren skal fortsatt ha ansvaret for å 

overholde kvotene. Luftfartøyoperatøren skal i forbindelse med 

bemyndigelsen av den fysiske personen eller rettssubjektet, sikre 

at det ikke er noen interessekonflikt mellom den bemyndigede 

personen eller enheten og de vedkommende myndigheter, 

nasjonale forvaltere, miljøkontrollører eller andre organer som er 

underlagt bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF, og de lovene 

som er vedtatt med sikte på å gjennomføre disse. I dette tilfellet 

skal den bemyndigede fysiske personen eller rettssubjektet 

framlegge opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1. 

4.  Innen 40 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24, skal den nasjonale 

forvalteren opprette en driftskonto til hver luftfartøyoperatør i 

EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om 

at forvalteren avslår å opprette en slik konto i samsvar med 

artikkel 22. 

5.  Status for luftfartøyoperatørers driftskontoer skal endres 

fra sperret til åpen etter registrering av kontrollerte utslipp i 

samsvar med artikkel 35 nr. 1-5, og et tall for over-

holdelsesstatusen som er større enn eller lik 0, som er beregnet i 

samsvar med artikkel 37 nr. 1. Kontoens status skal også endres 

til åpen på en tidligere dato mellom datoen for opprettelse av 

kontoen og datoen for når de kontrollerte utslippene føres inn i 

EU-registeret for første gang, dersom den nasjonale forvalteren 

har mottatt en søknad fra kontohaveren om å aktivere dennes 

konto for handel, forutsatt at en slik søknad inneholder minst de 

nødvendige elementene som er angitt i datautvekslings-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105. 

Artikkel 18 

Opprettelse av personkontoer og handelskontoer i EU-

registeret 

1.  En søknad om opprettelse av en personkonto eller 

handelskonto i EU-registeret skal inngis til den nasjonale 

forvalteren av den potensielle kontohaveren. Den potensielle 

kontohaveren skal framlegge de opplysningene som den 

nasjonale forvalteren krever, og opplysningene skal minst 

omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV. 

2.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et 

vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de 

potensielle kontohaverne har fast bosted eller er registrert i 

medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter 

kontoen. 

3.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et 

vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de 

potensielle kontohaverne er registrert i merverdiavgifts-

registeret i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som 

forvalter kontoen. 

4.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette en personkonto eller handelskonto i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette en slik konto i samsvar med 

artikkel 22.  
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Artikkel 19 

Opprettelse av nasjonale kvotekontoer i EU-registeret 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal pålegge den 

nasjonale forvalteren å opprette en nasjonal kvotekonto i EU-

registeret innen 20 virkedager etter at opplysningene angitt i 

vedlegg III er mottatt. 

Artikkel 20 

Opprettelse av eksterne handelsplasskontoer i EU-registeret 

1.  Eksterne handelsplasser kan søke om å opprette en ekstern 

handelsplasskonto i EU-registeret. Denne søknaden skal inngis 

til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om å opprette 

en konto, skal framlegge de opplysningene som den nasjonale 

forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst omfatte 

opplysningene fastsatt i vedlegg IV og dokumentasjon på at den 

eksterne handelsplassen har et sikkerhetsnivå som tilsvarer eller 

er høyere enn sikkerhetsnivået som EU-registeret gir i samsvar 

med denne forordning, og at den har innført sikkerhetsbe-

stemmelser som minst gir samme beskyttelsesnivå som det som 

oppnås gjennom godkjenningen av en tilleggsrepresentant i 

henhold til artikkel 23 nr. 3. 

2.  Nasjonale forvaltere skal sikre at eksterne handelsplasser 

tar hensyn til de tekniske kravene og sikkerhetskravene 

beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

3.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette en ekstern handelsplasskonto i EU-

registeret eller underrette den sentrale forvalteren eller personen 

som søker om å opprette en konto, om at forvalteren avslår å 

opprette en slik konto i samsvar med artikkel 22. Den aktuelle 

nasjonale forvalteren skal omgående underrette Kommisjonen 

om opprettelse av slike kontoer. 

4.  Det skal ikke kreves godkjenning fra en godkjent 

tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 23 nr. 3 for å 

innlede en transaksjon når det gjelder transaksjoner som 

innledes av eksterne handelsplasser. 

Artikkel 21 

Opprettelse av miljøkontrollørkontoer i EU-registeret 

1.  En søknad om opprettelse av en miljøkontrollørkonto i 

EU-registeret skal inngis til den nasjonale forvalteren. Personen 

som søker om kontoen, skal framlegge de opplysningene som 

den nasjonale forvalteren krever, herunder opplysningene angitt 

i vedlegg III og V. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette miljøkontrollørkontoen i EU-registeret eller 

underrette den potensielle kontohaveren om at forvalteren 

avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 22 

Avslag på opprettelse av konto 

1.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de 

opplysningene og dokumentene som er framlagt i forbindelse 

med opprettelse av en konto, er fullstendige, ajourførte, 

nøyaktige og korrekte. 

2.  En nasjonal forvalter kan avslå å opprette en konto 

a)  dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er 

ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b)  dersom den potensielle kontohaveren, eller, dersom det er 

en juridisk person, en i ledelsen hos den potensielle 

kontohaveren er under etterforskning eller i løpet av de 

siste fem årene er blitt dømt for bedrageri med kvoter eller 

Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan 

brukes til, 

c)  dersom den nasjonale forvalteren har rimelig grunn til å tro 

at kontoene kan brukes til bedrageri med kvoter eller 

Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, 

d)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning. 

3.  Dersom den nasjonale forvalteren avslår å opprette 

kontoen, kan personen som søkte om å opprette kontoen, 

bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i henhold til 

nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale 

forvalteren å opprette kontoen eller bekrefte avslaget i en 

begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i 

nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er 

forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige. 

Artikkel 23 

Godkjente representanter 

1.  Hver konto, med unntak av miljøkontrollørkontoen, skal 

ha minst to godkjente representanter. En miljøkontrollørkonto 

skal ha minst én godkjent representant. De godkjente repre-

sentantene skal innlede transaksjoner og andre prosesser på 

vegne av kontohaveren.  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/495 

 

 

2.  I tillegg til de godkjente representantene som er angitt i  

nr. 1, kan en konto ha godkjente representanter som 

utelukkende har lesetilgang til kontoen. 

3.  Kontoene kan ha en eller flere godkjente tilleggsrepre-

sentanter. Det kreves godkjenning fra en godkjent tilleggsre-

presentant i tillegg til godkjenning fra en godkjent representant 

for å innlede en transaksjon, bortsett fra når det gjelder 

a)  overføringer til en konto på kontohaverens liste over sikre 

kontoer i EU-registeret, 

b)  transaksjoner som er innledet av eksterne handelsplasser, 

hvis kontoer er opprettet i samsvar med artikkel 20, og 

c)  veksling av kvoter i henhold til artikkel 60, innlevering av 

kvoter i henhold til artikkel 67, sletting av kvoter i henhold 

til artikkel 68 og annullering av Kyoto-enheter i henhold til 

artikkel 69, dersom det ikke er utnevnt en godkjent tilleggs-

representant. I så fall skal innledningen av transaksjonen 

bekreftes av en annen kontorepresentant. 

4.  Kontohavere kan gi tilgang til sine kontoer gjennom en 

ekstern handelsplass. Slike kontohavere skal utnevne en person 

som allerede er en godkjent representant for en ekstern 

handelsplasskonto, til godkjent representant. 

5.  Dersom en godkjent representant av tekniske eller andre 

årsaker ikke får tilgang til EU-registeret, kan den nasjonale 

forvalteren på anmodning innlede transaksjoner på vegne av 

den godkjente representanten, forutsatt at den nasjonale 

forvalteren tillater slike anmodninger og at tilgangsretten ikke 

er tilbakekalt i samsvar med denne forordning. 

6.  Det kan i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene være fastsatt et høyeste antall godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for hver 

kontotype. 

7.  Godkjente representanter og godkjente tilleggsrepre-

sentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for en enkelt 

konto skal være forskjellige personer, men den samme personen 

kan være en godkjent representant eller en godkjent tilleggs-

representant for mer enn én konto. Den nasjonale forvalterens 

medlemsstat kan kreve at minst en av de godkjente repre-

sentantene for en konto skal ha fast bosted i denne med-

lemsstaten, unntatt når det gjelder miljøkontrollørkontoer. 

Artikkel 24 

Utnevning og godkjenning av godkjente representanter og 

godkjente tilleggsrepresentanter 

1.  Ved søknad om opprettelse av en konto skal den 

potensielle kontohaveren utnevne et visst antall godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar 

med artikkel 23. 

2.  Når kontohaveren utnevner en godkjent representant eller 

godkjent tilleggsrepresentant, skal kontohaveren framlegge de 

opplysningene som forvalteren krever. Disse opplysningene 

skal minst omfatte opplysningene angitt i vedlegg VIII. 

3.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de opplys-

ningene som kreves i samsvar med nr. 2, skal den nasjonale 

forvalteren godkjenne en godkjent representant eller en 

godkjent tilleggsrepresentant, eller underrette kontohaveren om 

at godkjenningen avslås. Dersom vurderingen av opplysningene 

om den utnevnte personen tar lengre tid, kan forvalteren 

forlenge vurderingsprosessen med inntil 20 virkedager og 

underrette kontohaveren om denne forlengelsen. 

4.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de opplys-

ningene og dokumentene som er framlagt ved utnevning av en 

godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, er 

fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte. 

5.  En nasjonal forvalter kan avslå å godkjenne en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant 

a)  dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er 

ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b)  dersom den potensielle representanten er under etter-

forskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt dømt for 

bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av 

penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige 

lovbrudd som kontoen kan brukes til, 

c)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning.  
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6.  Dersom den nasjonale forvalteren har avslått å godkjenne 

en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, 

kan kontohaveren bestride dette avslaget overfor relevant 

myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal 

pålegge den nasjonale forvalteren å godkjenne representanten 

eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold 

for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

Artikkel 25 

Ajourføring av kontoopplysninger og opplysninger om 

godkjente representanter 

1.  Alle kontohavere skal innen 10 virkedager underrette den 

nasjonale forvalteren om endringer i de opplysningene som er 

framlagt i forbindelse med opprettelse av en konto. I tillegg skal 

kontohaverne innen 31. desember hvert år bekrefte overfor den 

nasjonale forvalteren at opplysningene for deres konto fortsatt 

er fullstendige, ajourførte, korrekte og sannferdige. 

2.  Luftfartøyoperatører skal innen 10 virkedager underrette 

forvalteren av deres konto dersom de har vært omfattet av en 

fusjon som omfatter to eller flere luftfartøyoperatører, eller 

dersom de er blitt oppdelt i to eller flere luftfartøyoperatører. 

3.  Meldingen om endring skal dokumenteres med de 

opplysningene som den nasjonale forvalteren krever i samsvar 

med dette avsnittet. Innen 15 virkedager etter å ha mottatt en 

slik melding og dokumentasjon, skal den relevante nasjonale 

forvalteren godkjenne de ajourførte opplysningene. Forvalteren 

kan avslå å ajourføre opplysningene i samsvar med artikkel 24 

nr. 4 og 5. Kontohaveren skal underrettes om et slikt avslag. 

Avslag kan påklages til vedkommende myndighet eller relevant 

myndighet i henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med 

artikkel 22. 

4.  Minst hvert tredje år skal den nasjonale forvalteren 

kontrollere om de opplysningene som er framlagt i forbindelse 

med opprettelse av en konto, fortsatt er fullstendige, ajourførte, 

nøyaktige og korrekte, og skal be om at kontohaveren melder 

fra om eventuelle endringer. 

5.  Innehaveren av en driftskonto kan bare selge eller 

avhende sin konto sammen med det anlegget som er knyttet til 

denne kontoen. 

6.  Med forbehold for nr. 5 kan ingen kontohaver selge eller 

avhende eierskapet til sin konto til en annen person. 

7.  En godkjent representant eller en godkjent tilleggs-

representant kan ikke overføre sin status som dette til en annen 

person. 

8.  En kontohaver kan anmode om at en godkjent 

representant fjernes fra en konto. Ved mottak av en slik anmod-

ning skal den nasjonale forvalteren tilbakekalle tilgangsretten 

for den godkjente representanten eller den godkjente tilleggs-

representanten. Innen ti virkedager etter å ha mottatt en slik 

anmodning skal den relevante forvalteren fjerne den godkjente 

representanten. 

9.  En kontohaver kan utnevne nye godkjente representanter 

eller godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar med artikkel 24. 

10.  Dersom den ansvarlige medlemsstaten for en luftfartøy-

operatør endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18a i 

direktiv 2003/87/EF eller på grunn av utvidelsen av Unionen, 

skal den sentrale forvalteren ajourføre opplysningene til den 

nasjonale forvalteren av den tilsvarende driftskontoen til 

luftfartøyoperatøren. Dersom forvalteren for en luftfartøy-

operatørs driftskonto endres, kan den nye forvalteren kreve at 

luftfartøyoperatøren framlegger de opplysningene som den 

krever ved kontoopprettelse i samsvar med artikkel 17, og de 

opplysningene som den krever om godkjente representanter i 

samsvar med artikkel 24. 

11.  Med forbehold for nr. 10 skal den medlemsstaten som har 

ansvaret for å forvalte en konto, ikke endres. 

Artikkel 26 

Liste over sikre kontoer 

1.  Auksjonsleveransekontoer, driftskontoer og handels-

kontoer kan ha en liste over sikre kontoer i EU-registeret. 

2.  Kontoer som innehas av den samme kontohaveren, skal 

inngå automatisk på listen over sikre kontoer. 

3.  Endringer i listen over sikre kontoer skal innledes og 

ferdigstilles etter framgangsmåten nevnt i artikkel 39 for 

overføringer angitt i avdeling II kapittel 2 avsnitt 6. Endringen 

skal bekreftes av en godkjent tilleggsrepresentant, eller, dersom 

det ikke er utnevnt noen godkjent tilleggsrepresentant, av en 

annen godkjent representant. Forsinkelsen angitt i artikkel 39 

nr. 3 skal ikke gjelde for sletting av kontoer fra listen over sikre 

kontoer; for alle andre endringer av listen over sikre kontoer 

skal forsinkelsen være sju dager.  
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Avsni t t  3  

Avslutning  av kontoer  

Artikkel 27 

Avslutning av kontoer 

Med forbehold for artikkel 32 nr. 1 skal forvalteren avslutte 

kontoen innen ti virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra 

kontohaveren av en konto, unntatt de kontoene som er angitt i 

artikkel 28, 29, 30 og 31. 

Artikkel 28 

Avslutning av driftskontoer 

1.  Vedkommende myndighet skal underrette den nasjonale 

forvalteren innen ti virkedager etter endelig eller midlertidig 

tilbakekalling av en utslippstillatelse for klimagasser eller 

kjennskap til stenging av anlegget. Innen ti virkedager etter slik 

underretning skal den nasjonale forvalteren registrere de 

relevante datoene i EU-registeret. 

2.  Den nasjonale forvalteren kan avslutte en driftskonto 

innen 30. juni i året etter det året anlegget ble stengt, eller etter 

tilbakekalling eller midlertidig oppheving av en utslipps-

tillatelse for klimagasser dersom det relevante anlegget har 

innlevert et antall kvoter som er lik eller større enn dets 

kontrollerte utslipp, og ikke er unntatt i henhold til artikkel 27 i 

direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 29 

Avslutning av driftskontoer for luftfartøyoperatører 

Luftfartøyoperatørers driftskontoer skal bare avsluttes av den 

nasjonale forvalteren dersom vedkommende myndighet har gitt 

pålegg om dette, fordi vedkommende myndighet har oppdaget 

at luftfartøyoperatøren har fusjonert med en annen luft-

fartøyoperatør, eller at luftfartøyoperatøren har innstilt all 

virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, 

enten gjennom en underretning fra kontohaveren eller gjennom 

annen dokumentasjon. 

Artikkel 30 

Avslutning av miljøkontrollørkontoer 

1.  Innen ti virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra en 

miljøkontrollør om å avslutte kontoen, skal den nasjonale 

forvalteren avslutte miljøkontrollørkontoen. 

2.  Vedkommende myndighet kan også pålegge den nasjonale 

forvalteren å avslutte en miljøkontrollørkonto dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  miljøkontrollørens akkreditering er utløpt eller er trukket 

tilbake, 

b)  miljøkontrolløren har innstilt driften. 

Artikkel 31 

Avslutning av ESD-overholdelseskontoen 

1.  Den sentrale forvalteren skal avslutte en ESD-over-

holdelseskonto tidligst en måned etter at tallet for over-

holdelsesstatus for denne kontoen er fastslått i henhold til 

artikkel 79, men senest den 21. desember, og etter at 

kontohaveren er underrettet. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

overfører alle godskrevne internasjonale utslippsenheter, 

midlertidige godkjente utslippsreduksjoner og langsiktige 

godkjente utslippsreduksjoner som er brukt i samsvar med 

artikkel 81, til den relevante KP-tilbaketrekkingskontoen. 

3.  Dersom direkte overføring til den relevante KP-

tilbaketrekkingskontoen er forbudt i henhold til transak-

sjonsreglene som gjelder for den internasjonale transak-

sjonslogg (ITL) i henhold til Kyoto-protokollen, skal god-

skrevne internasjonale utslippsenheter, midlertidige godkjente 

utslippsreduksjoner og langsiktige godkjente utslippsreduk-

sjoner som har vært brukt med sikte på overholdelse av kvoter, 

først overføres til en egen konto som den nasjonale forvalteren 

har opprettet for dette formålet. 

4.  Ved avslutning av ESD-overholdelseskontoen skal den 

sentrale forvalteren sikre at EU-registeret overfører gjen-

værende årlige utslippstildelingsenheter på ESD-over-

holdelseskontoen til ESD-kontoen for sletting av utslipps-

enheter. 

Artikkel 32 

Overskudd på kontoer som skal avsluttes 

1.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter 

på en konto som en forvalter skal avslutte i samsvar med 

artikkel 27, 28 eller 29, skal forvalteren anmode kontohaveren 

om å angi en annen konto som slike kvoter eller Kyoto-enheter 

skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke svarer på 

forvalterens anmodning innen 40 virkedager, skal forvalteren 

overføre kvotene og Kyoto-enhetene til sin nasjonale 

kvotekonto. 

2.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter 

på en konto som tilgangsretten er tilbakekalt for i samsvar med 

artikkel 34, kan vedkommende myndighet kreve at kvotene 

eller Kyoto-enhetene umiddelbart overføres til den relevante 

nasjonale kontoen.  
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Artikkel 33 

Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente 

representanter på forvalterens initiativ 

1.  Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av 

tilgangsrett til kontoer i samsvar med artikkel 34 ikke blir løst 

innen rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan 

vedkommende myndighet pålegge den nasjonale forvalteren å 

avslutte de kontoene som tilgangsretten er tilbakekalt for, eller 

når det gjelder virksomheters eller luftfartøyoperatørers 

driftskontoer, å sette statusen til sperret, inntil vedkommende 

myndighet anser at situasjonen som førte til tilbakekalling, ikke 

lenger foreligger. 

2.  Dersom saldoen på en personkonto eller handelskonto er 

null, og det ikke har vært registrert transaksjoner i et tidsrom på 

ett år, kan den nasjonale forvalteren underrette kontohaveren 

om at personkontoen eller handelskontoen vil bli avsluttet innen 

40 virkedager, med mindre den nasjonale forvalteren mottar en 

anmodning om at kontoen skal opprettholdes. Dersom den 

nasjonale forvalteren ikke mottar en slik anmodning fra 

kontohaveren, kan den nasjonale forvalteren avslutte kontoen. 

3.  Den nasjonale forvalteren skal avslutte en driftskonto etter 

pålegg fra vedkommende myndighet dersom det ikke er 

sannsynlig at det vil bli innlevert flere kvoter. 

