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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 84/2014 

av 30. januar 2014 

om godkjenning av preparater av Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus 

DSM 23688 eller Pediococcus pentosaceus DSM 23689 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)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. Ved 

artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, 

sammenholdt med forordningens artikkel 10 nr. 1–4, 

fastsettes særlige bestemmelser om vurdering av 

produkter som brukes i Unionen som tilsetningsstoffer 

i ensilasje fra det tidspunkt nevnte forordning fikk 

anvendelse. 

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

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

pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus 

DSM 23688 og Pediococcus pentosaceus DSM 23689 

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 fôrtilsetninger for alle dyrearter, med anmodning 

om at nevnte tilsetningsstoffer klassifiseres i kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og i funksjonsgruppen 

«tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene var 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 sin uttalelse av  

18. juni 2013(2) at bruk av stammene i ensilasje-

produksjon under de foreslåtte bruksvilkårene kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2014,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 1. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(7):3284. 

antas å være sikker for husdyr, forbrukere av produkter 

fra dyr som fôres med behandlet ensilasje, og for 

miljøet. Myndigheten fastslo også at alle tre preparatene 

har potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje 

ved å redusere pH-verdien og øke melkesyrekon-

sentrasjonen, noe som vil øke holdbarheten til tørrstoffet 

i fôr som det er lett eller relativt vanskelig å ensilere. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet også den rapporten om 

metodene for analyse av fôrtilsetningene som er 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av de aktuelle preparatene viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

disse preparatene bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene 

i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, 

slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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  

20. august 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før  

20. februar 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og benyttes 

inntil eksisterende lagre er tømt. 

2019/EØS/28/01 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k1009 — Pediococcus 

pentosaceus DSM 

14021 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 14021 

som inneholder minst 1 × 1011 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Pediococcus pentosaceus 

DSM 14021 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespredningsmetoden 

med bruk av MRS-agar (EN 15786) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Alle 

dyrearter 

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

anvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes sammen 

med andre mikroorganismer som 

tilsetningsstoff i ensilasje: 

1 × 108 KDE/kg ferskt materiale i 

materiale som det er lett eller 

relativt vanskelig å ensilere(2). 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern, øyevern og hansker 

ved håndtering. 

20. februar 2024 

1k1010  Pediococcus 

pentosaceus DSM 

23688 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 23688 

som inneholder minst 1 × 1011 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Pediococcus pentosaceus 

DSM 23688 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespredningsmetoden 

med bruk av MRS-agar (EN 15786) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Alle 

dyrearter 

   1.  Angi vilkår for lagring i bruks-

anvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes 

sammen med andre mikroorganis-

mer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 1 × 108 KDE/kg ferskt 

materiale i materiale som det er 

lett eller relativt vanskelig å 

ensilere(2). 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE/kg ferskt materiale 

1k1011 — Pediococcus 

pentosaceus DSM 

23689 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 23689 

som inneholder minst 1 × 1011 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Pediococcus pentosaceus 

DSM 23689 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespredningsmetoden 

med bruk av MRS-agar (EN 15786) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Alle 

dyrearter 

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

anvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes 

sammen med andre mikroorganis-

mer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 1 × 108 KDE/kg ferskt 

materiale i materiale som det er 

lett eller relativt vanskelig å 

ensilere(2). 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 

20. februar 2024 

(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. Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 101/2014 

av 4. februar 2014 

om godkjenning av L-tyrosin 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)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning 

av L-tyrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer i funksjons-

gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger». 

Søknaden var ledsaget av de opplysningene og 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning av L-tyrosin i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» som tilsetnings-

stoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

20. juni 2013(2) at L-tyrosin ved de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 5.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 1. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(7):3310. 

eller menneskers helse eller på miljøet, og at det kan 

bidra effektivt til å dekke behovene for svovelholdige 

aminosyrer 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 den 

rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen 

som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av stoffet viser at vilkårene for god-

kjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«aminosyrer, deres salter og analoger», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/02 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aminosyrer, deres salter og analoger 

3c401 — L-tyrosin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver framstilt ved hydrolyse av keratin 

fra fjørfefjører med et innhold av L-

tyrosin på minst 95 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: (2S)-2-amino-3-(4-hydr-

oksyfenyl)propansyre 

CAS-nummer: 60-18-4 

Kjemisk formel: C9H11NO3 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av L-tyrosin i 

fôrtilsetningen: 

Titrimetri, Den europeiske farmakopé 

(Ph. Eur. 6.0, metode 01/2008–1161). 

For bestemmelse av L-tyrosin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

Ionebyttingskromatografimetode med 

postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning: 

Kommisjonsforordning (EU) 

nr. 152/2009(2) (vedlegg III del F). 