4.  Den nasjonale forvalteren kan avsette en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom for-

valteren anser at godkjenningen av den godkjente repre-

sentanten eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha vært 

avslått i samsvar med artikkel 24 nr. 3, og særlig dersom 

forvalteren oppdager at dokumentene og identifikasjons-

opplysningene som ble gitt ved utnevnelsen, var ufullstendige, 

utdaterte, unøyaktige eller uriktige. 

5.  Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride 

endringen av kontostatus for en konto i samsvar med nr. 1, eller 

avsettelsen av en godkjent representant eller godkjent till-

eggsrepresentant i samsvar med nr. 4, overfor myndigheten 

fastsatt i nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den 

nasjonale forvalteren å gjenopprette kontoen eller gjeninnsette 

den godkjente representanten eller den godkjente tilleggs-

representanten, eller bekrefte endringen av kontostatus eller 

avsettelsen i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

Avsni t t  4  

Ti lbakekal l ing  av t i lg ang srett  t i l  kontoer  

Artikkel 34 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer 

1.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en konto i 

registeret, eller til prosesser som den godkjente representanten 

ellers ville hatt tilgangsrett til, dersom forvalteren har rimelig 

grunn til å tro at den godkjente representanten 

a)  har forsøkt å få tilgang til kontoer eller prosesser som 

vedkommende ikke har tilgangsrett til, 

b)  gjentatte ganger har forsøkt å få tilgang til en konto eller en 

prosess ved hjelp av feil brukernavn eller passord, eller 

c)  har forsøkt å sette i fare sikkerheten, tilgjengeligheten, 

integriteten eller fortroligheten til EU-registeret eller 

EUTL, eller til de opplysningene som behandles og lagres 

der. 

2.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt 

konto dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølger eller 

opphørte å eksistere som en juridisk person, 

b)  kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer, 

c)  kontohaveren har brutt vilkårene som gjelder for kontoen, 

d)  kontohaveren har ikke samtykket i endringene i vilkårene 

som den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren 

har fastsatt, 

e)  kontohaveren har ikke meldt om endringer i kontoopplys-

ningene eller framlagt dokumentasjon på endringene i 

kontoopplysningene, eller dokumentasjon angående nye 

krav til kontoopplysninger, 

f)  kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste 

antallet godkjente representanter, 

g)  kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om å 

ha en godkjent representant med fast bosted i den nasjonale 

forvalterens medlemsstat,  
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h)  kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om 

at kontohaveren skal ha fast bosted eller være registrert i 

kontoforvalterens medlemsstat. 

3.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt 

konto og muligheten til å innlede prosesser fra denne kontoen 

a)  i en periode på høyst fire uker dersom forvalteren mistenker 

at kontoen er blitt eller vil bli brukt til bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, korrup-

sjon eller andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål. 

4.  Den nasjonale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsretten 

til en konto dersom den anser at søknaden om opprettelse av 

kontoen burde ha vært avslått i samsvar med artikkel 22, eller at 

kontohaveren ikke lenger oppfyller kravene til å opprette 

kontoen. 

5.  Kontoforvalteren skal omgående oppheve tilbakekallingen 

når den situasjonen som førte til tilbakekallingen, er løst. 

6.  Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride 

tilbakekallingen av tilgangsretten i samsvar med nr. 1 og 3 

overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet 

fastsatt i nasjonal lovgivning, som skal pålegge den nasjonale 

forvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller bekrefte 

tilbakekallingen i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

7.  Vedkommende myndighet eller Kommisjonen kan også 

pålegge den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren 

å gjennomføre en tilbakekalling av en av årsakene angitt i nr. 1, 

2, 3 eller 4. 

8.  En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens 

medlemsstat kan også anmode forvalteren om å gjennomføre en 

tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

9.  Dersom tilgangsretten til en konto for ekstern 

handelslattform er tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle 

den tilgangsretten som den eksterne handelsplassen har til 

brukerkontoer i samsvar med artikkel 23 nr. 4. Dersom 

tilgangsretten for godkjente representanter eller godkjente 

tilleggsrepresentanter til en ekstern handelsplasskonto er 

tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle disse repre-

sentantenes tilgangsrett gjennom en kontohaver for den 

eksterne handelsplassen i samsvar med artikkel 23 nr. 4. 

10.  Dersom en innehaver av en driftskonto for en virksomhet 

eller en luftfartøyoperatør på grunn av tilbakekalling i samsvar 

med denne artikkel er forhindret fra innlevering i de ti 

virkedagene forut for fristen fastsatt i artikkel 12 nr. 2a og nr. 3 

i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren, dersom 

kontohaveren anmoder om det, innlevere det antallet kvoter 

som kontohaveren har angitt. 

AVDELING II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM EU-REGISTERET FOR 

UNIONSORDNINGEN FOR HANDEL MED UTSLIPPSKVOTER 

KAPITTEL 1 

Kontrollerte utslipp og samsvar 

Artikkel 35 

Opplysninger om kontrollerte utslipp fra et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør 

1.  Når det kreves i henhold til nasjonal lovgivning, skal hver 

virksomhet og hver luftfartøyoperatør velge en miljøkontrollør 

fra listen over miljøkontrollører som er registrert hos den 

nasjonale forvalteren som forvalter kontoen. Dersom en 

virksomhet eller luftfartøyoperatør også er en miljøkontrollør, 

kan den ikke velge seg selv som miljøkontrollør. 

2.  Den nasjonale forvalteren, vedkommende myndighet eller, 

ved beslutning fra vedkommende myndighet, kontohaveren eller 

miljøkontrolløren, skal innen 31. mars føre inn utslippsdata for 

foregående år. 

3.  Årlige opplysninger om utslipp skal framlegges i det 

formatet som er angitt i vedlegg IX. 

4.  Når rapporten fra en virksomhet om utslipp fra et anlegg i 

et foregående år eller rapporten fra en luftfartøyoperatør om 

utslipp fra all luftfartsvirksomhet den utførte i et foregående år, 

er verifisert som tilfredsstillende i samsvar med artikkel 15 nr. 1 

i direktiv 2003/87/EF, skal miljøkontrolløren eller ved-

kommende myndighet godkjenne de årlige kontrollerte 

utslippene. 

5.  Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal 

markeres som kontrollerte i EU-registeret av den nasjonale 

forvalteren eller vedkommende myndighet. Vedkommende 

myndighet kan beslutte at miljøkontrolløren skal ha ansvaret for 

å merke utslipp som kontrollert i EU-registeret, i stedet for at 

den nasjonale forvalteren gjør dette.  
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6.  Vedkommende myndighet kan pålegge den nasjonale 

forvalteren å korrigere de årlige kontrollerte utslippene for et 

anlegg eller en luftfartøyoperatør for å sikre samsvar med 

artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF, ved å føre inn for et gitt 

år de korrigerte kontrollerte eller anslåtte utslippene for nevnte 

anlegg eller for en luftfartøyoperatør. 

7.  Dersom det 1. mai hvert år ikke er blitt ført inn noe tall for 

kontrollerte utslipp i EU-registeret for et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør i foregående år, eller tallene for kontrollerte 

utslipp er konstatert å være feil, skal det føres inn anslåtte 

utslippstall i EU-registeret som skal være beregnet så nøyaktig 

som mulig i samsvar med artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/ 

87/EF. 

Artikkel 36 

Sperring av kontoer grunnet manglende framlegging av 

kontrollerte utslipp 

1.  Dersom de kontrollerte utslippene fra et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør for foregående år ikke er blitt ført inn i EU-

registeret innen 1. april hvert år, skal den sentrale forvalteren 

sikre at EU-registeret endrer status for den aktuelle 

virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto til sperret. 

2.  Når alle forsinkede kontrollerte utslipp fra et anlegg eller 

en luftfartøyoperatør for nevnte år er blitt ført inn i EU-

registeret, skal den sentrale forvalteren sikre at EU-registeret 

endrer kontoens status til åpen. 

Artikkel 37 

Beregning av tall for overholdelsesstatus 

1.  Den sentrale forvalteren skal 1. mai hvert år sikre at EU-

registeret angir tallet for overholdelsesstatusen for foregående 

år for hvert anlegg og hver luftfartøyoperatør som har en åpen 

eller sperret driftskonto, ved å legge sammen alle kvoter som er 

innlevert i den aktuelle perioden, fratrukket summen av alle 

kontrollerte utslipp i den aktuelle perioden, fram til og med det 

aktuelle året, pluss en korreksjonsfaktor. 

2.  Korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 1 skal være null dersom 

tallet for overholdelsesstatus for det siste året i foregående 

periode er høyere enn null, men det skal være det samme som 

tallet for overholdelsesstatus for det siste året i foregående 

periode dersom dette tallet er lavere enn eller lik null. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret fører 

inn tallet for overholdelsesstatus for hvert anlegg og for hver 

luftfartøyoperatør for hvert år. 

KAPITTEL 2 

Transaksjoner 

Avsni t t  1  

Generel t  

Artikkel 38 

Bare transaksjoner som er uttrykkelig angitt for en kontotype i 

denne forordning, skal innledes for denne kontotypen. 

Artikkel 39 

Gjennomføring av overføringer 

1.  For alle transaksjoner angitt i dette kapittel som ikke 

innledes av en ekstern handelsplass, krever EU-registeret en 

bekreftelse via ytterligere en kanal før transaksjonen kan 

innledes. En transaksjon skal bare innledes dersom en godkjent 

tilleggsrepresentant eller eventuelt en annen kontorepresentant 

hvis godkjenning er nødvendig i henhold til artikkel 23 nr. 3, 

har bekreftet transaksjonen via ytterligere en kanal. 

2.  For alle overføringer angitt i artikkel 64 og avsnitt 8 i 

dette kapittel, skal overføringen innledes omgående dersom den 

bekreftes mellom kl. 10.00 og 16.00 mellomeuropeisk tid fra og 

med mandag til og med fredag, med unntak av offentlige 

helligdager i de medlemsstatene som beslutter at fristen nevnt i 

nr. 3, ikke skal løpe. 

En overføring som bekreftes på et annet tidspunkt, skal innledes 

samme dag fra og med mandag til og med fredag, med unntak 

av offentlige helligdager som nevnt i første ledd, kl. 10.00 

mellomeuropeisk tid, dersom den bekreftes før kl. 10.00 

mellomeuropeisk tid, eller påfølgende dag fra og med mandag 

til og med fredag, med unntak av offentlige helligdager som 

nevnt i første ledd, kl. 10.00 mellomeuropeisk tid, dersom 

overføringen bekreftes etter kl. 16.00 mellomeuropeisk tid. 

3.  For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter angitt i 

artikkel 64 og 65 og for alle overføringer angitt i artikkel 66 til 

kontoer som ikke er angitt på listen over sikre kontoer hos 

handelskontohaveren, skal det gjelde en frist på 26 timer fra 

overføringen innledes og til det meldes om at den skal sluttføres 

i samsvar med artikkel 104. Denne fristen skal utsettes mellom 

kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på lørdager og 

søndager. Medlemsstatene kan også beslutte å utsette denne 

fristen mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på 

nasjonale helligdager i et bestemt år, forutsatt at denne 

beslutningen offentliggjøres innen 1. desember året før.  
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4.  Dersom en kontorepresentant har mistanke om at en 

overføring ble innledet på bedragersk grunnlag, kan kontorepre-

sentanten senest innen to timer før utgangen av fristen fastsatt i 

nr. 3 anmode om at den nasjonale forvalteren eller sentrale 

forvalteren ved behov annullerer overføringen på vegne av 

kontorepresentanten før det meldes at overføringen skal 

sluttføres. Kontohaveren skal omgående etter anmodningen 

rapportere det mistenkte bedrageriet til vedkommende 

nasjonale håndhevende myndighet. Denne rapporten skal 

oversendes til den nasjonale forvalteren eller den sentrale 

forvalteren, alt etter som, innen sju dager. 

5.  Når en overføring innledes i samsvar med nr. 1 og 2, skal 

det sendes en melding til alle kontorepresentanter om den 

foreslåtte innledningen av overføringen. 

Artikkel 40 

Kvoters art og transaksjoners ugjenkallelighet 

1.  En kvote eller Kyoto-enhet skal være et ombyttelig, 

dematerialisert instrument som kan omsettes på markedet. 

2.  Kvoters og Kyoto-enheters dematerialiserte art skal 

innebære at registreringen i EU-registeret, inntil det motsatte er 

bevist, utgjør tilstrekkelig dokumentasjon på eiendomsretten til 

en kvote eller Kyoto-enhet, og til ethvert annet element som 

hører inn under denne forordning, eller som ifølge denne 

forordning skal føres i EU-registeret. 

3.  At kvoter og Kyoto-enheter er ombyttelige, innebærer at 

enhver omstøting eller tilbakebetalingsforpliktelse som kan 

oppstå i henhold til nasjonal lovgivning for en kvote eller en 

Kyoto-enhet, bare skal gjelde for kvoter eller Kyoto-enheter av 

samme art. 

Med forbehold for artikkel 70 og avstemmingsprosessen 

fastsatt i artikkel 103, skal en transaksjon bli endelig og 

ugjenkallelig når den er sluttført i samsvar med artikkel 104. 

Uten at det berører bestemmelser eller rettsmidler i nasjonal 

lovgivning som kan føre til et krav eller et pålegg om å utføre 

en ny transaksjon i EU-registeret, er det ingen lov, 

bestemmelse, regel eller praksis angående heving av kontrakter 

eller transaksjoner som skal føre til at en transaksjon som er 

blitt endelig og ugjenkallelig, erklæres ugyldig i registeret. 

En kontohaver eller en tredjemann skal ikke hindres i å gjøre 

gjeldende noen rett eller noe krav som følger av den 

underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i henhold til 

loven, herunder omstøting, tilbakebetaling eller skadeser-

statning, i forbindelse med en transaksjon som er blitt endelig i 

EU-registeret, for eksempel i tilfelle av bedrageri eller teknisk 

feil, så lenge dette ikke fører til at transaksjonen tilbakeføres, 

tilbakekalles eller avvikles i EU-registeret. 

4.  En kjøper og innehaver av en kvote eller en Kyoto-enhet 

som opptrer i god tro, skal erverve eiendomsretten til en kvote 

eller Kyoto-enhet uten eventuelle mangler i overdragerens 

eiendomsrett. 

Avsni t t  2  

Oppret tel se  av kvoter  

Artikkel 41 

Opprettelse av kvoter 

1.  Den sentrale forvalteren kan opprette en konto for EUs 

samlede antall utslippsenheter, en konto for EUs samlede antall 

utslippsenheter for luftfart, en konto for EUs auksjonering av 

utslippsenheter, en konto for EUs auksjonering av utslipps-

enheter for luftfart, en EU-konto for veksling av godskrevne 

utslippsenheter og en EU-konto for godskrevne internasjonale 

utslippsenheter, og skal opprette eller annullere kontoer eller 

kvoter som kreves i henhold til unionsretten, herunder i henhold 

til artikkel 3e nr. 3, artikkel 9, artikkel 9a, artikkel 10a nr. 8 og 

artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 eller artikkel 41 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 920/2010. 

2.  På et egnet tidspunkt skal Kommisjonen pålegge den 

sentrale forvalteren å opprette et visst antall generelle kvoter 

som totalt tilsvarer det antallet som er bestemt i samsvar med 

artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(1) for 

kontoer opprettet i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 

2003/87/EF eller med sikte på overføring til slike kontoer. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret tildeler 

hver kvote en entydig identifikasjonskode i forbindelse med 

opprettelsen av den. 

Avsni t t  3  

Overfø ring  av kontoer fø r auksjoner og  

t i lde l ing  

Artikkel 42 

Overføring av generelle kvoter som skal auksjoneres bort 

1.  Den sentrale forvalteren skal på vegne av den relevante 

auksjonariusen som er utnevnt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010, i god tid overføre generelle kvoter fra kontoen 

for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter i et antall som tilsvarer de 

årlige mengdene fastsatt i samsvar med artikkel 10 i nevnte 

forordning. 

2.  I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal den sentrale 

forvalteren overføre et tilsvarende antall generelle kvoter fra 

kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for 

EUs auksjonering av utslippsenheter, eller fra kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter, alt etter hva som er relevant.  

  

(1) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39. 



Nr. 27/502 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Artikkel 43 

Overføring av generelle kvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt 

Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre generelle kvoter 

fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til EUs 

konto for tildeling av utslippsenheter i et antall som tilsvarer 

summen av de kvotene som tildeles vederlagsfritt i samsvar 

med de nasjonale tildelingstabellene i hver medlemsstat. 

Artikkel 44 

Overføring av generelle kvoter til reserven for nyinntredere 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre generelle 

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til 

EUs reservekonto for nyinntredere, i et antall som tilsvarer fem 

prosent av det samlede antallet kvoter for Unionen, fastsatt ved 

beslutninger vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, fratrukket det antallet som skal opprettes i henhold 

til artikkel 41 nr. 2 i denne forordning. 

2.  Dersom det samlede antallet kvoter for Unionen økes ved 

en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere 

generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter til EUs reservekonto for nyinntredere i et antall 

som tilsvarer fem prosent av økningen av det samlede antallet 

kvoter for Unionen. 

3.  Dersom det samlede antallet kvoter for Unionen reduseres 

ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette generelle kvoter 

på EUs reservekonto for nyinntredere i et antall som tilsvarer 

fem prosent av reduksjonen av det samlede antallet kvoter for 

Unionen. 

4.  Når det gjelder tildeling til nyinntredere eller tildeling til 

nyinntredere etter en vesentlig kapasitetsøkning i henhold til 

artikkel 19 og 20 i beslutning 2011/278/EU, skal den sentrale 

forvalteren overføre det endelige antallet kvoter som derved 

framkommer, og som skal tildeles vederlagsfritt til virk-

somheten for hele handelsperioden, og som er ført inn i EUTL i 

samsvar med artikkel 51 nr. 2 i denne forordning, fra EUs 

reservekonto for nyinntredere til EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter. 

Artikkel 45 

Overføring av luftfartskvoter som skal auksjoneres bort 

1.  Den sentrale forvalteren skal på vegne av den relevante 

auksjonariusen som er utnevnt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010, i god tid overføre luftfartskvoter fra kontoen for 

EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til kontoen for 

EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart i et antall som 

tilsvarer de årlige mengdene som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

2.  I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal den sentrale 

forvalteren overføre et tilsvarende antall luftfartskvoter fra 

kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til 

kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart, 

eller fra kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for 

luftfart til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 46 

Overføring av luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre luftfarts-

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart til EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart 

i et antall som tilsvarer det antallet luftfartskvoter som skal 

tildeles vederlagsfritt, fastsatt ved kommisjonsbeslutningen 

vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

2.  Dersom antallet luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt, økes ved en beslutning i henhold til artikkel 3e 

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren over-

føre ytterligere luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer økningen i 

antallet luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt. 

3.  Dersom antallet luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt, reduseres ved en beslutning i henhold til artikkel 

3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren 

slette luftfartskvoter fra EUs konto for tildeling av utslipps-

enheter for luftfart i et antall som tilsvarer reduksjonen i antallet 

luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt. 

Artikkel 47 

Overføring av luftfartskvoter til den særlige reserven 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre luftfarts-

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart til EUs konto for særlige reserver i et antall som 

tilsvarer antallet luftfartskvoter i den særlige reserven, fastsatt 

ved beslutningen vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF. 

2.  Dersom antallet luftfartskvoter i den særlige reserven økes 

ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere 

luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslipps-

enheter for luftfart til EUs konto for særlige reserver, i et antall 

som tilsvarer økningen i antallet luftfartskvoter i den særlige 

reserven.  
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3.  Dersom antallet luftfartskvoter i den særlige reserven 

reduseres ved en beslutning vedtatt på grunnlag av artikkel 3e 

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette 

luftfartskvoter fra EUs konto for særlige reserver i et antall som 

tilsvarer reduksjonen i antall kvoter i den særlige reserven. 

4.  Når det gjelder tildeling fra den særlige reserven i henhold 

til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF, skal det endelige antallet 

luftfartskvoter som derved framkommer, og som tildeles 

vederlagsfritt til luftfartøyoperatøren for hele handelsperioden, 

og som er ført inn i EUTL i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i 

denne forordning, automatisk overføres fra EUs konto for 

særlige reserver til EUs konto for tildeling av utslippsenheter 

for luftfart. 