Alle dyrearter — — — 1.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

2.  Bruksanvisningen skal omfatte en anbefaling 

om at innholdet av L-tyrosin ikke må overstige 

5 g/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % for 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og 

15 g/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % for 

dyr som ikke er bestemt til nærings-

middelproduksjon. 

25. februar 2024 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 107/2014 

av 5. februar 2014 

om tilbaketrekking fra markedet av tilsetningsstoffene kobolt(II)klorid heksahydrat, 

kobolt(II)nitrat heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat og om endring av forordning  

(EF) nr. 1334/2003(*) 

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 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en 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)  Fôrtilsetningene kobolt(II)klorid heksahydrat, kobolt-

(II)nitrat heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat 

ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som forbindelser av mikronærings-

stoffet kobolt, og vilkårene for deres godkjenning  

ble senest fastsatt i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1334/2003(3). Disse fôrtilsetningene ble deretter 

oppført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  Det var ikke inngitt noen søknader om godkjenning i 

samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 før utløpet av fristen fastsatt i nevnte 

bestemmelse for bruk av disse fôrtilsetningene som 

tilhører gruppen mikronæringsstoffer. 

4)  Disse fôrtilsetningene bør derfor trekkes tilbake fra 

markedet. 

5)  Som følge av tilbaketrekkingen fra markedet bør 

oppføringen av disse fôrtilsetningene under «E3 kobolt 

– Co» i vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003, 

utgå. Forordning (EF) nr. 1334/2003 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 6.2.2014, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 1. 

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

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 av 25. juli 2003 om 

endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer 

som tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 

av 26.7.2003, s. 11). 

6)  Berørte parter bør gis en overgangsperiode der eksis-

terende lagre av de tilsetningsstoffene som skal trekkes 

tilbake fra markedet, samt premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler som er framstilt med disse tilsetnings-

stoffene, kan brukes opp. 

7)  Tilbaketrekkingen fra markedet av de tre produktene 

hindrer ikke at de kan godkjennes, eller at det kan 

treffes tiltak vedrørende deres status i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilbaketrekking 

Fôrtilsetningene kobolt(II)klorid heksahydrat, kobolt(II)nitrat 

heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat, som tilhører 

gruppen «mikronæringsstoffer», skal trekkes tilbake fra 

markedet. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår postene 

«kobolt(II)klorid heksahydrat», «kobolt(II)nitrat heksahydrat» 

og «kobolt(II)sulfat monohydrat» under grunnstoffet E3 

kobolt – Co. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1.  Eksisterende lagre av produktene nevnt i artikkel 1 kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer fram til 26. august 2014. 

2.  Premikser som er framstilt med tilsetningsstoffene nevnt i 

nr. 1, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes fram til 

26. februar 2015. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som er blitt merket i samsvar 

med forordning (EF) nr. 767/2009 før 26. august 2015, og 

som er framstilt med tilsetningsstoffene nevnt i nr. 1 eller 

med premiksene nevnt i nr. 2, kan fortsatt bringes i 

omsetning eller brukes til lagrene er tømt. 

2019/EØS/28/03 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 5. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 121/2014 

av 7. februar 2014 

om godkjenning av L-selenmetionin 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) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må til-

setningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 har det blitt inngitt en søknad om 

godkjenning av L-selenmetionin. Søknaden var ledsaget 

av de opplysningene og dokumentene som kreves i 

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

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæ-

ringsmessige tilsetningsstoffer» av L-selenmetionin, en 

organisk selenforbindelse, som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 2. mai 2013(2) 

at L-selenmetionin under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet, og at det kan anses som en 

effektiv kilde til selen for alle dyrearter. Myndigheten 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 8.2.2014, s. 53, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 1. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(5):3219. 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvå-

king etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet også den rapporten om metoden for analyse av 

fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet 

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

5) Vurderingen av L-selenmetionin viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

6) Myndigheten fastslo at grensene for tilsetting av 

organisk selen som er fastsatt for andre organiske 

selenforbindelser, også bør gjelde for L-selenmetionin. 

Dersom fôrvaren tilsettes andre selenforbindelser, bør 

mengden organisk selen som tilsettes, ikke overstige 

0,2 mg per kg fullfôr. 

7) Som følge av ovennevnte uttalelse fra Myndigheten 

framla søkeren supplerende data for å dokumentere 

tilsetningsstoffets stabilitet når det tilsettes premikser 

som inneholder forbindelser av mikronæringsstoffer. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/04 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp Selen i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b815 — L-selenmetionin Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Preparat i fast form av L-selenmetionin med et 

seleninnhold < 40 g/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Organisk selen i form av L-selenmetionin  

(2-amino-4-metylselanyl-butansyre) fra kjemisk 

syntese 

Kjemisk formel: C5H11O2Se 

CAS-nummer: 3211-76-5 

Krystallinsk pulver med L-selenmetionin > 97 % 

og 

selen > 39 % 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-selenmetionin i fôrtil-

setningen: Høyoppløselig væskekromatografi og 

induktivt koplet plasma-massespektrometri 

(HPLC-ICPMS) etter tredobbelt proteolytisk 

oppslutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

fôrtilsetningen: Induktivt koplet plasma-

massespektrometri (ICPMS) eller induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-AES). 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

Atomabsorpsjonsspektrometri ved hydridgene-

rering (HGAAS) etter oppslutning ved hjelp av 

mikrobølger (EN 16159:2012). 