Artikkel 48 

Overføring av generelle kvoter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter 

Ved avslutningen av hver handelsperiode skal den sentrale 

forvalteren overføre alle kvoter som gjenstår på EUs konto for 

tildeling av utslippsenheter og på EUs reservekonto for 

nyinntredere til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter. 

Artikkel 49 

Overføring av luftfartskvoter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter for luftfart 

Ved avslutningen av hver handelsperiode skal den sentrale 

forvalteren overføre alle kvoter som gjenstår på EUs konto for 

særlige reserver til kontoen for EUs samlede antall utslipps-

enheter for luftfart. 

Artikkel 50 

Sletting av luftfartskvoter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at alle kvoter som gjenstår 

på EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart, 

overføres til Unionens konto for sletting av kvoter ved 

avslutningen av hver handelsperiode. 

Avsni t t  4  

Ti lde l ing  t i l  faste  anlegg  

Artikkel 51 

Innføring av nasjonale tildelingstabeller i EUTL 

1.  Innen 31. desember 2012 skal hver medlemsstat meddele 

sin nasjonale tildelingstabell for perioden 2012-2020 til 

Kommisjonen. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 

tildelingstabellene inneholder opplysningene angitt i vedlegg X. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom den 

anser at den nasjonale tildelingstabellen er i samsvar med 

direktiv 2003/87/EF, beslutning 2011/278/EU og beslutninger 

vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 10c nr. 6 i 

direktiv 2003/87/EF. I motsatt fall skal den avvise den 

nasjonale tildelingstabellen innen rimelig tid, omgående 

underrette den berørte medlemsstat om årsakene til beslutnin-

gen og angi kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende 

underretning skal kunne godkjennes. Nevnte medlemsstat skal 

framlegge en revidert nasjonal tildelingstabell for Kommi-

sjonen innen tre måneder. 

Artikkel 52 

Endringer i de nasjonale tildelingstabellene 

1.  Den nasjonale forvalteren skal endre den nasjonale 

tildelingstabellen i EUTL dersom 

a)  et anleggs tillatelse er tilbakekalt eller er utløpt på annen 

måte, 

b)  et anlegg innstiller driften, 

c)  et anlegg er delt i to eller flere anlegg, 

d)  to eller flere anlegg er slått sammen til ett anlegg. 

2.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

endringer i sin nasjonale tildelingstabell som gjelder 

a)  tildeling til nyinntredere eller tildeling til nyinntredere etter 

en vesentlig kapasitetsøkning, 

b)  delvis opphør av driften og vesentlige kapasitetsreduk-

sjoner, 

c)  vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10c i direktiv 

2003/87/EF, som er berettiget med tanke på utviklingen av 

foretatte investeringer, og som er rapportert til Kommi-

sjonen i henhold til artikkel 10c nr. 1 i nevnte direktiv, 

d)  eventuelle øvrige endringer som ikke er nevnt i nr. 1. 

Ved mottak av underretning i samsvar med første ledd skal 

Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å foreta de 

tilsvarende endringene i den nasjonale tildelingstabellen i 

EUTL dersom den anser at endringene i den nasjonale 

tildelingstabellen er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, 

beslutning 2011/278/EU og beslutninger vedtatt av Kommi-

sjonen i henhold til artikkel 10c nr. 6 i direktiv 2003/87/EF. I 

motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, 

omgående underrette den berørte medlemsstat om årsakene til 

beslutningen og angi kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes.  
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Artikkel 53 

Vederlagsfri tildeling av generelle kvoter 

1.  Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale til-

delingstabellen for hver virksomhet, for hvert år og for hvert 

rettslig grunnlag angitt i vedlegg X, angi hvorvidt et anlegg bør 

få en tildeling for det aktuelle året. 

2.  Fra 1. februar 2013 skal den sentrale forvalteren sikre at 

EU-registeret automatisk overfører generelle kvoter fra EUs 

konto for tildeling av utslippsenheter i samsvar med den 

relevante nasjonale tildelingstabellen til den relevante åpne eller 

sperrede driftskontoen, idet det tas hensyn til framgangsmåten 

for automatisk overføring som angitt i datautvekslingsspesifi-

kasjonene og de tekniske spesifikasjonene i artikkel 105. 

3.  Dersom en driftskonto som har status som utelukket, ikke 

mottar kvoter i henhold til nr. 2, skal disse kvotene ikke 

overføres til kontoen selv om statusen for kontoen senere 

endres til åpen. 

4.  Den sentrale forvalteren skal sikre at en virksomhet kan 

foreta overføringer for å levere tilbake overskytende kvoter til 

EUs konto for tildeling av utslippsenheter dersom den sentrale 

forvalteren har gjort en endring i en medlemsstats nasjonale 

tildelingstabell i henhold til artikkel 52 nr. 2 for å korrigere 

tilfeller der en virksomhet er tildelt for mange kvoter, og 

vedkommende myndighet har anmodet virksomheten om å 

levere tilbake disse overskytende kvotene. 

Avsni t t  5  

Ti lde l ing  t i l  luft fartøy operatø rer  

Artikkel 54 

Innføring av nasjonale tildelingstabeller for luftfart i EUTL 

1.  Innen 30. september 2012 skal hver medlemsstat meddele 

sin nasjonale tildelingstabell for luftfart for perioden 2012-2020 

til Kommisjonen. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale 

tildelingstabeller for luftfart omfatter opplysningene angitt i 

vedlegg XI. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL 

dersom den anser at den nasjonale tildelingstabellen for luftfart 

er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, særlig med de til-

delingene som er beregnet og offentliggjort av medlemsstatene 

i henhold til artikkel 3e nr. 4 i nevnte direktiv. I motsatt fall skal 

den avvise den nasjonale tildelingstabellen for luftfart innen 

rimelig tid, omgående underrette den berørte medlemsstat om 

årsakene til beslutningen og angi kriteriene som skal oppfylles 

for at en etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

Nevnte medlemsstat skal framlegge en revidert nasjonal 

tildelingstabell for luftfart for Kommisjonen innen tre måneder. 

Artikkel 55 

Endringer i de nasjonale tildelingstabellene for luftfart 

1.  Den nasjonale forvalteren skal endre den nasjonale 

tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom 

a)  en luftfartøyoperatør har innstilt all virksomhet som 

omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, 

b)  en luftfartøyoperatør er delt opp i to eller flere luftfartøy-

operatører, 

c)  to eller flere luftfartøyoperatører er slått sammen til en 

enkelt luftfartøyoperatør. 

2.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

endringer i sin nasjonale tildelingstabell for luftfart som gjelder 

a)  eventuelle tildelinger fra den særlige reserven i samsvar 

med artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF, 

b)  eventuelle justeringer etter vedtakelsen av tiltak i samsvar 

med artikkel 25a i direktiv 2003/87/EF, 

c)  eventuelle øvrige endringer som ikke er nevnt i nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

foreta de tilsvarende endringene i den nasjonale tildelings-

tabellen for luftfart i EUTL dersom den anser at endringene i 

den nasjonale tildelingstabellen for luftfart er i samsvar med 

direktiv 2003/87/EF, særlig med de tildelingene som er 

beregnet og offentliggjort i henhold til artikkel 3f nr. 7 i nevnte 

direktiv, når det gjelder tildelinger fra den særlige reserven. I 

motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, 

omgående underrette medlemsstaten om årsakene til 

beslutningen og angi kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

4.  Dersom en fusjon mellom luftfartøyoperatører omfatter 

luftfartøyoperatører som forvaltes av forskjellige medlems-

stater, skal endringen fastsatt i nr. 1 bokstav c) innledes av den 

nasjonale forvalteren som forvalter luftfartøyoperatøren, hvis 

tildeling skal slås sammen med tildelingen til en annen 

luftfartøyoperatør. Før endringen gjennomføres, skal det 

innhentes samtykke fra den nasjonale forvalteren som forvalter 

luftfartøyoperatøren, hvis tildeling vil bli innlemmet i 

tildelingen til den fusjonerte luftfartøyoperatøren.  
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Artikkel 56 

Vederlagsfri tildeling av luftfartskvoter 

1.  Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale tildelings-

tabellen for luftfart for hver luftfartøyoperatør og for hvert år 

angi hvorvidt luftfartøyoperatøren bør få en tildeling for det 

aktuelle året. 

2.  Fra 1. februar 2013 skal den sentrale forvalteren sikre at 

EU-registeret automatisk overfører luftfartskvoter fra EUs 

konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart i samsvar med 

den relevante nasjonale tildelingstabellen til den relevante åpne 

eller sperrede driftskontoen til luftfartøyoperatøren, idet det tas 

hensyn til framgangsmåten for automatisk overføring som 

angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene i artikkel 105. 

3.  Dersom en luftfartøyoperatørs driftskonto som har status 

som utelukket, ikke mottar kvoter i henhold til nr. 2, skal disse 

kvotene ikke overføres til kontoen selv om statusen for kontoen 

senere endres til åpen. 

Artikkel 57 

Tilbakelevering av luftfartskvoter 

Dersom en endring i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart 

utføres i samsvar med artikkel 25a i direktiv 2003/87/EF etter 

overføringen av kvoter til luftfartøyoperatørens driftskonto for 

et gitt år i samsvar med artikkel 56 i denne forordning, skal den 

sentrale forvalteren utføre enhver overføring som kreves av 

ethvert tiltak som vedtas i samsvar med artikkel 25a i direktiv 

2003/87/EF. 

Avsni t t  6  

Bruk av CER -er og  ERU-er  

Artikkel 58 

Beholdninger av godskrevne internasjonale utslippsenheter 

i EU-registeret 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at CER-er og ERU-er 

som gjelder prosjekter i medlemsstatene, bare står på ETS-

kontoer i EU-registeret dersom utstedelsen av dem ikke var 

forbudt i henhold til artikkel 11b i direktiv 2003/87/EF. 

Den sentrale forvalteren skal sikre at ERU-er som utstedes for 

utslippsreduksjoner som finner sted før 31. desember 2012, 

men som er knyttet til prosjekter i medlemsstatene som 

omfatter virksomhet som ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 219/2009(1), men oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/29/EF(2), bare skal oppbevares på ETS-kontoer i EU-

registeret dersom de er utstedt før 30. april 2013. 

  

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at ERU-er som utstedes 

etter 31. desember 2012, når det gjelder utslippsreduksjoner 

som finner sted før 31. desember 2012, og som gjelder 

prosjekter i tredjestater som ikke har rettslig bindende 

kvantifiserbare utslippsmål fra 2013 til 2020, som fastsatt ved 

en endring av Kyoto-protokollen i samsvar med dennes artikkel 

3 nr. 9, eller som ikke har deponert et ratifikasjonsdokument for 

en slik endring av Kyoto-protokollen, bare står på ETS-kontoer 

i EU-registeret dersom de gjelder utslippsreduksjoner som er 

verifisert i samsvar med framgangsmåten for verifisering i 

henhold til komiteen for tilsyn med den felles gjennomføring 

fastsatt i beslutning 9/CMP.1 (i samsvar med den såkalte «spor 

2-framgangsmåten»), eller dersom slik verifisering ikke er 

mulig, dersom det er sertifisert at de er blitt utstedt for 

utslippsreduksjoner som finner sted før 31. desember 2012, av 

en uavhengig enhet som er akkreditert i samsvar med 

beslutning 9/CMP.1. 

3.  Den sentrale forvalteren skal gi de nasjonale forvalterne en 

liste over ETS-kontoer som inneholder godskrevne internasjonale 

utslippsenheter som ikke kan stå på slike kontoer i henhold til  

nr. 1 og 2 etter datoene angitt der. På grunnlag av denne listen 

skal den nasjonale forvalteren anmode kontohaveren om å angi 

en KP-konto som slike godskrevne internasjonale utslippsenheter 

skal overføres til. 

Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning 

innen 40 virkedager, skal forvalteren overføre de godskrevne 

internasjonale utslippsenhetene til en nasjonal KP-konto. 

Artikkel 59 

Innføring av tabeller over rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter i Den europeiske unions 

transaksjonslogg (EUTL) 

1.  Hver medlemsstat skal melde sin tabell over rett til bruk 

av godskrevne internasjonale utslippsenheter til Kommisjonen 

senest én måned etter at tiltakene i henhold til artikkel 11a nr. 8 

i direktiv 2003/87/EF er vedtatt. Medlemsstatene skal sikre at 

tabellen over rett til bruk av godskrevne internasjonale utslipps-

enheter inneholder den samlede opprinnelige retten til bruk av 

godskrevne internasjonale utslippsenheter for perioden 2008-

2020 for hver virksomhet og luftfartøyoperatør, samt de opplys-

ningene som er angitt i vedlegg XII. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

legge inn tabellen over rett til bruk av godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter i EUTL dersom den anser at tabellen er i 

samsvar med direktiv 2003/87/EF og tiltakene vedtatt i henhold 

til artikkel 11a nr. 8 i nevnte direktiv. Kommisjonen skal i 

motsatt fall avvise tabellen over rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter innen rimelig tid, omgående 

underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen og angi 

kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende under-

retning skal kunne godkjennes. En medlemsstat skal framlegge 

en revidert tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale 

utslippsenheter for Kommisjonen innen én måned.  
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3.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om endrin-

ger i sin tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale 

utslippsenheter, herunder retter for nyinntredere. Kommisjonen 

skal pålegge den sentrale forvalteren å gjøre tilsvarende 

endringer i tabellen over rett til bruk av godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter i EUTL, dersom den anser at endringene 

i tabellen over rett til bruk av godskrevne internasjonale 

utslippsenheter er i samsvar med direktiv 2003/87/EF og 

tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 11a nr. 8 i nevnte direktiv. 

I motsatt fall skal Kommisjonen avvise endringene innen 

rimelig tid, omgående underrette medlemsstaten om årsakene til 

beslutningen og angi de kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

Artikkel 60 

Bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter 

gjennom veksling av kvoter 

1.  En virksomhet kan anmode om veksling av en godskrevet 

internasjonal utslippsenhet mot en generell kvote i henhold til 

artikkel 11a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF fram til 31. mars 2015 

og i henhold til artikkel 11a nr. 3 og 4 i nevnte direktiv fram til 

31. desember 2020. Virksomheten skal anmode om en over-

føring av godskrevne internasjonale utslippsenheter fra den 

relevante driftskontoen for virksomheter til EU-kontoen for 

godskrevne internasjonale utslippsenheter for virksomheter i 

EU-registeret. 

En luftfartøyoperatør kan anmode om veksling av en 

godskrevet internasjonal utslippsenhet mot en luftfartskvote i 

henhold til artikkel 11a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF fram til  

31. mars 2015 og i henhold til artikkel 11a nr. 3 og 4 i nevnte 

direktiv fram til 31. desember 2020. Virksomheten skal anmode 

om en overføring av godskrevne internasjonale utslippsenheter 

fra den relevante driftskontoen for luftfartøyoperatører til EU-

kontoen for godskrevne internasjonale utslippsenheter for 

luftfartøyoperatører i EU-registeret. 

2.  På anmodning skal den sentrale forvalteren sikre at EU-

registeret overfører godskrevne internasjonale utslippsenheter 

til den relevante EU-kontoen for godskrevne internasjonale 

utslippsenheter dersom 

a)  overføringen er tillatt i henhold til statusen for innledende 

konto, 

b)  den relevante tabellen over rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter er innført i EUTL, og 

virksomheten eller luftfartøyoperatøren har en innføring i 

tabellen i henhold til artikkel 59, 

c)  antallet enheter som foreslås i overføringen, ikke 

overskrider gjenværende rett til bruk av godskrevne 

utslippsenheter i henhold til artikkel 61, 

d)  alle enheter som foreslås i overføringen, kan benyttes i 

henhold til artikkel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, 

artikkel 58 i denne forordning og eventuelle tiltak truffet i 

samsvar med artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF. 

3.  Etter avsluttet overføring i henhold til nr. 1 første ledd 

skal den sentrale forvalteren sikre at EU-registeret oppretter et 

tilsvarende antall generelle kvoter på EU-kontoen for veksling 

av godskrevne utslippsenheter for virksomheter, og på vegne av 

den berørte vedkommende myndighet overfører et tilsvarende 

antall generelle kvoter til den driftskontoen det ble overført fra. 

Etter avsluttet overføring i henhold til nr. 1 annet ledd skal den 

sentrale forvalteren sikre at EU-registeret oppretter et 

tilsvarende antall luftfartskvoter på EU-kontoen for veksling av 

godskrevne utslippsenheter for luftfartøyoperatører, og på 

vegne av den berørte vedkommende myndighet overfører et 

tilsvarende antall luftfartskvoter til den driftskontoen for 

luftfartøyoperatører det ble overført fra. 

Artikkel 61 

Beregning av gjenværende rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

automatisk fastsetter den gjenværende retten til bruk av 

godskrevne internasjonale utslippsenheter for hver virksomhet 

eller luftfartøyoperatør ved å gjøre fratrekk fra samlet opp-

rinnelig rett til bruk av godskrevne internasjonale utslipps-

enheter i henhold til artikkel 59, av 

a)  summen av alle CER-er og ERU-er som en virksomhet eller 

luftfartøyoperatør har innlevert i henhold til artikkel 11a i 

direktiv 2003/87/EF, endret ved forordning (EF) nr. 219/ 

2009, 

b)  summen av alle CER-er og ERU-er som er overført til EU-

kontoen for godskrevne internasjonale utslippsenheter i 

henhold til artikkel 60 i denne forordning. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

korrigerer gjenværende rett til bruk av godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter for å gjenspeile tilbakeføringer i 

henhold til artikkel 70. 

Avsni t t  7  

Auksjon  

Artikkel 62 

Innføring av auksjonstabeller i EUTL 

1.  Den relevante auksjonsplattformen skal innen én måned 

fra fastsettelsen og offentliggjøringen av en auksjonskalender i 

henhold til artikkel 11 nr. 1, artikkel 13 nr. 1, artikkel 13 nr. 2 

eller artikkel 32 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010, 

framlegge for Kommisjonen den tilsvarende auksjonstabellen. 

Auksjonsplattformen skal legge fram to auksjonstabeller for 

hvert kalenderår fra 2012, én for auksjonssalg av generelle 

kvoter og én for auksjonssalg av luftfartskvoter, og skal sikre at 

auksjonstabellene inneholder opplysningene angitt i  

vedlegg XIII.  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/507 

 

 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å føre 

inn auksjonstabellen i EUTL dersom den anser at auksjons-

tabellen er i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010. I 

motsatt fall skal den avvise auksjonstabellen innen rimelig tid, 

omgående underrette auksjonsplattformen om årsakene til 

beslutningen og angi de kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. Auksjons-

plattformen skal innen tre måneder framlegge en revidert 

auksjonstabell for Kommisjonen. 

Artikkel 63 

Endringer i auksjonstabellene 

1.  Den relevante auksjonsplattformen skal omgående 

underrette Kommisjonen om eventuelle nødvendige endringer i 

auksjonstabellen. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den reviderte auksjonstabellen i EUTL dersom den 

anser at den reviderte auksjonstabellen er i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1031/2010. I motsatt fall skal den avvise 

endringene innen rimelig tid, omgående underrette auksjons-

plattformen om årsakene til beslutningen og angi de kriteriene 

som skal oppfylles for at en etterfølgende underretning skal 

kunne godkjennes. 

3.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle overføringen av kvoter som angitt i en auksjons-

tabell, dersom den får kjennskap til en nødvendig endring i 

auksjonstabellen som auksjonsplattformen ikke har underrettet 

om. 

Artikkel 64 

Auksjonssalg av kvoter 

1.  Kommisjonen skal i god tid pålegge den sentrale 

forvalteren, på anmodning fra den relevante auksjonariusen 

som er utnevnt i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010, å 

overføre generelle kvoter fra kontoen for EUs auksjonering av 

utslippsenheter og/eller luftfartskvoter fra kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter for luftfart til den relevante 

auksjonsleveransekontoen i samsvar med auksjonstabellene. 