Alle dyrearter —  0,50 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

2.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

3.  Teknologiske tilsetningsstoffer eller 

fôrmidler som inngår i framstillingen 

av tilsetningsstoffet skal sikre en 

tilbøyelighet til å støve < 0,2 mg selen 

per m3 luft. 

4.  Angi vilkår for lagring og stabilitet i 

bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene. 

5.  Maksimal tilsetning av organisk selen: 

 0,20 mg Se per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

6.  Dersom preparatet inneholder et 

teknologisk tilsetningsstoff eller 

fôrmidler det er fastsatt en grenseverdi 

for eller som er underlagt andre 

restriksjoner, skal framstilleren av 

fôrtilsetningen opplyse kundene om 

dette. 

28. februar 2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 5/2014 

av 6. januar 2014 

om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med 

særlige ernæringsformål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om markedsføring og bruk 

av fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, 

kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 

83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt 

kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 767/2009 ble flere søknader om godkjenning 

inngitt til Kommisjonen før 1. september 2010 for å 

ajourføre listen over bruksområder som nevnt i 

artikkel 10 i nevnte forordning. 

2) Noen av søknadene gjelder endringer av vilkårene 

forbundet med de særlige ernæringsformålene 

«Ernæringsmessig gjenoppbygging, rekonvalesens» 

for hunder og «Stabilisering av den fysiologiske 

fordøyelsen» for fôr som kan ha et innhold av 

tilsetningsstoffer som er 100 ganger høyere enn den 

relevante grenseverdien for fullfôr, som nevnt i 

artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 767/2009. De 

andre søknadene gjelder nye særlige ernæringsformål i 

henhold til kravet fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 767/2009. 

3) I tillegg har Kommisjonen mottatt en søknad i samsvar 

med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 om å 

tilføye det særlige ernæringsformålet «Redusert 

innhold av jod i fôrvarer ved hypertyreose» for katter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 7.1.2014, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 3. 

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s 1. 

4) En særlig fôringsform er bruk av bolus. Alminnelige 

krav til vilkårene for visse bruksområder bør fastsettes 

for å garantere en hensiktsmessig og sikker bruk av 

bolus som fôr beregnet på særlige ernæringsformål. 

5) Kommisjonen har gjort alle søknadene, herunder 

saksmappene, tilgjengelig for medlemsstatene. 

6) Saksmappene som inngår i søknadene, viser at den 

særlige sammensetningen av de ulike fôrvarene 

oppfyller de særlige ernæringsformålene «Ernærings-

messig gjenoppbygging, rekonvalesens» for hunder, 

«Stabilisering av den fysiologiske fordøyelsen» og 

«Redusert innhold av jod i fôrvarer ved hypertyreose» 

for katter, «Støtte forberedelse til og restitusjon etter 

trening og konkurranse» for dyr av hestefamilien, 

«Kompensasjon for utilstrekkelig tilgang på jern etter 

fødselen» for spedgriser og kalver, «Støtte gjenopp-

bygging av hover, klover og hud» for hester, 

drøvtyggere og svin, «Støtte forberedelse til østrus og 

avl» for pattedyr og fjørfe og «Langsiktig tilførsel av 

mikronæringsstoffer og/eller vitaminer hos beitedyr» 

for drøvtyggere med fungerende vom. 

7) Vurderingen viste dessuten at de berørte fôrvarene 

ikke har noen skadevirkninger på dyrs og menneskers 

helse, på miljøet eller på dyrs velferd. Vurderingen av 

saksmappene omfattet kontroll av at karakteristikken 

«høyt innhold av et bestemt tilsetningsstoff» innebærer 

et betydelig innhold av nevnte tilsetningsstoff som er 

nær den relevante grenseverdien for største tillatte 

innhold i fullfôr, men som ikke overstiger denne. 

8) Søknadene er derfor gyldige, og de særlige ernærings-

formålene bør føyes til listen over bruksområder,  

og vilkårene for de særlige ernæringsformålene 

«Ernæringsmessig gjenoppbygging, rekonvalesens», 

og «Stabilisering av den fysiologiske fordøyelsen» bør 

endres. 

9) Direktiv 2008/38/EF bør derfor endres.  