For kvoter som er opprettet for auksjonssalg i henhold til 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal Kommi-

sjonen i god tid pålegge den sentrale forvalteren å overføre 

kvoter på anmodning fra den relevante auksjonariusen fra den 

kontoen der kvotene ble opprettet, til den kontoen som er 

opprettet for å ta imot de auksjonerte kvotene som angitt i den 

relevante auksjonstabellen. Levering av auksjonstabellen i 

samsvar med artikkel 62 gjelder som anmodning. 

2.  Kontohaveren av den relevante auksjonsleveransekontoen 

skal sikre at de auksjonerte kvotene overføres til de budgiverne 

som har fått tilslag, eller deres rettsetterfølgere, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1031/2010. 

3.  I samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010 kan den 

godkjente representanten for en auksjonsleveransekonto 

pålegges å overføre alle kvoter som ikke er blitt levert fra 

auksjonsleveransekontoen, til kontoen for EUs auksjonering av 

utslippsenheter. 

Avsni t t  8  

Handel  

Artikkel 65 

Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra 

kontohaveren til en driftskonto 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal den sentrale forvalteren sikre 

at EU-registeret på anmodning fra en kontohaver til en 

driftskonto overfører Kyoto-enheter til en annen konto med 

mindre slike overføringer hindres av den innledende kontoens 

eller mottakerkontoens status. 

2.  Kvoter eller Kyoto-enheter kan bare overføres fra 

virksomheters og luftfartøyoperatørers driftskontoer samt 

personkontoer til en konto som finnes på listen over sikre 

kontoer som er opprettet i samsvar med artikkel 26, unntatt når 

det gjelder 

a)  veksling av godskrevne internasjonale utslippsenheter i 

henhold til artikkel 60, 

b)  innlevering av kvoter i henhold til artikkel 67, 

c)  sletting av kvoter i henhold til artikkel 68, 

d)  annullering av Kyoto-enheter i henhold til artikkel 69. 

Artikkel 66 

Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra 

kontohaveren til en handelskonto 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en kontohaver til en handelskonto overfører 

kvoter eller Kyoto-enheter til en drifts- eller handelskonto i EU-

registeret, med mindre slike overføringer hindres av den 

innledende kontoens status. 

Avsni t t  9  

Innlevering  av kvoter  

Artikkel 67 

Innlevering av kvoter 

1.  En virksomhet eller en luftfartøyoperatør skal innlevere 

kvoter ved å foreslå for EU-registeret å 

a)  overføre et nærmere angitt antall kvoter som er opprettet 

for å oppfylle kravene i samme handelsperiode, fra den 

aktuelle virksomhetens eller luftfartøyoperatørens drifts-

konto til Unionens konto for sletting av kvoter,  
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b)  registrere antall og type overførte kvoter som innleverte 

kvoter for utslippene fra virksomhetens anlegg eller 

utslippene fra luftfartøyoperatøren i den aktuelle perioden. 

2.  Luftfartskvoter kan bare innleveres av luftfartøyopera-

tører. 

3.  En kvote som allerede er innlevert, kan ikke innleveres 

igjen. 

Avsni t t  10  

S let t ing  av kvoter og  annul l ering  av  Kyoto -

enheter  

Artikkel 68 

Sletting av kvoter 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

gjennomfører en kontohavers anmodning i samsvar med artikkel 

12 nr. 4 i direktiv 2003/87 om å slette kvoter som står på 

kontohaverens kontoer, ved å 

a)  overføre et nærmere angitt antall kvoter fra den relevante 

kontoen til Unionens konto for sletting av kvoter, og 

b)  registrere antallet overførte kvoter som slettede kvoter for 

inneværende år. 

2.  Slettede kvoter skal ikke registreres som innleverte kvoter 

for utslipp. 

Artikkel 69 

Annullering av Kyoto-enheter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret gjennom-

fører en kontohavers anmodning i samsvar med artikkel 12 nr. 4 

i direktiv 2003/87/EF om å annullere Kyoto-enheter som står på 

kontohaverens kontoer, ved å overføre den angitte typen og 

antallet Kyoto-enheter fra den relevante kontoen til annulle-

ringskontoen i kontoforvalterens KP-register eller til annulle-

ringskontoen i EU-registeret. 

Avsni t t  11  

Ti lbakeføring  av t ransaksjoner  

Artikkel 70 

Tilbakeføring av avsluttede prosesser som er innledet 

feilaktig 

1.  Dersom en kontohaver eller en nasjonal forvalter som 

opptrer på vegne av kontohaveren, utilsiktet eller feilaktig 

innleder en transaksjon nevnt i nr. 2, kan kontohaveren i en 

skriftlig anmodning foreslå for kontoforvalteren at den 

sluttførte transaksjonen tilbakeføres. Anmodningen skal være 

behørig undertegnet av den eller de av kontohaverens godkjente 

representanter som er bemyndiget til å innlede den typen 

transaksjon som skal tilbakeføres, og skal være postlagt innen 

fem virkedager etter at prosessen er avsluttet. Anmodningen 

skal inneholde en erklæring om at transaksjonen ble innledet 

feilaktig eller utilsiktet. 

2.  Kontohavere kan foreslå tilbakeføring av følgende 

transaksjoner: 

a)  innlevering av kvoter, 

b)  sletting av kvoter, 

c)  veksling av godskrevne internasjonale utslippsenheter. 

3.  Dersom kontoforvalteren fastslår at anmodningen opp-

fyller vilkårene i nr. 1 og gir sitt samtykke til anmodningen, kan 

forvalteren foreslå at transaksjonen tilbakeføres i EU-registeret. 

4.  Dersom en nasjonal forvalter utilsiktet eller feilaktig 

innleder en av transaksjonene nevnt i nr. 5, kan vedkommende i 

en skriftlig anmodning foreslå for den nasjonale forvalteren at 

den sluttførte transaksjonen tilbakeføres. Anmodningen skal 

inneholde en erklæring om at transaksjonen ble innledet 

feilaktig eller utilsiktet. 

5.  Nasjonale forvaltere kan foreslå tilbakeføring av følgende 

transaksjoner: 

a)  tildeling av generelle kvoter, 

b)  tildeling av luftfartskvoter. 

6.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret godtar 

forslaget om tilbakeføring i henhold til nr. 1 og 4, sperrer 

enhetene som skal overføres ved tilbakeføringen, og videre-

sender forslaget til den sentrale forvalteren, forutsatt at alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  transaksjonen som skal tilbakeføres, gjaldt innlevering eller 

sletting av kvoter og var sluttført ikke mer enn  

30 virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar med 

nr. 3,  
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b)  tilbakeføringen medfører ikke at en virksomhet ikke 

oppfyller kravene for tidligere år, 

c)  mottakerkontoen for transaksjonen som skal tilbakeføres, 

inneholder fortsatt det antallet enheter av den typen 

transaksjonen omfattet, som skal tilbakeføres, 

d)  tildelingen av generelle kvoter som skal tilbakeføres, ble 

gjennomført etter at anleggets tillatelse utløp. 

7.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

gjennomfører tilbakeføringen med enheter av samme enhets-

type som finnes på mottakerkontoen for den transaksjonen som 

tilbakeføres. 

KAPITTEL 3 

Tilknytninger til andre ordninger for handel med 

utslippskvoter 

Artikkel 71 

Gjennomføring av tilknytningsordninger 

Den sentrale forvalteren kan opprette kontoer og prosesser og 

utføre transaksjoner og andre handlinger på passende tids-

punkter med henblikk på å gjennomføre ordningene i henhold 

til artikkel 25 nr. 1b i direktiv 2003/87/EF. 

AVDELING 3 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KP-REGISTRE 

Artikkel 72 

Opprettelse av personkontoer i KP-registre 

En søknad om opprettelse av en personkonto i et KP-register 

skal inngis til den nasjonale forvalteren av den potensielle 

kontohaveren. Den potensielle kontohaveren skal framlegge de 

samme opplysningene som den nasjonale forvalteren krever i 

henhold til artikkel 18. 

Artikkel 73 

Gjennomføring av overføringer 

For alle overføringer fra kontoer i KP-registrene skal artikkel 

38, 39, 65 og 66 få anvendelse. 

AVDELING 4 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM BOKFØRING AV 

TRANSAKSJONER I HENHOLD TIL VEDTAK NR. 406/2009 

Artikkel 74 

Opprettelse av årlige utslippstildelingsenheter (AEA-er) 

1.  I begynnelsen av overholdelsesperioden skal den sentrale 

forvalteren, på kontoen for EUs samlede antall årlige utslipps-

tildelingsenheter, utstede et antall årlige utslippstildelings-

enheter (AEA) som tilsvarer summen av antallet årlige 

utslippstildelinger for alle medlemsstatene med 

hensyn til alle årene i overholdelsesperioden som fastsatt i 

beslutningene truffet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 og artikkel 

10 i vedtak nr. 406/2009/EF. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret tildeler 

hver AEA en entydig identifikasjonskode i forbindelse med 

opprettelsen av den. 

Artikkel 75 

Årlige utslippstildelingsenheter 

Formålet med AEA-ene skal være å sikre at medlemsstatene 

klarer å oppfylle sine mål for begrensning av klimagassut-

slippene i henhold til artikkel 3 i vedtak nr. 406/2009/EF, og de 

skal kunne overføres bare i henhold til vilkårene fastsatt i 

artikkel 3 nr. 3, 4 og 5 i nevnte vedtak.  

Artikkel 76 

Overføring av AEA-er til hver ESD-overholdelseskonto 

I begynnelsen av overholdelsesperioden skal den sentrale 

forvalteren overføre et antall AEA-er som tilsvarer de årlige 

utslippstildelingene for hver medlemsstat for hvert år som 

fastsatt i beslutningene truffet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 og 

artikkel 10 i vedtak nr. 406/2009/EF, fra kontoen for EUs 

samlede antall årlige utslippstildelingsenheter til den aktuelle 

ESD-overholdelseskontoen. 

Artikkel 77 

Innføring av relevante opplysninger om klimagassutslipp 

1.  Når relevante opplysninger om klimagassutslipp for et gitt 

år av overholdelsesperioden er tilgjengelige i de fleste 

medlemsstatene, skal den sentrale forvalteren i god tid føre inn 

på hver medlemsstats ESD-overholdelseskonto for dette over-

holdelsesåret opplysninger om medlemsstatens samlede 

mengde klimagassutslipp uttrykt i tonn karbondioksidekvi-

valenter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal også føre inn summen av de 

relevante opplysningene om klimagassutslipp for alle medlems-

stater for et gitt år på kontoen for EUs AEA-er. 

Artikkel 78 

Beregning av saldo på ESD-overholdelseskontoen 

1.  Ved innføring av de relevante opplysningene om 

klimagassutslipp i henhold til artikkel 77 skal den sentrale 

forvalteren sikre at EU-registeret beregner saldoen på den 

aktuelle ESD-overholdelseskontoen ved å trekke den totale 

mengden klimagassutslipp, uttrykt i tonn karbondioksid-

ekvivalenter, på den relevante ESD-overholdelseskontoen fra 

summen av alle AEA-er på den samme ESD-overholdel-

seskontoen.  
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2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret viser 

saldoen for hver ESD-overholdelseskonto. 

Artikkel 79 

Fastsettelse av tall for overholdelsesstatus 

1.  Når de relevante opplysningene om klimagassutslipp er 

ført inn i henhold til artikkel 77, og etter at en periode angitt i 

unionsregelverket for å tillate fleksibilitet i henhold til artikkel 

3 og 5 i vedtak nr. 406/2009/EF er utløpt, skal den sentrale 

forvalteren sikre at EU-registeret fastsetter tallet for over-

holdelsesstatusen for hver EDS-overholdelseskonto ved å 

beregne summen av alle AEA-er, godskrevne internasjonale 

utslippsenheter, tCER-er og lCER-er, fratrukket den samlede 

mengden klimagassutslipp uttrykt i tonn karbondioksid-

ekvivalenter på samme ESD-overholdelseskonto. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret fører 

inn tallet for overholdelsesstatusen for hver ESD-over-

holdelseskonto. 

Artikkel 80 

Anvendelse av artikkel 7 nr. 1 bokstav a) og c) i vedtak nr. 

406/2009/EF 

1.  Dersom tallet for overholdelsesstatusen fastsatt i henhold 

til artikkel 79 er negativt, skal den sentrale forvalteren sikre at 

EU-registeret overfører den overskytende mengden klimagass-

utslipp uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter, multiplisert 

med reduksjonsfaktoren angitt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i 

vedtak nr. 406/2009/EF, fra en medlemsstats ESD-overholdel-

seskonto for det aktuelle året til medlemsstatens ESD-over-

holdelseskonto for neste år. 

2.  Den sentrale forvalteren skal samtidig sperre den berørte 

medlemsstats ESD-overholdelseskontoer for de årene som 

gjenstår av overholdelsesperioden. 

3.  Den sentrale forvalteren skal endre statusen for ESD-

overholdelseskontoen fra sperret til åpen for alle gjenstående år 

av overholdelsesperioden fra og med det året tallet for 

overholdelsesstatusen fastsatt i henhold til artikkel 79 viser 

overholdelse. 

Artikkel 81 

Bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter, tCER-

er og lCER-er 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter, tCER-er og lCER-er til denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år av over-

holdelsesperioden. En slik overføring skal ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen på 

ESD-overholdelseskontoen beregnes eller etter at tallet for 

overholdelsesstatusen for det aktuelle året er fastsatt, eller 

b)  vilkårene fastsatt i artikkel 5 i beslutning nr. 406/2009/EF 

ikke er oppfylt. 

Artikkel 82 

Framføring av AEA-er 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er til denne 

medlemsstatens ESD-overholdelseskonto for et gitt år i over-

holdelsesperioden fra medlemsstatens ESD-overholdelseskonto 

for det påfølgende året i overholdelsesperioden. En slik 

overføring skal ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen på 

ESD-overholdelseskontoen beregnes eller etter at tallet for 

overholdelsesstatusen for det aktuelle året er fastsatt, eller 

b)  det overførte antallet overskrider fem prosent av det 

etterfølgende årets årlige utslippstildelingsenheter som 

fastsatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/ 

EF, eller en høyere prosentdel dersom en økt framføring er 

innvilget av Kommisjonen i henhold til artikkel 3 nr. 3 

annet ledd i vedtak nr. 406/2009/EF. 

Artikkel 83 

Overføring av AEA-er 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år i over-

holdelsesperioden til medlemsstatens ESD-overholdelseskonto 

for et av de påfølgende årene i overholdelsesperioden. En slik 

overføring skal ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen på 

ESD-overholdelseskontoen beregnes for det aktuelle året, 

eller 

b)  den overførte mengden overskrider den positive saldoen på 

kontoen som beregnet i henhold til artikkel 78, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen.  
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Artikkel 84 

Overføring av ubenyttet rett til bruk av godskrevne 

utslippsenheter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører hele eller deler av den 

ubenyttede retten til bruk av godskrevne utslippsenheter fra 

denne medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år i 

overholdelsesperioden til medlemsstatens ESD-overholdel-

seskonto for et av de påfølgende årene i overholdelsesperioden. 

En slik overføring skal ikke utføres dersom overføringen 

innledes før tallet for overholdelsesstatusen for det aktuelle året 

er fastsatt. 

Artikkel 85 

Overføring av inntil fem prosent av en medlemsstats årlige 

utslippstildeling 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år til en annen 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En slik overføring skal 

ikke utføres dersom 

a)  det overførte antallet overskrider fem prosent av det 

aktuelle årets årlige utslippstildeling for den medlemsstaten 

som innleder overføringen, som fastsatt i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/EF, eller fem prosent 

av det gjenværende tilgjengelige antallet, 

b)  medlemsstaten har anmodet om overføring til en ESD-

overholdelseskonto for et år som ligger forut for det 

aktuelle året, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen. 

Artikkel 86 

Overføringer etter beregning av saldoen på ESD-

overholdelseskontoen 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år til en annen 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En slik overføring skal 

ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen 

beregnes for kontoen i henhold til artikkel 78, 

b)  det overførte antallet overskrider den positive saldoen på 

kontoen som beregnet i henhold til artikkel 78, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen. 

Artikkel 87 

Overføring av inntil tre prosent av retten til bruk av 

godskrevne utslippsenheter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører hele eller en del av 

retten til bruk av godskrevne utslippsenheter fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år til en annen 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En slik overføring skal 

ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før beregningen av 

tallet for overholdelsesstatusen for det aktuelle året, 

b)  det overførte antallet overskrider en medlemsstats tillatte 

antall tilsvarende tre prosent i henhold til artikkel 5 nr. 6 i 

vedtak nr. 406/2009/EF, fratrukket summen av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter, tCER-er eller lCER-er som 

står på ESD-overholdelseskontoen på tidspunktet for 

fastsettelse av tallene for overholdelsesstatusen i henhold til 

artikkel 79 i denne forordning, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen. 

Artikkel 88 

Tilpasninger 

1.  Ved tilpasninger i henhold til artikkel 10 i vedtak  

nr. 406/2009/EF eller andre endringer av summen angitt i 

artikkel 74 i denne forordning som vil føre til en økning av en 

medlemsstats årlige utslippstildeling i løpet av overholdelses-

perioden, skal den sentrale forvalteren opprette det tilsvarende 

antallet AEA-er på kontoen for EUs samlede antall årlige 

utslippstildelingsenheter og overføre dette til den berørte 

medlemsstats relevante ESD-overholdelseskonto. 

2.  Ved tilpasninger i henhold til artikkel 10 i vedtak  

nr. 406/2009/EF eller andre endringer av summen angitt i 

artikkel 74 i denne forordning som vil føre til en reduksjon av 

en medlemsstats årlige utslippstildeling i løpet av overholdel-

sesperioden, skal den sentrale forvalteren overføre det 

tilsvarende antallet AEA-er fra medlemsstatens relevante ESD-

overholdelseskonto til ESD-kontoen for sletting av utslipps-

enheter. 

Artikkel 89 

Erstatning av tCER-er eller lCER-er 

1.  Dersom en tCER eller lCER må erstattes mens den er i 

EU-registeret, skal den berørte medlemsstat i henhold til 

artikkel 5 nr. 1 bokstav d) i vedtak nr. 406/2009/EF anmode om 

overføring av en Kyoto-enhet fra sitt KP-register til den berørte 

parten som innehar kontoen i EU-registeret.  
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2.  En utløpt lCER skal ikke medregnes når tallet for over-

holdelsesstatusen fastsettes i henhold til artikkel 79. 

Artikkel 90 

Gjennomføring og tilbakeføring av overføringer 

1.  For alle overføringer angitt i denne avdeling skal artikkel 

38, 39, 65 og 66 få anvendelse. 

2.  Overføringer til ESD-overholdelseskontoer som er 

innledet feilaktig, kan tilbakeføres på anmodning fra den 

nasjonale forvalteren. I slike tilfeller får artikkel 70 nr. 4, 6 og 7 

anvendelse. 

AVDELING V 

FELLES TEKNISKE BESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Tekniske krav til registersystemet 

Avsni t t  1  

Ti lg jeng el ig het  

Artikkel 91 

EU-registerets og EUTLs tilgjengelighet og pålitelighet 

1.  Den sentrale forvalteren skal treffe alle rimelige tiltak for 

å sikre at 

a)  EU-registeret er tilgjengelig for kontorepresentanter og 

nasjonale forvaltere døgnet rundt, sju dager i uken, 

b)  kommunikasjonslenkene nevnt i artikkel 7 mellom EU-

registeret, EUTL og ITL, holdes åpne døgnet rundt, sju 

dager i uken, 

c)  det finnes en reserve for maskin- og programvare i tilfelle 

den vanlige maskin- og programvaren skulle svikte, 

d)  EU-registeret og EUTL svarer raskt på anmodninger fra 

kontorepresentanter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret og 

EUTL inneholder stabile systemer og framgangsmåter for å 

sikre alle relevante data og rask gjenoppretting av data og 

funksjoner i tilfelle feil eller katastrofer. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sørge for færrest mulig 

driftsavbrudd i EU-registeret og EUTL. 

Artikkel 92 

Informasjonssentraler 

1.  Nasjonale forvaltere skal gi bistand og støtte til 

kontohavere og kontorepresentanter i EU-registeret som de 

administrerer gjennom nasjonale informasjonssentraler. 

2.  Den sentrale forvalteren skal gi støtte til nasjonale 

forvaltere gjennom en sentral informasjonssentral for å hjelpe 

dem med å gi bistand som fastsatt i nr. 1. 

Avsni t t  2  

S ikkerhet  og  autent isering  

Artikkel 93 

Autentisering av EU-registeret og nasjonale KP-registre 

1.  EU-registerets identitet skal autentiseres av EUTL, idet 

det tas hensyn til datautvekslingsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

2.  Medlemsstatene og Unionen skal bruke de digitale 

sertifikatene utstedt av sekretariatet til FNs rammekonvensjon 

om klimaendring eller av et organ utnevnt av sekretariatet for å 

autentisere sine KP-registre mot ITL for opprette kommuni-

kasjonslenken nevnt i artikkel 7. 

Artikkel 94 

Tilgang til kontoer i EU-registeret 

1.  Kontorepresentantene skal ha tilgang til sine kontoer i 

EU-registeret gjennom det sikre området i EU-registeret. Den 

sentrale forvalteren skal sikre at det er tilgang til det sikre 

området i EU-registeret gjennom internett. EU-registerets 

nettsted skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen. 

2.  Etter opprettelsen av en plattformkonto i henhold til 

artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 20 nr. 1 skal den sentrale 

forvalteren opprette forbindelse mellom plattformen og EU-

registeret. Den sentrale forvalteren skal sikre at de kontoene i 

EU-registeret som det er tilgang til gjennom eksterne 

handelsplasser i samsvar med artikkel 21 nr. 4, og der én god-

kjent representant også er den godkjente representanten for en 

ekstern handelsplasskonto, er tilgjengelige for den eksterne 

handelsplassen som drives av innehaveren av denne eksterne 

handelsplasskontoen.  
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3.  Kommunikasjon mellom godkjente representanter eller 

plattformer og det sikre området i EU-registeret skal krypteres, 

idet det tas hensyn til sikkerhetskravene fastsatt i datautveks-

lingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105. 

4.  Den sentrale forvalteren skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at ulovlig tilgang til det sikre området på EU-

registerets nettsted ikke forekommer. 

5.  Dersom identifiseringsdataene for en godkjent repre-

sentant eller en godkjent tilleggsrepresentant ikke lenger er 

sikre, skal den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten omgående tilbakekalle tilgangsretten til 

den relevante kontoen, underrette kontoforvalteren om dette og 

be om at identifiseringsdataene erstattes. 

Artikkel 95 

Autentisering og godkjenning av godkjente representanter i 

EU-registeret 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret tildeler 

hver godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant et 

brukernavn og passord som gir dem tilgang til registeret. 

2.  En godkjent representant eller en godkjent tilleggs-

representant skal ha tilgang bare til de kontoene i EU-registeret 

som vedkommende er godkjent for, og kan bare anmode om at 

de prosessene som vedkommende er godkjent for i henhold til 

artikkel 23, innledes. Denne tilgangen eller anmodningen skal 

skje gjennom et sikkert område på EU-registerets nettsted. 

3.  I tillegg til brukernavnet og passordet nevnt i nr. 1 skal en 

godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant 

benytte sekundær autentisering for tilgang til EU-registeret, idet 

det tas hensyn til typene av systemer for sekundær autentisering 

som angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

4.  En kontoforvalter kan anta at en bruker som er blitt 

autentisert av EU-registeret, er den godkjente representanten 

eller den godkjente tilleggsrepresentanten som er registrert med 

de angitte identifiseringsdataene, med mindre den godkjente 

representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten 

underretter kontoforvalteren om at vedkommendes identifise-

ringsdata ikke lenger er sikre og derfor må erstattes. 

5.  Den godkjente representanten skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å forhindre at identifiseringsdataene går tapt, stjeles 

eller røpes. Den godkjente representanten skal omgående 

underrette den nasjonale forvalteren dersom identifiserings-

dataene går tapt, stjeles eller røpes. 

Artikkel 96 

Tilbakekalling av all tilgangsrett på grunn av 

sikkerhetsbrudd eller sikkerhetsrisiko 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til EU-registeret eller EUTL eller 

deler av disse dersom det er rimelig mistanke om et 

sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i EU-

registeret eller EUTL som truer systemets integritet, herunder 

reservesystemet nevnt i artikkel 91. 

2.  Dersom det foreligger et sikkerhetsbrudd eller en 

sikkerhetsrisiko som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, 

skal en nasjonal forvalter som blir oppmerksom på bruddet eller 

risikoen, umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om 

hvilke risikoer dette kan innebære for andre deler av EU-

registeret. Den sentrale forvalteren skal underrette alle 

nasjonale forvaltere. 

3.  Dersom en nasjonal forvalter blir klar over en situasjon 

som krever tilbakekalling av all tilgangsrett til de kontoene som 

forvalteren forvalter i samsvar med denne forordning, skal 

vedkommende underrette den sentrale forvalteren og 

kontohaverne i så god tid som mulig før tilbakekallingen. Den 

sentrale forvalteren skal underrette alle nasjonale forvaltere så 

snart som mulig. 

4.  Underretningen nevnt i nr. 3 skal angi hvor langt 

avbruddet forventes å bli, og den skal presenteres på en tydelig 

måte på det offentlig tilgjengelige området på EUTLs nettsted. 

Artikkel 97 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-enheter 

ved mistanke om bedragerske transaksjoner 

1.  En nasjonal forvalter eller en nasjonal forvalter som 

opptrer på vegne av vedkommende myndighet, kan tilbakekalle 

tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i den delen av EU-

registeret som vedkommende forvalter 

a)  i en periode på høyst fire uker dersom vedkommende 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært 

gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, 

korrupsjon eller andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål.  
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2.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i EU-

registeret eller EUTL i en periode på høyst fire uker dersom den 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand 

for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, 

finansiering av terrorisme, korrupsjon eller andre alvorlige 

lovbrudd. 

3.  Den nasjonale forvalteren eller Kommisjonen skal umid-

delbart underrette vedkommende håndhevende myndighet om 

tilbakekallingen. 

4.  En nasjonal håndhevende myndighet i den nasjonale 

forvalterens medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennom-

føre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

Artikkel 98 

Samarbeid med vedkommende myndigheter og melding om 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

kriminell virksomhet 

1.  Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal 

samarbeide fullt ut med relevante vedkommende myndigheter 

for å opprette formålstjenlige og egnede framgangsmåter for å 

forebygge og forhindre handlinger knyttet til hvitvasking av 

penger eller finansiering av terrorisme. 

2.  Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal 

samarbeide fullt ut med den finansielle etterretningsenheten 

nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, ved omgående 

a)  på eget initiativ å underrette den finansielle etterretnings-

enheten dersom de kjenner til, mistenker eller har rimelig 

grunn til å mistenke at det forekommer, har forekommet 

eller er gjort forsøk på hvitvasking av penger, finansiering 

av terrorisme eller kriminell virksomhet, 

b)  etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten å 

gi den alle nødvendige opplysninger i samsvar med gjel-

dende lovgivning. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes til den 

finansielle etterretningsenheten (FIU) i den nasjonale for-

valterens medlemsstat. De nasjonale tiltakene som innarbeider 

tiltak og framgangsmåter for kontroll med overholdelse av de 

aktuelle bestemmelsene og kommunikasjon fastsatt i artikkel 34 

nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, skal utnevne den eller de personene 

som har ansvaret for å videreformidle opplysninger i henhold til 

denne artikkel. 

4.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat skal sikre at den 

nasjonale forvalteren omfattes av de nasjonale tiltakene for 

innarbeiding av artikkel 26-29, artikkel 32 og artikkel 35 i 

direktiv 2005/60/EF. 

Artikkel 99 

Midlertidig avbrytelse av prosesser 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle 

prosesser som stammer fra EU-registeret, dersom det ikke 

forvaltes og ajourføres i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning. Den skal omgående underrette berørte nasjonale 

forvaltere. 

2.  Den sentrale forvalteren kan avbryte midlertidig inn-

ledningen eller godkjenningen av noen eller alle prosesser i EU-

registeret for å utføre planlagt eller akutt vedlikehold på EU-

registeret. 

3.  En nasjonal forvalter kan anmode Kommisjonen om å 

gjenopprette prosesser som ble avbrutt i henhold til nr. 1, 

dersom forvalteren anser at problemene som forårsaket den 

midlertidige avbrytelsen, er løst. I så fall skal Kommisjonen 

pålegge den sentrale forvalteren å gjenopprette disse proses-

sene. I motsatt fall skal den avvise anmodningen innen rimelig 

tid, omgående underrette den nasjonale forvalteren om årsakene 

til beslutningen og angi de kriteriene som skal oppfylles for at 

en etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

Avsni t t  3  

Auto matisk kontrol l ,  reg i strering  og  

gjenno mføring  av prosesser  

Artikkel 100 

Automatisk kontroll av prosesser 

1.  Alle prosesser skal oppfylle de allmenne IT-kravene til 

elektronisk meldingssystem som sikrer at en prosess kan leses, 

kontrolleres og registreres i EU-registeret. Alle prosesser skal 

oppfylle de særlige prosessrelaterte kravene som er angitt i 

denne forordning. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL utfører 

automatiske kontroller, idet det tas hensyn til datautvekslings-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105, av alle prosesser for å identifisere uregelmes-

sigheter og avvik som gjør at en foreslått prosess ikke oppfyller 

kravene i direktiv 2003/87/EF, vedtak nr. 406/2009/EF og 

denne forordning.  
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Artikkel 101 

Påvisning av avvik 

1.  Når det gjelder prosesser som er gjennomført gjennom 

den direkte kommunikasjonslenken mellom EU-registeret og 

EUTL nevnt i artikkel 7 nr. 3, skal den sentrale forvalteren sikre 

at EUTL avbryter alle prosesser når det avdekkes avvik ved de 

automatiske kontrollene nevnt i artikkel 102 nr. 2, og meddele 

dette til EU-registeret og forvalteren av de kontoene som er 

berørt av de avbrutte transaksjonene, ved å returnere en 

automatisk svarkode fra kontrollen. Den sentrale forvalteren 

skal sikre at EU-registeret umiddelbart underretter berørte 

kontohavere om at prosessen er avbrutt. 

2.  Når det gjelder transaksjoner som er gjennomført via ITL 

nevnt i artikkel 7 nr. 1, skal ITL avbryte alle prosesser dersom 

det avdekkes avvik enten av ITL eller EUTL ved de 

automatiske kontrollene nevnt i artikkel 102 nr. 2. Etter at ITL 

har avbrutt en transaksjon, skal den sentrale forvalteren sikre at 

også EUTL avbryter den. ITL underretter forvalterne av de 

registrene som er berørt, om at transaksjonen er blitt avbrutt, 

ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. Dersom 

et av de berørte registrene er EU-registeret, skal den sentrale 

forvalteren sikre at EU-registeret også underretter forvalteren 

av de kontoene i EU-registeret som er berørt av den avbrutte 

transaksjonen, ved å returnere en automatisk svarkode fra 

kontrollen. Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

umiddelbart underretter berørte kontohavere om at prosessen er 

avbrutt. 

Artikkel 102 

Påvisning av avvik i EU-registeret og nasjonale KP-registre 

1.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

EU-registeret og andre KP-registre skal inneholde inndatakoder 

og svarkoder fra kontrollen for å sikre korrekt fortolkning av de 

opplysningene som utveksles under hver prosess. Kontroll-

kodene skal ta hensyn til kodene i datautvekslingsspesifi-

kasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret før og 

under gjennomføringen av alle prosesser utfører egnede 

automatiske kontroller for å sikre at avvik oppdages og 

ukorrekte prosesser avbrytes, før EUTL utfører automatiske 

kontroller. 

Artikkel 103 

Avstemming – påvisning av inkonsekvenser gjennom EUTL 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL regelmessig 

innleder dataavstemming for å sikre at EUTLs registreringer av 

kontoer, beholdninger av Kyoto-enheter og kvoter er i samsvar 

med registrene over disse beholdningene i EU-registeret. Den 

sentrale forvalteren skal sikre at EUTL registrerer alle 

prosesser. 

2.  Dersom EUTL påviser en inkonsekvens under dataav-

stemmingsprosessen nevnt i nr. 1, og inkonsekvensen innebæ-

rer at opplysningene om kontoer, beholdninger av Kyoto-

enheter og kvoter i EU-registeret ved den periodiske 

avstemmingsprosessen ikke er i samsvar med opplysningene i 

EUTL, skal den sentrale forvalteren sikre at EUTL sikrer at 

ingen ytterligere prosesser kan gjennomføres for noen av 

kontoene, kvotene eller Kyoto-enhetene som berøres av 

inkonsekvensen. Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL 

omgående underretter den sentrale forvalteren og forvalterne av 

de relevante kontoene om eventuelle inkonsekvenser. 

Artikkel 104 

Avslutning av prosesser 

1.  Alle transaksjoner som meldes til ITL i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1, skal anses som endelige når ITL underretter 

EUTL om at prosessen er avsluttet. 

2.  Alle transaksjoner og andre prosesser som meldes til 

EUTL i samsvar med artikkel 7 nr. 3, skal anses som endelige 

når EUTL underretter EU-registeret om at prosessene er 

avsluttet. Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL 

automatisk avbryter gjennomføringen av en transaksjon eller 

prosess dersom den ikke kan avsluttes innen 24 timer etter at 

den ble meldt. 

3.  Dataavstemmingsprosessen nevnt i artikkel 103 nr. 1 skal 

anses som endelig når all inkonsekvens mellom opplysningene i 

EU-registeret og opplysningene i EUTL for et bestemt 

tidspunkt på en bestemt dag er blitt rettet opp, og dataav-

stemmingsprosessen er innledet på nytt og avsluttet på en 

vellykket måte. 

Avsni t t  4  

Spesi f ikas joner og  håndtering  av endringer  

Artikkel 105 

Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

1.  Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig for nasjonale 

forvaltere de datautvekslingsspesifikasjonene og tekniske 

spesifikasjonene som er nødvendige for å utveksle data mellom 

registre og transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder, 

automatiske kontroller, svarkoder og krav til datalagring, samt 

prøvingsmetoder og sikkerhetskrav som er nødvendige for å 

iverksette datautveksling. 

2.  Datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifika-

sjonene skal utarbeides i samråd med forvalternes arbeids-

gruppe i Komiteen for klimaendringer og være i samsvar med 

funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for 

datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor 

rammen av Kyoto-protokollen, som er utarbeidet i samsvar med 

beslutning 12/CMP.1.  
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Artikkel 106 

Håndtering av endringer og utgaver 

Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller utgave av EU-

registerets programvare, skal den sentrale forvalteren sikre at 

prøvingsmetodene fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og 

de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105 gjennom-

føres før en kommunikasjonslenke opprettes og aktiveres 

mellom den nye versjonen eller utgaven av nevnte programvare 

og EUTL eller ITL. 

KAPITTEL 2 

Registeropplysninger, rapporter, fortrolighet og gebyrer 

Artikkel 107 

Behandling av opplysninger og personopplysninger 

1.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

EU-registeret, EUTL og andre KP-registre bare lagrer og 

behandler opplysninger som gjelder kontoene, kontohaverne og 

kontorepresentantene som angitt i tabell III-I i vedlegg III, 

tabell VI-I og VI-II i vedlegg VI, tabell VII-I i vedlegg VII og 

tabell VIII-I i vedlegg VIII. 

2.  Ingen særlige typer opplysninger som angitt i artikkel 8 i 

direktiv 95/46/EF og artikkel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001 

skal registreres i EU-registeret, EUTL eller andre KP-registre. 

3.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

bare personopplysninger knyttet til transaksjoner som overfører 

Kyoto-enheter, overføres til ITL. 

Artikkel 108 

Registeropplysninger 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

oppbevarer opplysninger om alle prosesser, loggopplysninger 

og kontohavere i fem år etter at en konto er avsluttet. 

Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at EU-

registeret og andre KP-registre oppbevarer opplysninger om 

alle relevante KP-prosesser, loggopplysninger og kontohavere 

av KP-kontoer i 15 år etter at en konto er avsluttet, eventuelt 

fram til alle gjennomføringsspørsmål i tilknytning til dem som 

oppstår innenfor rammen av de organene som er nedsatt i 

samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring, er 

avklart, alt etter hva som inntreffer sist. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at nasjonale forvaltere 

har tilgang til alle opplysninger i EU-registeret knyttet til 

kontoer som de forvalter eller har forvaltet, samt har mulighet 

til å bruke søkefunksjoner og eksportere opplysninger. 

Artikkel 109 

Rapportering 

1.  Den sentrale forvalteren skal på en oversiktlig og 

organisert måte gjøre tilgjengelig opplysningene som er nevnt i 

vedlegg XIV, på nettstedet til EUTL, for de mottakerne som er 

angitt i vedlegg XIV. Den sentrale forvalteren skal treffe alle 

rimelige tiltak for å gjøre tilgjengelig opplysningene nevnt i 

vedlegg XIV med den hyppigheten som er angitt i vedlegg 

XIV. Den sentrale forvalteren skal ikke utlevere andre 

opplysninger fra EUTL eller EU-registeret med mindre dette er 

tillatt i henhold til artikkel 110. 

2.  De nasjonale forvalterne kan også på en oversiktlig og 

organisert måte gjøre tilgjengelig den delen av opplysningene 

nevnt i vedlegg XIV som de har tilgang til i samsvar med 

artikkel 110, på et offentlig tilgjengelig sted på internett, med 

den hyppigheten og for de mottakerne som er angitt i 

vedlegg XIV. De nasjonale forvalterne skal ikke utlevere andre 

opplysninger fra EU-registeret med mindre dette er tillatt i 

henhold til artikkel 110. 

Artikkel 110 

Fortrolighet 

1.  Opplysninger i EUTL, EU-registeret og ethvert annet KP-

register, herunder opplysninger om saldo på alle kontoer, alle 

transaksjoner som er blitt utført, den entydige identifikasjons-

koden for kvotene og den entydige numeriske verdien for 

serienummeret for Kyoto-enheter som inngår i eller berøres av 

en transaksjon, skal betraktes som fortrolige, med mindre annet 

er fastsatt i unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med 

denne forordning, og som er forholdsmessige. 

2.  Den sentrale forvalteren eller den nasjonale forvalteren 

kan legge fram opplysninger som er lagret i EU-registeret og 

EUTL til følgende enheter: 

a)  myndighetene som har ansvaret for å håndheve loven, og 

skattemyndighetene i en medlemsstat, 

b)  Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribe-

kjempelse, 

c)  Den europeiske revisjonsrett, 

d)  Eurojust,  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/517 

 

 

e)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(1) og i artikkel 

37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, 

f)  vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter, 

g)  nasjonale forvaltere i medlemsstatene og vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF. 

3.  Enhetene nevnt i nr. 2 kan få utlevert opplysninger ved å 

rette en anmodning til den sentrale forvalteren eller til en 

nasjonal forvalter, forutsatt at anmodningen er begrunnet og 

nødvendig for å etterforske, avsløre og påtale bedrageri, for 

skatteforvaltnings- eller skattehåndhevingsformål, for å 

gjennomføre revisjon eller finansielt tilsyn i forbindelse med 

bedrageri knyttet til kvoter eller Kyoto-enheter, for å bekjempe 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, andre 

alvorlige forbrytelser eller markedsmanipulering som kontoene 

i EU-registeret eller KP-registrene kan være et redskap for, eller 

brudd på bestemmelser i unionsretten eller nasjonal lovgivning 

som skal sikre at Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter fungerer tilfredsstillende. 

4.  En enhet som mottar opplysninger i henhold til nr. 3, skal 

sikre at de opplysningene som mottas, bare brukes til det 

formålet som er angitt i anmodningen i samsvar med nr. 3, og at 

de ikke bevisst eller utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer 

som ikke berøres av det tiltenkte formålet for bruken av disse 

opplysningene. Denne bestemmelsen skal ikke hindre disse 

enhetene i å gjøre opplysningene tilgjengelige for andre enheter 

oppført i nr. 2, dersom dette er nødvendig for formålene angitt i 

den anmodningen som framlegges i samsvar med nr. 3. 

5.  Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra enhetene 

angitt i nr. 2 gi dem tilgang til anonyme transaksjonsopplys-

ninger som ikke tillater direkte identifikasjon av bestemte 

personer, med henblikk på etterforskning av mistenkelige 

transaksjonsmønstre. Enheter med slik tilgangsrett kan melde 

om mistenkelige transaksjonsmønstre til andre enheter angitt i 

nr. 2. 

6.  Europol skal få permanent lesetilgang til opplysningene i 

EU-registeret og EUTL for å kunne utføre sine oppgaver i 

samsvar med rådsbeslutning 2009/371/JIS(2). Europol skal 

holde Kommisjonen underrettet om hvordan opplysningene 

brukes. 

7.  De nasjonale forvalterne skal ved bruk av sikre metoder gi 

alle andre nasjonale forvaltere og den sentrale forvalteren 

tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å 

opprette en konto for i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav 

  

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

(2) EUT L 121 av 15.5.2009, s. 37. 

a), b) og c), eller som de har avslått å utnevne til godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med 

artikkel 24 nr. 5 bokstav a) og b), samt navn og identitet på 

kontohaveren, den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten for kontoer som tilgangsretten er 

tilbakekalt for i samsvar med artikkel 34, eller for kontoer som 

er avsluttet i samsvar med artikkel 33. De nasjonale forvalterne 

skal underrette de berørte personene. 

8.  De nasjonale forvalterne kan beslutte å melde om alle 

transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider 

det antallet som den nasjonale forvalteren har fastsatt, til 

nasjonale håndhevende myndigheter og til skattemyndighetene, 

og å melde om alle kontoer som berøres av et antall 

transaksjoner i et tidsrom som overskrider det antallet som den 

nasjonale forvalteren har fastsatt. 

9.  EUTL, EU-registeret og andre KP-registre skal ikke kreve 

at kontohaverne opplyser om prisen på kvoter eller Kyoto-

enheter. 

10.  Auksjonsovervåkeren som er utnevnt i henhold til 

artikkel 24 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal ha tilgang til 

alle opplysninger om auksjonsleveransekontoen i EU-registeret. 

Artikkel 111 

Gebyrer 

1.  Den sentrale forvalteren skal ikke belaste kontohaverne i 

EU-registeret med noen gebyrer. 

2.  De nasjonale forvalterne kan belaste innehaverne av 

kontoer som de forvalter, med rimelige gebyrer. 

3.  De nasjonale forvalterne skal underrette den sentrale 

forvalteren om de gebyrene som belastes, og skal innen ti 

virkedager underrette om endringer i gebyrene. Den sentrale 

forvalteren skal oppgi gebyrer på et offentlig nettsted. 

Artikkel 112 

Driftsavbrudd 

Den sentrale forvalteren skal sikre at antall driftsavbrudd i EU-

registeret er færrest mulig ved å treffe alle rimelige tiltak for å 

sikre tilgangen til og sikkerheten i EU-registeret og EUTL, og 

ved å tilby stabile systemer og framgangsmåter for å verne alle 

opplysninger.  
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AVDELING IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 113 

Gjennomføring 

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å gjennomføre denne forordning, og særlig for 

at nasjonale forvaltere skal oppfylle sine forpliktelser til å 

kontrollere og gjennomgå opplysninger som er framlagt i 

samsvar med artikkel 22 nr. 1, artikkel 24 nr. 4 og artikkel 25 

nr. 4. 

Artikkel 114 

Ytterligere bruk av kontoer 

Kontoene angitt i kapittel 3 i avdeling I i denne forordning som 

er opprettet eller brukt i samsvar med forordning (EU)  

nr. 920/2010, skal fortsatt brukes for formålene i denne 

forordning. 

Handelsplasskontoer som er opprettet i henhold til forordning 

(EU) nr. 920/2010, skal fortsatt brukes som eksterne handel-

splasskontoer for formålene i denne forordning. 

Artikkel 115 

Ikrafttredelse for begrensninger ved bruken 

Den sentrale forvalteren skal gi de nasjonale forvalterne en liste 

over ETS-kontoer som inneholder godskrevne internasjonale 

utslippsenheter som ikke kan brukes i henhold til tiltak truffet i 

henhold til artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF etter datoen 

fastsatt i nevnte tiltak. På grunnlag av denne listen skal den 

nasjonale forvalteren anmode kontohaveren om å angi en KP-

konto som slike godskrevne internasjonale utslippsenheter skal 

overføres til. 

Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning 

innen 40 virkedager, skal forvalteren overføre de godskrevne 

internasjonale utslippsenhetene til en nasjonal KP-konto. 

Artikkel 116 

Endringer av forordning (EU) nr. 920/2010 

I forordning (EU) nr. 920/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 3-28 oppheves. 

2)  Artikkel 32 skal lyde: 

«Artikkel 32 

Driftskontoer for luftfartøyoperatører som har status 

som utelukket 

1.  Dersom det innen fristen for innlevering av kvoter 

fastsatt i artikkel 12 nr. 2a i direktiv 2003/87/EF, føres inn 

en kontrollert utslippsverdi på null i EU-registeret for en 

luftfartøyoperatør for foregående år i samsvar med 

artikkel 29, skal EU-registeret endre statusen for den 

tilsvarende luftfartøyoperatørens driftskonto til utelukket. 

2.  EU-registeret skal sette kontoens status til åpen når 

den kontrollerte utslippsverdien for året forut for 

inneværende år ikke er null.» 

3)  I artikkel 41 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Dersom en luftfartøyoperatørs driftskonto som har 

status som utelukket, ikke mottar kvoter i henhold til nr. 1, 

skal disse kvotene ikke opprettes på kontoen, selv om 

statusen for kontoen senere endres til åpen.» 

4)  Artikkel 57 skal lyde: 

«Artikkel 57 

Oppsparing mellom periodene 

Innen 10 virkedager etter avslutningen av clearing-

transaksjonene fastsatt i artikkel 56, skal EU-registeret 

slette kapittel II-kvoter som er gyldige for perioden 2008-

2012, og som står på brukerkontoer i EU-registeret, og 

utstede et tilsvarende antall kapittel II-kvoter som er 

gyldige for perioden 2013-2020, til de samme kontoene, og 

slette kapittel III-kvoter som er gyldige for perioden 2008-

2012, og som står på brukerkontoer i EU-registeret, og 

utstede et tilsvarende antall kapittel III-kvoter som er 

gyldige for perioden 2013-2020, til de samme kontoene.» 

5)  I artikkel 52 skal nr. 4 lyde: 

«4. Den sentrale forvalteren skal trekke fra et antall fra 

minstebeholdningen registrert i EUTL etter at clearing-

transaksjonene fastsatt i artikkel 56 har funnet sted. 

Fradraget skal tilsvare det samlede antallet kapittel III-

kvoter som er innlevert fra driftskontoer som forvaltes av 

medlemsstatens nasjonale forvalter for perioden  

2008-2012, pluss clearingverdien beregnet i samsvar med 

artikkel 56 nr. 3.» 

6)  Artikkel 59-79 oppheves. 
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Artikkel 117 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1193/2011 oppheves. 

Forordning (EU) nr. 920/2010 oppheves med virkning fra 1. oktober 2013. 

Artikkel 118 

Ikrafttredelse 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 2. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tabell I-I 

Kontotyper og enhetstyper som hver kontotype kan inneholde (artikkel 9) 

Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

I. ETS-forvaltningskontoer i EU-registeret 

Konto for EUs 

samlede antall 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konto for EUs 

samlede antall 

utslippsenheter for 

luftfart 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konto for EUs 

auksjonering av 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs konto for 

tildeling av 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs reservekonto 

for nyinntredere 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konto for EUs 

auksjonering av 

utslippsenheter for 

luftfart 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs konto for 

særlige reserver 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs konto for til-

deling av utslipps-

enheter for luftfart 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Unionens konto for 

sletting av kvoter 

EU sentral forvalter 1 Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

Auksjons-

leveransekonto 

Auksjonarius, 

auksjonsplatt-

form, clearing-

system eller 

oppgjørssystem 

nasjonal forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

en eller flere 

for hver auk-

sjonsplattform 

Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EU-konto for 

godskrevne 

internasjonale 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 2 Nei Nei Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

EU-konto for 

veksling av 

godskrevne 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 2 Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

II. ETS-kontoer i EU-registeret 

Driftskonto Virksomhet nasjonal forvalter 

for medlemsstaten 

der anlegget ligger 

en for hvert 

anlegg 

Ja Nei Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

Driftskonto for 

luftfartøyoperatør 

Luftfartøy-

operatør 

nasjonal forvalter 

for medlemsstaten 

som administrerer 

luftfartøyoperatø-

ren 

en for hver 

luftfartøyoperat

ør 

Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

Personkonto Person nasjonal eller 

sentral forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

som godkjent Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

Nasjonal 

kvotekonto 

Medlemsstat nasjonal forvalter 

for den medlems-

staten som er 

kontohaver 

en eller flere 

for hver med-

lemsstat 

Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

III. ETS-handelskontoer i EU-registeret 

Handelskonto Person nasjonal eller 

sentral forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

som godkjent Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

IV. Andre ETS-kontoer i EU-registeret 

Ekstern handel-

splasskonto 

Ekstern handel-

splass 

nasjonal forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

én per med-

lemsstat for 

hver ekstern 

handelsplass 

Denne kontotypen inneholder ingen enhet 

Miljøkontrollør-

konto 

Miljøkontrollør nasjonal forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

én per med-

lemsstat for 

hver miljø-

kontrollør 

Denne kontotypen inneholder ingen enhet 

Konto for nasjonal 

forvaltningsplatt-

form 

Medlemsstat sentral forvalter høyst én for 

hver medlems-

stat 

Denne kontotypen inneholder ingen enhet 

V. KP-kontoer i det konsoliderte systemet for europeiske registre 

Partskonto part i Kyoto-

protokollen 

KP-registerfor-

valter (i EU-

registeret: den 

sentrale for-

valteren) 

minst 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Annulleringskonto 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Tilbaketrekkings-

konto 

1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

ETS-konto for 

depositum av 

tildelte utslipps-

enheter (AAU) 

1 Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

tCER erstatnings-

konto 

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

lCER 

erstatningskonto 

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Personkonto(***) Person nasjonal eller 

sentral forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

1 Nei Nei Nei avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

VI. Kontoer for bokføring av transaksjoner i henhold til avdeling 4 

Konto for EUs 

samlede antall 

AEA-er 

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

ESD-konto for 

sletting av utslipps-

enheter  

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

ESD-overholdel-

seskonto 

Medlemsstat sentral forvalter Én for hvert av 

de åtte årene i 

overholdelsesp

erioden for 

hver medlems-

stat 

Nei Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei 

(*) Medlemsstatens nasjonale forvalter kan avgjøre om kontotypen kan inneholde denne typen enhet. 

(**) Unntatt enheter som ikke kan brukes i henhold til artikkel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikkel 58 i denne forordning og tiltak truffet i henhold til artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF. 

(***) KP-driftskontoer som finnes i nasjonale KP-registre før konsolideringen nevnt i artikkel 8 nr. 4, kan inneholde samme type enheter. 
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VEDLEGG II 

Vilkår (artikkel 11) 

Betaling av gebyrer 

1.  Vilkår for eventuelle gebyrer for å opprette og forvalte kontoer i registeret. 

Endring av de grunnleggende vilkårene 

2.  Endring av de grunnleggende vilkårene som følge av endringer i denne forordning eller endringer i nasjonal 

lovgivning. 

Tvisteløsning 

3.  Bestemmelser som gjelder tvister mellom kontohavere og valg av verneting for nasjonal forvalter. 

Ansvar og erstatningsansvar 

4.  Ansvarsbegrensning for den nasjonale forvalteren. 

5.  Ansvarsbegrensning for kontohaveren. 

 ______   
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VEDLEGG III 

Opplysninger som skal legges fram sammen med søknader om opprettelse av en konto  

(artikkel 13, 14 og 19) 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell III-I. 

Tabell III-I 

Kontoopplysninger for alle kontoer 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Kontoidentifikasjonskode (gitt 

av EU-registeret) 

O Forhåndsin

nstilt 

Nei Ikke relevant Nei 

2 Kontotype O Valg Nei Ikke relevant Ja 

3 Forpliktelsesperiode O Valg Nei Ikke relevant Ja 

4 Kontoidentifikasjonskode (gitt 

av EU-registeret) 

O Fritt Ja Ja Nei 

5 Kontohavers navn O Fritt Ja Ja Ja 

6 Kontoidentifikator (gitt av 

kontohaver) 

O Fritt Ja Nei Nei 

7 Kontohavers adresse – land O Valg Ja Ja Ja 

8 Kontohavers adresse – region 

eller stat 

F Fritt Ja Ja Ja 

9 Kontohavers adresse – by O Fritt Ja Ja Ja 

10 Kontohavers adresse – 

postnummer 

O Fritt Ja Ja Ja 

11 Kontohavers adresse – linje 1 O Fritt Ja Ja Ja 

12 Kontohavers adresse – linje 2 F Fritt Ja Ja Ja 

13 Organisasjonsnummeret til 

kontohavers selskap 

O Fritt Ja Ja Ja 

14 Kontohavers telefon 1 O Fritt Ja Nei Nei 

15 Kontohavers telefon 2 O Fritt Ja Nei Nei 

16 Kontohavers e-postadresse O Fritt Ja Nei Nei 

17 Fødselsdato (for fysiske per-

soner) 

O for 

fysiske 

personer 

Fritt Nei Ikke relevant Nei 

18 Fødested — by (for fysiske 

personer) 

O for 

fysiske 

personer 

Fritt Nei Ikke relevant Nei 

19 Fødested — land F Fritt Nei Ikke relevant Nei 

20 Type identitetsdokument (for 

fysiske personer) 

O Valg Ja Ja Nei 
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 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

21 Identitetsdokumentets nummer 

(for fysiske personer) 

O Fritt Ja Ja Nei 

22 Identitetsdokumentets 

utløpsdato 

F Fritt Ja Ja Nei 

23 Registreringsnummer for 

merverdiavgift, med landkode 

O dersom 

gitt 

Fritt Ja Ja Nei 

24 Kontoens opprettelsesdato O Forhåndsin

nstilt 

Nei Ikke relevant Ja 

25 Kontoens avslutningsdato F Forhåndsin

nstilt 

Ja Ja Ja 

2.  Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Opplysninger som skal legges fram ved opprettelse av en auksjonsleveransekonto, en personkonto, en 

handelskonto eller en ekstern handelsplasskonto (artikkel 15, 18 og 20) 

1.  Opplysningene fastsatt i tabell III-I i vedlegg III. (Kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren 

skal være entydig i registeret.) 

2.  Dokumentasjon på at personen som søker om å opprette en konto, har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

3.  Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å opprette en konto, og dette kan være en 

kopi av følgende: 

a)  et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan 

være en kopi av følgende: 

a)  identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b)  alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c)  dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d)  alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5.  Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette en konto: 

a)  en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som dokumenterer registreringen av 

rettssubjektet, 

b)  bankkontoopplysninger, 

c)  en bekreftelse på registrering av merverdiavgift, 

d)  opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF, herunder hvilken type eierskap 

eller kontroll de utøver, 

e)  liste over medlemmene av ledelsen, 

f)  en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte finansregnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert 

finansregnskap, en kopi av finansregnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen. 

6.  Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette 

ikke klart framgår av dokumentet som er framlagt i samsvar med nr. 5. 
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7.  Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette en konto, eller dersom dette er en 

juridisk person, for dennes ledelse. 

8.  Alle kopier av et dokument som framlegges som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller en annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. 

Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legalisert. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

9.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

forvalteren. 

10.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg. 

 ______  

VEDLEGG V 

Tilleggsopplysninger som skal legges fram ved opprettelse av en miljøkontrollørkonto (artikkel 21) 

1.  Et dokument som dokumenterer at vedkommende som søker om å opprette en konto, er akkreditert som 

miljøkontrollør i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

Opplysninger som skal legges fram ved opprettelse av en driftskonto (artikkel 16) 

1.  Opplysningene fastsatt i tabell III-I i vedlegg III. 

2.  I opplysningene som skal legges fram i samsvar med tabell III-I i vedlegg I, skal driftsansvarlige for anlegget 

angis som kontohaver. Det navnet som angis for kontohaveren, skal være det samme som navnet på den fysiske 

eller juridiske personen som er innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser. 

3.  Opplysningene angitt i tabell VI-I og VI-II i dette vedlegg. 

Tabell VI-I 

Kontoopplysninger for driftskontoer 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Anleggets identifikasjonskode O Forhåndsin

nstilt 

Nei — Ja 

2 Tillatelseskode O Fritt Ja Ja Ja 

3 Tillatelsens ikrafttredelsesdato O Fritt Nei — Ja 

4 Tillatelsens utløpsdato F Fritt Ja Ja Ja 

5 Anleggets navn O Fritt Ja Ja Ja 

6 Type virksomhet ved anlegget O Valg Ja Ja Ja 

7 Anleggets adresse – land O Forhåndsin

nstilt 

Ja Ja Ja 

8 Anleggets adresse – region 

eller stat 

F Fritt Ja Ja Ja 

9 Anleggets adresse – by O Fritt Ja Ja Ja 

10 Anleggets adresse – 

postnummer 

O Fritt Ja Ja Ja 

11 Anleggets adresse — linje 1 O Fritt Ja Ja Ja 

12 Anleggets adresse — linje 2 F Fritt Ja Ja Ja 

13 Anleggets telefon 1 O Fritt Ja Nei Nei 

14 Anleggets telefon 2 O Fritt Ja Nei Nei 

15 Anleggets e-postadresse O Fritt Ja Nei Nei 

16 Morselskap F Fritt Ja Nei Ja 

17 Datterselskap F Fritt Ja Nei Ja 

18 EPRTR-identifikasjonsnummer O dersom 

gitt 

Fritt Ja Nei Ja 

19 Breddegrad F Fritt Ja Nei Ja 

20 Lengdegrad F Fritt Ja Nei Ja 
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Tabell VI-II 

Opplysninger om kontaktperson ved anlegget 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Miljøkontrollør F Valg Ja Nei Nei 

 Selskapets navn F Fritt Ja Nei Nei 

 Avdeling F Fritt Ja Nei Nei 

2 Kontaktperson i medlemsstaten 

– fornavn 

F Fritt Ja Nei Nei 

3 Kontaktperson i medlemsstaten 

– etternavn 

F Fritt Ja Nei Nei 

4 Kontaktpersonens adresse – land F Forhåndsin

nstilt 

Ja Nei Nei 

5 Kontaktpersonens adresse – 

region eller stat 

F Fritt Ja Nei Nei 

6 Kontaktpersonens adresse – by F Fritt Ja Nei Nei 

7 Kontaktpersonens adresse – 

postnummer 

F Fritt Ja Nei Nei 

8 Kontaktpersonens adresse – 

linje 1 

F Fritt Ja Nei Nei 

9 Kontaktpersonens adresse – 

linje 2 

F Fritt Ja Nei Nei 

10 Kontaktpersonens telefon 1 F Fritt Ja Nei Nei 

11 Kontaktpersonens telefon 2 F Fritt Ja Nei Nei 

12 Kontaktpersons e-postadresse F Fritt Ja Nei Nei 
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VEDLEGG VII 

Opplysninger som skal legges fram ved opprettelse av driftskonto for luftfartøyoperatører (artikkel 17) 

1.  Opplysningene angitt i tabell III-I i vedlegg III og VII-I i vedlegg VII. 

2.  I opplysningene som skal legges fram i samsvar med tabell III-I, skal luftfartøyoperatøren angis som kontohaver. 

Navnet som registreres for kontohaveren, skal være det samme som navnet i overvåkingsplanen. Dersom navnet i 

overvåkingsplanen ikke lenger er aktuelt, skal navnet i foretaksregisteret eller det navnet som benyttes av 

Eurocontrol, brukes. 

Tabell VII-I 

Kontoopplysninger for driftskontoer for luftfartøyoperatører 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Luftfartøyoperatørens 

identifikasjonskode (gitt av 

EU-registeret) 

O Fritt Nei — Ja 

2 Entydig kode i henhold til 

kommisjonsforordning nr. 748/ 

2009 

O Fritt Ja Ja Ja 

3 Kjenningssignal (ICAO-

betegnelse) 

F Fritt Ja Ja Ja 

4 Identifikasjonskode for over-

våkingsplan 

O Fritt Ja Ja Ja 

5 Overvåkingsplan — første 

anvendelsesår 

O Fritt Nei — Ja 

6 Overvåkingsplan — utløpsår F Fritt Ja Ja Ja 

3.  Kjenningssignalet er ICAO-betegnelsen (Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart) angitt i felt 7 i 

reiseplanen, eller dersom denne ikke er tilgjengelig, luftfartøyets registreringsmerke. 

 ______   
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VEDLEGG VIII 

Opplysninger som skal legges fram for kontoforvalteren om godkjente representanter eller godkjente 

tilleggsrepresentanter (artikkel 24) 

1.  Opplysningene angitt i tabell VIII-I i vedlegg VIII. 

Tabell VIII-I 

Opplysninger om godkjent representant 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring god-

kjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Personidentifikasjon O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

2 Type kontorepresentant O Valg Ja Nei Nei 

3 Fornavn O Fritt Ja Ja Nei 

4 Etternavn O Fritt Ja Ja Nei 

5 Tittel F Fritt Ja Nei Nei 

6 Stilling F Fritt Ja Nei Nei 

 Selskapets navn F Fritt Ja Nei Nei 

 Avdeling F Fritt Ja Nei Nei 

7 Land O Forhånds-

innstilt 

Nei Ikke relevant Nei 

8 Region eller stat F Fritt Ja Ja Nei 

9 Sted O Fritt Ja Ja Nei 

10 Postnummer O Fritt Ja Ja Nei 

11 Adresse — linje 1 O Fritt Ja Ja Nei 

12 Adresse — linje 2 F Fritt Ja Ja Nei 

13 Telefon 1 O Fritt Ja Nei Nei 

14 Mobiltelefon O Fritt Ja Ja Nei 

15 E-postadresse O Fritt Ja Ja Nei 

16 Fødselsdato O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

17 Fødested — by O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

18 Fødested — land O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

19 Type identitetsdokument O Valg Ja Ja Nei 

20 Identitetsdokumentnummer O Fritt Ja Ja Nei 

21 Identitetsdokumentets 

utløpsdato 

F Fritt Ja Ja Nei 

22 Foretrukket språk F Valg Ja Nei Nei 

23 Fortrolighetsnivå F Valg Ja Nei Nei 

24 Rettigheter som 

tilleggsrepresentant for konto 

O Flere valg Ja Ja Nei 
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2.  En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utnevne en bestemt person til godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant, med bekreftelse om at den godkjente representanten har rett til å 

innlede transaksjoner eller at den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å godkjenne transaksjoner på vegne 

av kontohaveren, med angivelse av eventuelle begrensninger av denne retten. 

3.  Dokumentasjon på den utnevnte personens identitet, og dette kan være en kopi av følgende: 

a)  et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av 

følgende: 

a)  identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b)  alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c)  dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d)  alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5.  Utdrag fra strafferegisteret for den utnevnte personen. 

6.  Alle kopier av et dokument som framlegges som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller en annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. 

Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legalisert. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

7.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

den nasjonale forvalteren. 

8.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

Format for framlegging av årlige utslippsdata (artikkel 35) 

1.  Utslippsdata for virksomheter skal inneholde opplysningene angitt i tabell IX-I, idet det tas hensyn til det 

elektroniske formatet for framlegging av utslippsdata beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene i artikkel 105. 

Tabell IX-I 

Utslippsdata for virksomheter  

1 Anleggskode eller luftfartøyoperatørkode  

2 Rapporteringsår  

Utslipp av klimagasser 

 i tonn i tonn CO2-ekv. 

3 CO2-utslipp   

4 N2O-utslipp   

5 PFK-utslipp   

6 Samlede utslipp — Σ (C2 + C3 + C4) 
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VEDLEGG X 

Nasjonal tildelingstabell for perioden 2013-2020 (artikkel 51) 

Rad nr.  

Antall generelle kvoter som tildeles vederlagsfritt  

I henhold til 

artikkel 10a nr. 7 i 

direktiv 2003/ 

87/EF 

I henhold til 

artikkel 10c i 

direktiv 2003/87/E

F (overførbare 

kvoter) 

I henhold til annen 

bestemmelse i 

direktiv 2003/87 

/EF 

I alt  

1 Medlemsstatens 

landkode 

    Manuelle inndata 

2  Anleggets identi-

fikasjonskode 

    Manuelle inndata 

3  Antall som skal 

tildeles: 

     

4   i 2013     Manuelle inndata 

5   i 2014     Manuelle inndata 

6   i 2015     Manuelle inndata 

7   i 2016     Manuelle inndata 

8   i 2017     Manuelle inndata 

        

        

9   i 2018     Manuelle inndata 

10   i 2019     Manuelle inndata 

11   i 2020     Manuelle inndata 

Rad nr. 2-11 skal gjentas for hvert anlegg. 

 ______   
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VEDLEGG XI 

Nasjonal tildelingstabell for luftfart for perioden 2013-2020 (artikkel 54) 

Rad nr.  

Antall luftfartskvoter som tildeles vederlagsfritt  

I henhold til artikkel 3e i 

direktiv 2003/87/EF 

I henhold til 

artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF 

I alt  

1 Medlemsstatens 

landkode 

   Manuelle inndata 

2  Luftfartøyopera-

tørkode 

   Manuelle inndata 

3  Antall som skal 

tildeles 

    

4   i 2013    Manuelle inndata 

5   i 2014    Manuelle inndata 

6   i 2015    Manuelle inndata 

7   i 2016    Manuelle inndata 

8   i 2017    Manuelle inndata 

9   i 2018    Manuelle inndata 

10   i 2019    Manuelle inndata 

11   i 2020    Manuelle inndata 

Rad nr. 2-11 skal gjentas for hver luftfartøyoperatør. 

 ______   
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VEDLEGG XII 

Nasjonal tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter for perioden 2008-

2020 (artikkel 59) 

Rad nr.  

Rett til bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter  

I henhold til 

artikkel 11a nr. 8 

tredje ledd i 

direktiv 2003/87/EF 

I henhold til en annen 

bestemmelse i 

artikkel 11a nr. 8 i 

direktiv 2003/87/EF 

I alt  

1 Medlemsstatens 

landkode 

   Manuelle inndata 

2  Anleggets identifi-

kasjonskode 

   Manuelle inndata 

3  Opprinnelig rett til 

bruk av god-

skrevne interna-

sjonale utslipps-

enheter 

   Manuelle inndata 

4  Luftfartøyopera-

tørkode 

   Manuelle inndata 

5  Opprinnelig rett til 

bruk av god-

skrevne interna-

sjonale utslipps-

enheter 

   Manuelle inndata 

Rad nr. 2-3 skal gjentas for hvert anlegg. 

Rad nr. 4-5 skal gjentas for hver luftfartøyoperatør. 

 ______   
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VEDLEGG XIII 

Auksjonstabell (artikkel 63) 

Rad nr. Opplysninger om auksjonsplattformen 

 

 

1 Identifikasjonskode for auksjonsplattformen   

2 Auksjonsovervåkerens identitet   

3 Kontonummer på auksjonsleveransekonto   

4 Opplysninger om individuelle auksjoner for (generelle kvoter / luftfartskvoter)  

5 Individuelt 

auksjonsvolum 

Dato og 

klokkeslett for 

leveranse til 

auksjonsleveranse

kontoen 

Identiteten til den eller de auksjonariusene som er knyttet til hver 

auksjon 

Manuelle inndata 

6    Manuelle inndata 

7  Manuelle inndata 

8  Manuelle inndata 

9  Manuelle inndata 

10  Manuelle inndata 

11  Manuelle inndata 

12    Manuelle inndata 

13    Manuelle inndata 

14  Manuelle inndata 

15  Manuelle inndata 

16  Manuelle inndata 

17  Manuelle inndata 

18  Manuelle inndata 

19  Manuelle inndata 
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VEDLEGG XIV 

Rapporteringskrav til den sentrale forvalteren (artikkel 109) 

I. OPPLYSNINGER I EU-REGISTERET OM UNIONSORDNINGEN FOR HANDEL MED UTSLIPPSKVOTER 

Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten 

1.  På EUTLs offentlige nettsted skal følgende opplysninger vises for hver konto: 

a)  alle opplysninger som er angitt som «vises på EU-registerets offentlige nettsted» i tabell III-I i vedlegg III, 

tabell VI-I i vedlegg VI og tabell VII-I i vedlegg VII. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time, 

b)  kvoter som er tildelt til forskjellige kontohavere i henhold til artikkel 43 og 44. Disse opplysningene skal 

ajourføres hver 24. time, 

c)  kontoens status i samsvar med artikkel 10 nr. 1. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time, 

d)  antall innleverte kvoter i samsvar med artikkel 67, 

e)  tall for kontrollerte utslipp sammen med rettelsene for det anlegget som er knyttet til driftskontoen for år X, 

skal angis fra 1. april år (X+1), 

f)  et symbol og en erklæring som angir om det anlegget eller den luftfartøyoperatøren som er knyttet til 

virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto, innen 30. april har levert inn et antall kvoter som minst 

tilsvarer alle utslipp i alle tidligere år. Symbolene og erklæringene som skal angis, er angitt i tabell XIV-I. 

Symbolet skal ajourføres 1. mai og skal ikke endres før neste 1. mai, med unntak av tilføyelsen av en * i 

tilfellene beskrevet i rad 5 i tabell XIV-I. 

Tabell XIV-I 

Erklæringer om overholdelse 

Rad nr. 

Tall for 

overholdelses-

status i samsvar 

med artikkel 34 

Er kontrollerte utslipp 

registrert for siste hele år? 

Symbol Erklæring 

skal vises på EUTLs offentlige nettsted 

1 0 eller et 

positivt tall 

Ja A «Det antallet kvoter som ble innlevert 

fram til 30. april, er større enn eller lik 

kontrollerte utslipp» 

2 et negativt tall Ja B «Det antallet kvoter som ble innlevert 

fram til 30. april, er lavere enn 

kontrollerte utslipp» 

3 ethvert tall Nei C «Kontrollerte utslipp for foregående år 

ble ikke lagt inn før 30. april» 

4 ethvert tall Nei (fordi prosessen for 

innlevering av kvoter 

og/eller prosessen for 

ajourføring av kontrollerte 

utslipp er avbrutt for 

medlemsstatens register) 

X «Innføringen av verifiserte utslipp 

og/eller innlevering var ikke mulig før 

30. april fordi prosessen for innlevering 

av kvoter og/eller prosessen for 

ajourføring av kontrollerte utslipp ble 

avbrutt for medlemsstatens register» 

5 ethvert tall Ja eller nei (men senere 

ajourført av vedkommende 

myndighet) 

* [legges til det 

opprinnelige 

symbolet] 

«Kontrollerte utslipp ble anslått eller 

rettet av vedkommende myndighet.» 

2.  På EUTLs offentlige nettsted skal følgende allmenne opplysninger vises, og de skal ajourføres hver 24. time: 

a)  den nasjonale tildelingstabellen for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i tabellen i 

samsvar med artikkel 52, 
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b)  den nasjonale tildelingstabellen for luftfart for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i 

tabellen i samsvar med artikkel 55, 

c)  hver medlemsstats tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter, 

d)  samlet antall kvoter, ERU-er og CER-er som dagen før sto på alle brukerkontoer i EU-registeret, 

e)  en liste over andre typer Kyoto-enheter enn CER-er og ERU-er som kan stå på brukerkontoer i KP-registre 

som administreres av en bestemt nasjonal forvalter i samsvar med vedlegg I, 

f)  ajourførte opplysninger med hensyn til om godskrevne internasjonale utslippsenheter kan brukes i henhold til 

artikkel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikkel 58 i denne forordning og eventuelle tiltak truffet i henhold 

til artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF, 

g)  gebyrene som de nasjonale forvalterne krever i samsvar med artikkel 111. 

3.  EUTL skal 30. april hvert år vise følgende allmenne opplysninger på sitt offentlige nettsted: 

a)  Summen av kontrollerte utslipp i hver medlemsstat ført inn for foregående kalenderår som en prosentdel av 

summen av kontrollerte utslipp i året før nevnte år. 

b)  Prosentdelen (i antall og volum) av transaksjoner som gjelder overføring av alle kvoter og Kyoto-enheter i det 

foregående kalenderåret, når det gjelder kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat. 

c)  Prosentdelen (i antall og volum) av transaksjoner som gjelder overføring av alle kvoter og Kyoto-enheter i det 

foregående kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstater, når det gjelder kontoer 

som forvaltes av en bestemt medlemsstat. 

4.  EUTL skal på sitt offentlige nettsted vise følgende opplysninger om hver sluttførte transaksjon registrert av EUTL 

før 30. april i et gitt år, 1. mai tre år senere: 

a)  kontohaverens navn og kontoidentifikator for opprinnelseskontoen, 

b)  kontohaverens navn og kontoidentifikator for mottakerkontoen, 

c)  antall kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, uten den entydige identifikasjonskoden for 

kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer, 

d)  transaksjonskode, 

e)  dato og tidspunkt for når transaksjonen ble sluttført (mellomeuropeisk tid), 

f)  type transaksjon. 

Tilgjengelige opplysninger for kontohaverne 

5.  EU-registeret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende 

opplysninger og ajourføre dem i sann tid: 

a)  de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, uten den entydige identifikasjonskoden for kvotene og 

den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer, 

b)  en liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, med følgende opplysninger for 

hver foreslått transaksjon: 

i) elementene som er oppført i nr. 4 i dette vedlegg, 

ii) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid), 

iii) gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen, 

iv) eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL,  
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c)  en liste over kvoter eller Kyoto-enheter mottatt av nevnte konto som følge av at transaksjonene er sluttført, 

med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4, 

d)  en liste over kvoter eller Kyoto-enheter som er overført fra nevnte konto som følge av at transaksjonene er 

sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4 i dette vedlegg. 

Tilgjengelige opplysninger for nasjonale forvaltere 

6.  På den delen av EU-registerets nettsted som bare er tilgjengelig for nasjonale forvaltere, skal EU-registeret vise: 

kontohavere og godkjente representanter, hvis tilgangsrett til en konto i EU-registeret er tilbakekalt av en nasjonal 

forvalter i samsvar med artikkel 34. 

II. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE BOKFØRING AV TRANSAKSJONER I HENHOLD TIL 

VEDTAK NR. 406/2009/EF 

Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten 

7.  Den sentrale forvalteren skal offentliggjøre følgende opplysninger for hver konto og eventuelt ajourføre dem innen 

24 timer: 

a)  alle opplysninger som er angitt som «vises på EUTLs offentlige nettsted» i tabell III-I i vedlegg III, 

b)  årlige utslippstildelingsenheter som fastsatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/EF og 

eventuelle ytterligere justeringer i henhold til artikkel 10 i vedtak nr. 406/2009/EF, 

c)  status for hver ESD-overholdelseskonto i samsvar med artikkel 10, 

d)  det samlede antallet ERU-er, CER-er, tCER-er og lCER-er som er brukt i henhold til artikkel 81, 

e)  de relevante opplysningene om utslipp av klimagasser i henhold til artikkel 77, 

f)  tall for overholdelsesstatus i henhold til artikkel 79 for hver ESD-overholdelseskonto, som følger: 

i) A for overholdelse, 

ii) I for manglende overholdelse, 

g)  mengden klimagassutslipp lagt inn i henhold til artikkel 80, 

h)  følgende opplysninger om hver avsluttet transaksjon registrert av EUTL: 

i) kontohaverens navn og identifikasjonskode for opprinnelseskontoen, 

ii) kontohaverens navn og identifikasjonskode for mottakerkontoen, 

iii) antall AEA-er eller rett til bruk av godskrevne utslippsenheter som omfattes av transaksjonen, uten den 

entydige identifikasjonskoden for AEA, 

iv) transaksjonskode, 

v) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble sluttført (mellomeuropeisk tid), 

vi) type transaksjon. 

Tilgjengelige opplysninger for kontohaverne 

8.  EU-registeret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende 

opplysninger og ajourføre dem i sann tid: 

a)  de aktuelle beholdningene av AEA-er, rett til bruk av godskrevne utslippsenheter og Kyoto-enheter, uten den 

entydige identifikasjonskoden for AEA-ene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes 

serienummer, 
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b)  en liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, med følgende opplysninger for 

hver foreslått transaksjon: 

i) opplysningene som er angitt i nr. 7 bokstav f) i) i dette vedlegg, 

ii) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid), 

iii) gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen, 

iv) eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL. 

c)  En liste over AEA-er, Kyoto-enheter og rett til bruk av godskrevne utslippsenheter som er mottatt på nevnte 

konto som følge av at transaksjonene er sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i 

nr. 7 bokstav f) i) i dette vedlegg. 

d)  En liste over AEA-er og rett til bruk av godskrevne utslippsenheter som er overført fra nevnte konto som 

følge av at transaksjonene er sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 7 

bokstav f) i) i dette vedlegg. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1123/2013 

av 8. november 2013 

om fastsettelse av bruksretter for internasjonale kreditter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 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 11a nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kyoto-protokollen til De forente nasjoners 

rammekonvensjon om klimaendring (Kyoto-

protokollen) innføres to ordninger for opprettelse av 

internasjonale kreditter som partene kan bruke til å 

kompensere for egne utslipp. Felles gjennomføring (JI) 

gjør det mulig å opprette utslippsreduksjonsenheter 

(ERU), mens Den grønne utviklingsmekanismen 

(CDM) gjør det mulig å opprette godkjente utslipps-

reduksjoner (CER). 

2) I medlemsstatenes nasjonale tildelingsplaner vedtatt i 

henhold til artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF er det 

fastsatt at driftsansvarlige skal bruke visse mengder 

CER-er og ERU-er for å oppfylle sine forpliktelser til å 

innlevere kvoter som nevnt i artikkel 12 i direktiv 

2003/87/EF for tidsrommet 2008–2012. 

3) Artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF tillater fortsatt bruk i 

tidsrommet 2013–2020 av CER-er og ERU-er utstedt i 

henhold til Kyoto-protokollen under ordningen for 

handel med utslippskvoter innført ved direktiv 

2003/87/EF, og omfatter bestemmelser om tillatte 

nivåer for kategorier av driftsansvarlige og luftfartøy-

operatører for å oppfylle deres forpliktelser når det 

gjelder innlevering av kvoter i henhold til artikkel 12 i 

direktiv 2003/87/EF. Artikkel 11a nr. 8 fastsetter visse 

minsteretter, uttrykt i prosent, for driftsansvarlige og 

luftfartøyoperatører til bruk av internasjonale kreditter i 

tidsrommet 2008–2020, og omhandler tiltak for å fastslå 

de nøyaktige prosentsatsene. 

4) I direktiv 2003/87/EF er det fastsatt at Kyoto-

protokollens prosjektbaserte mekanismer skal koples til 

ordningen for handel med utslippskvoter for å gjøre det 

mer kostnadseffektivt å oppnå reduserte klimagass-

utslipp. Med hensyn til det antall kvoter som er gyldige 

i tidsrommet 2013–2020, og som er utstedt i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 annet ledd i direktiv 2003/87/EF, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 9.11.2013,  

s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2014 av  

10. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 34. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

retten til å bruke internasjonale kreditter settes til 

minstenivåene som er angitt i artikkel 11a nr. 8 første og 

tredje ledd. Dette vil føre til at grensen for samlet bruk 

av internasjonale kreditter fastsatt i artikkel 11a nr. 8 

femte ledd i direktiv 2003/87/EF blir overholdt, og 

artikkel 11a nr. 8 annet ledd og fjerde ledd annet 

punktum i direktiv 2003/87/EF får ikke anvendelse. 

Luftfartøyoperatørenes overskytende bruksretter for 

2012 opprettholdes i samsvar med artikkel 11a nr. 2, 3 

og 4 i direktiv 2003/87/EF. 

5) Driftsansvarlige ved faste anlegg med en vesentlig 

kapasitetsøkning i henhold til artikkel 20 i 

kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 

om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med 

hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(2), bør 

ha rett til å bli behandlet som enten eksisterende 

driftsansvarlige eller nyinntredere. 

6) Artikkel 58–61 i kommisjonsforordning (EU) nr. 

389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et 

unionsregister i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om 

oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 

og (EU) nr. 1193/2011(3) inneholder nærmere 

opplysninger om den praktiske gjennomføringen av 

begrensningen av bruksretter fastsatt i denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg som har mottatt en 

vederlagsfri tildeling eller rett til å bruke internasjonale 

kreditter i tidsrommet 2008–2012, skal ha rett til å bruke 

internasjonale kreditter i tidsrommet 2008–2020 opptil den 

mengde som var tillatt i tidsrommet 2008–2012, eller en 

mengde som tilsvarer høyst 11 % av den driftsansvarliges 

tildeling i tidsrommet 2008–2012, avhengig av hva som er 

høyest. 

2.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg som verken har en 

vederlagsfri tildeling eller rett til å bruke internasjonale 

kreditter i tidsrommet 2008–2012, og, som unntak fra nr. 1, 

  

(2) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1-45. 

(3) EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1. 

2019/EØS/27/54 
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hver driftsansvarlig ved et fast anlegg i henhold til artikkel 3 

bokstav h) første og annet strekpunkt i direktiv 2003/87/EF skal 

ha rett til å bruke internasjonale kreditter i tidsrommet 2008–

2020 opptil høyst 4,5 % av den driftsansvarliges verifiserte 

utslipp i tidsrommet 2013–2020. 

3.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg med en vesentlig 

kapasitetsøkning i henhold til artikkel 20 i beslutning 

2011/278/EU skal ha rett til å bruke internasjonale kreditter i 

tidsrommet 2008–2020 opptil den mengde som var tillatt å 

bruke i tidsrommet 2008–2012, opptil en mengde som tilsvarer 

høyst 11 % av den driftsansvarliges tildeling i tidsrommet 

2008–2012 eller opptil høyst 4,5 % av den driftsansvarliges 

verifiserte utslipp i tidsrommet 2013–2020, avhengig av hva 

som er høyest. 

4.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg som har mottatt en 

vederlagsfri tildeling for tidsrommet 2008–2012, og som 

utfører virksomhet som ikke er oppført i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 219/2009(1), men som er oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/29/EF(2), skal ha rett til å bruke 

internasjonale kreditter i tidsrommet 2008–2020 opptil den 

mengde som var tillatt å bruke i tidsrommet 2008–2012, opptil 

en mengde som tilsvarer høyst 11 % av den driftsansvarliges 

tildeling i tidsrommet 2008–2012 eller opptil høyst 4,5 % av 

den driftsansvarliges verifiserte utslipp i tidsrommet 2013–

2020, avhengig av hva som er høyest. 

  

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 

5.  Hver luftfartøyoperatør skal ha rett til å bruke interna-

sjonale kreditter opptil høyst 1,5 % av sine verifiserte utslipp i 

tidsrommet 2013–2020, uten at dette berører eventuell over-

skytende bruksrett fra 2012. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal beregne og offentliggjøre retten til å 

bruke internasjonale kreditter for hver driftsansvarlig i samsvar 

med artikkel 1 nr. 1 og underrette Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 59 i forordning (EU) nr. 389/2013 én måned etter 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. 

2.  For hver av de driftsansvarlige som er nevnt i artikkel 1 

nr. 2, og de luftfartøyoperatører som er nevnt i artikkel 1 nr. 5, 

skal retten til å bruke internasjonale kreditter beregnes på 

grunnlag av verifiserte utslipp og ajourføres årlig. For 

driftsansvarlige nevnt i artikkel 1 nr. 3 og 4 skal en ajourført 

rett til å bruke internasjonale kreditter beregnes på grunnlag av 

retten beregnet i artikkel 1 nr. 1 eller på grunnlag av 4,5 % av 

verifiserte utslipp for tidsrommet 2013–2020. Når de verifiserte 

utslippene er godkjent, skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om endringene i retten til å bruke internasjonale 

kreditter i samsvar med artikkel 59 i forordning (EU) 

nr. 389/2013. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 206/2014 

av 4. mars 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 601/2012 med hensyn til potensial for global oppvarming for 

andre klimagasser enn CO2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 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 14 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg VI til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 601/2012(2) fastsettes potensialet for global 

oppvarming (GWP) for andre klimagasser enn CO2. 

2)  Med henblikk på gjennomføring av bruken av IPCCs 

retningslinjer fra 2006 for fortegnelser over nasjonale 

klimagasser fra FNs klimapanel er det i vedtak 

15/CP.17(3) fra partskonferansen for FNs ramme-

konvensjon om klimaendring (UNFCCC) fastslått at 

GWP-verdiene som brukes av partene til å beregne 

karbondioksidekvivalenter av menneskeskapte utslipp 

etter kilde og opptak av klimagasser, fra 2015 og inntil 

nytt vedtak gjøres av Klimakonvensjonens partskon-

feranse, skal være de som er oppført i vedlegg III til 

vedtak 15/CP.17. 

3)  Forordning (EU) nr. 601/2012 bør endres for å sikre 

samsvar mellom relevant unionsregelverk og de 

metoder som benyttes i UNFCCC-prosessen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 5.3.2014, s. 27, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2014 av  

10. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 35. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om 

overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 

12.7.2012, s. 30). 

(3) FCCC/CP/2011/9/Add. 2, s. 23. 

4)  I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF 

skal kvoter utstedt fra 1. januar 2013 være gyldige for 

utslipp i en handelsperiode på åtte år fra denne dato. 

Fastsettelsen av mengden av kvoter utstedt  

1. januar 2013 i henhold til artikkel 9a nr. 1 i nevnte 

direktiv skal ta hensyn til GWP-verdiene oppført i 

vedlegg III til vedtak 15/CP.17 fra Klimakonvensjonens 

partskonferanse. Ettersom forordning (EU) nr. 601/2012 

anvendes fra 1. januar 2013, bør denne forordning også 

få anvendelse fra samme dato for å sikre samsvar 

mellom alle data om utslipp av klimagasser som 

rapporteres i løpet av den åtteårige handelsperioden. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012 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 2013. 

2019/EØS/27/55 

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  



Nr. 27/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

Tabell 6 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012 skal lyde: 

«Tabell 6: Potensial for global oppvarming 

Gass Potensial for global oppvarming 

N2O 298 t CO2(e)/t N2O 

CF4 7390 t CO2(e)/t CF4 

C2F6 12200 t CO2(e)/t C2F6’» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 421/2014 

av 16. april 2014 

om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, med henblikk på å innen 2020 gjennomføre en 

internasjonal avtale om anvendelse av et globalt markedsbasert tiltak for utslipp fra 

internasjonal luftfart(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 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), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Luftfartssektoren har et sterkt internasjonalt preg. En global tilnærming til utslipp fra internasjonal luftfart gir de beste 

utsiktene til å sikre bærekraft på lang sikt. 

2) Unionen tilstreber å sikre en framtidig internasjonal avtale for å begrense utslipp av klimagasser fra luftfart, og 

begrenser i mellomtiden klimavirkningene av flyginger til og fra flyplasser i Unionen gjennom selvstendige tiltak. For å 

sikre at disse målene ikke strider mot hverandre, men derimot støtter hverandre gjensidig, bør det tas hensyn til 

utviklingen i internasjonale fora og standpunktene som uttrykkes der, særlig resolusjonen som ble vedtatt 4. oktober 

2013 under den 38. generalforsamlingen for Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), og som 

inneholder en konsolidert redegjørelse for ICAOs vedvarende politikk og praksis knyttet til miljøvern. 

3) For å opprettholde framdriften fra ICAOs 38. generalforsamling i 2013 og legge til rette for framskritt under den 

kommende 39. generalforsamlingen i 2016, er det derfor ønskelig å midlertidig anse at kravene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(3) er oppfylt for tidsrommet fram til 31. desember 2016 med hensyn til flyginger til og fra 

flyplasser i stater utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). I den forbindelse understreker Unionen 

at lovfestede krav kan få anvendelse på flyginger til og fra flyplasser i EØS-stater, på samme måte som lovfestede krav 

kan få anvendelse på utslippene fra flyginger mellom slike flyplasser. For å sikre rettssikkerheten bør flyginger mellom 

flyplasser i EØS-stater og flyplasser i stater som tiltrådte Unionen i 2013, anses som flyginger mellom EØS-stater i 

forbindelse med dette unntaket.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 30.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2014 av 30. april 2014 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 36. 

(1) Uttalelse av 22. januar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) 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 (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 
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4) Det minnes om at det i henhold til direktiv 2003/87/EF er opp til medlemsstatene å bestemme hva inntektene fra 

kvoteauksjonene skal brukes til. Disse inntektene, eller det tilsvarende i økonomisk verdi, bør brukes til å håndtere 

klimaendring i Unionen og tredjestater, til å redusere klimagassutslippene, til å tilpasse seg til virkningene av 

klimaendring i Unionen og tredjestater, særlig i utviklingsland, til å finansiere forskning og utvikling med sikte på 

begrensning og tilpasning, særlig på områdene flyteknikk og lufttransport, til å redusere utslippene ved hjelp av 

lavutslippstransport og til å dekke kostnadene ved å forvalte unionsordningen. Auksjonsinntektene, eller det tilsvarende 

i økonomisk verdi, bør også brukes til å finansiere bidrag til fondet for global energieffektivitet og fornybar energi samt 

tiltak for å unngå avskoging. Åpenhet rundt bruken av inntektene fra kvoteauksjoner i henhold til direktiv 2003/87/EF er 

avgjørende for å underbygge Unionens forpliktelser. I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 525/2013(1) skal medlemsstater framlegge en rapport for Kommisjonen om bruken av inntekter fra auksjonering av 

slike kvoter. 

5) Unntakene fastsatt i denne forordning tar hensyn til resultatene av bilateral og multilateral kontakt med tredjestater, som 

Kommisjonen vil fortsette med på vegne av Unionen for å fremme bruken av markedsbaserte ordninger for å redusere 

utslipp fra luftfart. 

6) Det minnes om at det i direktiv 2003/87/EF åpnes for å vedta tiltak som endrer formene for luftfartsvirksomhet som er 

oppført i vedlegg I til nevnte direktiv, dersom en tredjestat innfører tiltak for å redusere luftfartsvirksomhetens 

medvirkning til klimaendringene. 

7) I forhandlingene om samtlige luftfartsavtaler mellom Unionen og tredjestater bør det tas sikte på å sikre Unionens 

fleksibilitet til å kunne vedta tiltak i miljøspørsmål, herunder tiltak for å motvirke luftfartens medvirkning til 

klimaendringene. 

8) For å unngå konkurransevridning er det viktig at alle flyginger på samme rute behandles likt. 

9) For ytterligere å unngå en urimelig administrativ byrde på de minste luftfartøyoperatørene bør et midlertidig unntak 

tilføyes vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. Ikke-kommersielle luftfartøyoperatører som slipper ut mindre enn 1 000 tonn 

CO2 per år, bør derfor unntas fra nevnte direktivs virkeområde fra 1. januar 2013 til 31. desember 2020. 

10) Luftfartøyoperatører med lave utslipp bør ha mulighet til å bruke en alternativ framgangsmåte for verifisering av utslipp 

for å kunne redusere den administrative byrden ytterligere. Medlemsstater bør kunne gjennomføre forenklingstiltak som 

særlig er rettet mot behovene til ikke-kommersielle operatører med lave utslipp. 

11) Det bør legges særlig vekt på å begrense eller til og med fjerne eventuelle atkomst- og konkurransedyktighetsproblemer 

som oppstår for de mest fjerntliggende regionene av Unionen. Unntaket som fastsettes i denne forordning, bør derfor 

også gjelde for flyginger mellom en flyplass i en av de mest fjerntliggende regionene, som definert i artikkel 349 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), og en flyplass i en annen region i EØS. 

12) For å sikre rettssikkerhet for luftfartøyoperatører og nasjonale myndigheter er det hensiktsmessig å sette fristen for 

innlevering og rapportering av utslipp i 2013 til 2015. 

13) Ved anvendelsen av dette unntak er det viktig å minne om at tildeling og utstedelse av kvoter til luftfartøyoperatører 

fortsatt skjer i henhold til metodene fastsatt i direktiv 2003/87/EF, dvs. basert på verifiserte tonnkilometerdata for de 

aktuelle tidsrommene som er nevnt der. 

14) Etter ICAOs generalforsamling i 2016 og i lys av utfallet av denne bør Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet 

og Rådet en fullstendig rapport. I denne rapporten bør Kommisjonen blant annet vurdere alle muligheter for å dekke 

utslipp fra luftfartsvirksomhet og, dersom det er relevant, raskt foreslå tiltak for å sikre at det kan tas hensyn til den 

internasjonale utviklingen, og at eventuelle spørsmål om anvendelsen av unntaket avklares. Kommisjonen bør også rette 

særlig oppmerksomhet mot miljøeffektiviteten av Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU 

ETS) og, i denne forbindelse, særlig mot luftfartssektorens bidrag, herunder metoder for å oppnå bedre samsvar mellom 

reglene for luftfartsvirksomhet og reglene for faste anlegg.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 
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15) Ettersom målene for denne forordning, som er å innføre et midlertidig unntak som gjelder overvåking, rapportering og 

innlevering av kvoter fra flyginger til og fra stater utenfor EØS fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016, for å lette den 

administrative byrden og forenkle administreringen av ordningen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, 

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 forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene. 

16) Det er avgjørende at rettssikkerheten garanteres for luftfartøyoperatører og nasjonale myndigheter med tanke på 

innleveringsfristen 30. april 2014 nevnt i direktiv 2003/87/EF. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den dag 

den vedtas. 

17) Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel skal lyde: 

 «Artikkel 28a 

 Unntak som gjelder fram til gjennomføringen innen 2020 av en internasjonal avtale om anvendelse av et globalt 

markedsbasert tiltak 

 1.  Som unntak fra artikkel 12 nr. 2a, artikkel 14 nr. 3 og artikkel 16 skal medlemsstatene anse kravene fastsatt i nevnte 

bestemmelser som oppfylt, og skal ikke treffe tiltak mot luftfartøyoperatører med hensyn til 

 a)  alle utslipp fra flyginger til og fra flyplasser i stater utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) i 

hvert kalenderår fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016, 

 b)  alle utslipp fra flyginger mellom en flyplass i en av de mest fjerntliggende regionene, som definert i artikkel 349 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), og en flyplass i en annen region i EØS, i hvert kalenderår fra  

1. januar 2013 til 31. desember 2016, 

 c)  innlevering av kvoter tilsvarende verifiserte utslipp i 2013 fra flyginger mellom flyplasser i EØS-stater som 

gjennomføres før 30. april 2015 i stedet for 30. april 2014, og verifiserte utslipp for 2013 for nevnte flyginger som 

rapporteres innen 31. mars 2015 i stedet for 31. mars 2014. 

 Med hensyn til artikkel 11a, 12 og 14 skal de verifiserte utslippene fra andre flyginger enn de som er nevnt i første ledd, 

anses som luftfartøyoperatørens verifiserte utslipp. 

 2.  Som unntak fra artikkel 3e nr. 5 og artikkel 3f skal en luftfartøyoperatør som omfattes av unntakene fastsatt i denne 

artikkels nr. 1 bokstav a) og b), vederlagsfritt motta et antall kvoter som er forholdsmessig redusert etter reduksjonen i 

kravet om innlevering, som fastsatt i nevnte bokstaver. 

 Som unntak fra artikkel 3f nr. 8 skal kvoter som ikke er tildelt, som et resultat av anvendelse av første ledd i dette nummer, 

annulleres. 

 Med hensyn til virksomhet i tidsrommet fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016 skal medlemsstatene innen 1. august 2014 

offentliggjøre antall vederlagsfrie luftfartskvoter som er tildelt hver luftfartøyoperatør. 

 3.  Som unntak fra artikkel 3d skal medlemsstatene auksjonere et antall luftfartskvoter som er forholdsmessig redusert 

etter reduksjonen i det samlede antall kvoter som er utstedt. 

 4.  Som unntak fra artikkel 3d nr. 3 skal antall kvoter som skal auksjoneres av hver medlemsstat i tidsrommet fra  

1. januar 2013 til 31. desember 2016, reduseres slik at antallet tilsvarer medlemsstatens andel av tilskrevne luftfartsutslipp 

fra flyginger som ikke omfattes av unntakene fastsatt i denne artikkels nr. 1 bokstav a) og b). 
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 5.  Som unntak fra artikkel 3g er det ikke påkrevd at luftfartøyoperatører framlegger overvåkingsplaner som fastsetter 

tiltak for å overvåke og rapportere utslipp med hensyn til flyginger som er omfattet av unntakene fastsatt i denne artikkels 

nr. 1 bokstav a) og b). 

 6.  Som unntak fra artikkel 3g, 12, 15 og 18a skal utslippene fra en luftfartøyoperatør med årlige utslipp lavere enn 

25 000 tonn CO2, anses som verifiserte utslipp dersom de er fastsatt ved hjelp av verktøyet for små utslippskilder som er 

godkjent ved kommisjonsforordning (EU) nr. 606/2010(*), og som Eurocontrol har matet med data fra sitt støtteverktøy for 

ETS. Medlemsstatene kan innføre forenklede prosedyrer for ikke-kommersielle luftfartøyoperatører, forutsatt at slike 

prosedyrer ikke gir mindre nøyaktighet enn bruk av verktøyet for små utslippskilder. 

 7.  Med hensyn til denne artikkel skal flyginger mellom flyplasser i EØS-stater og flyplasser i stater som tiltrådte 

Unionen i 2013, anses som flyginger mellom flyplasser i EØS-stater. 

 8.  Kommisjonen skal regelmessig, og minst én gang i året, underrette Europaparlamentet og Rådet om framgangen i 

forhandlingene i Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) og om innsatsen for å fremme internasjonal 

godkjenning av markedsbaserte ordninger blant tredjestater. Etter ICAOs generalforsamling i 2016 skal Kommisjonen 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om arbeidet med å gjennomføre en internasjonal avtale om et globalt 

markedsbasert tiltak fra 2020, som vil redusere klimagassutslippene fra luftfarten på en måte som sikrer likebehandling, og 

med opplysninger om bruk av inntekter som er framlagt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU)  

nr. 525/2013. 

 I rapporten skal Kommisjonen vurdere og eventuelt legge fram forslag på bakgrunn av denne utviklingen om i hvilken grad 

utslipp fra flyginger til og fra flyplasser i stater utenfor EØS skal dekkes fra 1. januar 2017 og framover. I rapporten skal 

Kommisjonen også vurdere løsninger på andre spørsmål som kan oppstå ved anvendelse av nr. 1–4 i denne artikkel, 

samtidig som det sikres lik behandling av alle luftfartoperatører på samme rute. 

 _____________  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenning av et forenklet verktøy utviklet av Den europeiske 

organisasjon for flysikring (Eurocontrol) for å beregne drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører med små utslipp (EUT L 175 

av 10.7.2010, s. 25).» 

2)  I kolonnen «Former for virksomhet» under overskriften «Luftfart» i tabellen i vedlegg I skal følgende bokstav k) tilføyes 

etter bokstav j): 

«k)  fra 1. januar 2013 til 31. desember 2020, flyginger som ville høre inn under denne virksomheten dersom det ikke var 

for denne bokstav, og som utføres av en ikke-kommersiell luftfartøyoperatør som utfører flyginger med samlede årlige 

utslipp på mindre enn 1 000 tonn per år.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 30. april 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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