2019/EØS/28/05 
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10) Ettersom det ikke er sikkerhetsmessige forhold som 

krever en umiddelbar gjennomføring av endringene for 

de fôrvarer som for tiden lovlig bringes i omsetning, 

bør det innføres en overgangsperiode slik at berørte 

parter kan forberede seg på de nye kravene. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2008/38/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fôrvarer som omfattes av vedlegget til denne forordning, som 

det vises til i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 767/2009, 

og som allerede er lovlig brakt i omsetning før 1. september 

2010 og produsert og merket før 27. juli 2014, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes inntil eksisterende lagre er 

tømt. For fôr til kjæledyr skal datoen i forrige setning være  

27. januar 2016. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2008/38/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I del A skal nytt nummer lyde: 

«10.  Når en fôrvare beregnet på særlige ernæringsformål bringes i omsetning i form av en bolus, enten som fôrmiddel eller tilskuddsfôr beregnet på enkeltvis oral tilførsel ved tvangsfôring, skal en eventuell 

merking av fôrvaren inneholde opplysninger om lengste periode for kontinuerlig frigivelse fra bolus og mengden som frigis daglig av hvert tilsetningsstoff der det er fastsatt en grenseverdi for største tillatte 

innhold i fullfôr. På anmodning fra vedkommende myndighet skal den driftsansvarlige for et fôrforetak som bringer en bolus i omsetning, framlegge bevis for at det daglige tilgjengelige innholdet av 

tilsetningsstoffer i fordøyelseskanalen, der det er relevant, ikke overstiger tilsetningsstoffets grenseverdi per kg fullfôr i hele fôringsperioden (frigivelse med langsom virkning). Det anbefales at fôrvarer i form 

av bolus gis av veterinær eller annen kompetent person.» 

2)  I del B gjøres følgende endringer: 

Særlig ernæringsformål Grunnleggende ernæringsegenskaper Dyreart eller dyregruppe Merkingsopplysninger Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

a)  Følgende rad innsettes mellom raden for det særlige ernæringsformålet «Regulering av lipidstoffskiftet ved hyperlipidemi» og raden for det særlige ernæringsformålet «Nedsatt kobberopphopning i leveren»: 

«Redusert innhold av jod i 

fôrvarer ved hypertyreose 

Begrenset innhold av jod: ikke over 

0,26 mg/kg fullfôr til kjæledyr med 

et vanninnhold på 12 % 

Katter Totalt innhold av jod Innledningsvis inntil tre måneder På etiketten påføres følgende: «Før bruk 

eller før bruksperioden forlenges bør det 

innhentes uttalelse fra veterinær.» » 

b)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Ernæringsmessig gjenoppbygging, rekonvalesens», dyreart eller -kategori: «Hunder og katter» erstattes med: 

«Ernæringsmessig 

gjenoppbygging, 

rekonvalesens(*) 

Høyt energiinnhold, høy konsentra-

sjon av vesentlige næringsstoffer og 

lett fordøyelige bestanddeler 

Hunder og katter – Lett fordøyelige bestanddeler 

som eventuelt har vært gjenstand 

for behandling 

– Energiinnhold 

– Innhold av n-3 og n-6 fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

Inntil dyret er restituert Når fôrvarene er særlig beregnet på å 

tilføres ved hjelp av sonde eller slange, 

skal det på etiketten påføres: «Tilføres 

under tilsyn av veterinær.» 

Enterococcus faecium DSM 10663 / 

NCIMB 10415 (E1707) 

Tilskuddsfôret kan inneholde 

tilsetningsstoffer fra funksjons-

gruppen «tarmflorastabilisatorer» i en 

konsentrasjon som er 100 ganger 

høyere enn den relevante 

grenseverdien for fullfôr. 

Hunder Navn og tilsatt mengde 

tarmflorastabilisator 

10 til 15 dager – Bruksanvisningen for fôrvaren skal 

sikre at den tillatte grenseverdien for 

tarmflorastabilisatorer for fullfôr 

overholdes. 

– På etiketten påføres følgende: «Før 

bruk eller før bruksperioden 

forlenges bør det innhentes uttalelse 

fra veterinær.» 

(*) Produsenten kan utfylle det særlige ernæringsformålet med betegnelsen leverlipidose hos katt.» 
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c)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Stabilisering av den fysiologiske fordøyelsen» skal lyde: 

«Stabilisering av den 

fysiologiske fordøyelsen 

Lav bufferkapasitet og lett 

fordøyelige bestanddeler 

Smågriser – Lett fordøyelige bestanddeler 

som eventuelt har vært gjenstand 

for behandling 

– Bufferkapasitet 

– Kilde(r) til astringerende stoffer 

(dersom tilsatt) 

– Kilde(r) til slimdannende stoffer 

(dersom tilsatt) 

2 til 4 uker På etiketten påføres følgende: 

«Ved risiko for, i perioder med eller ved 

rekonvalesens etter fordøyelses-

problemer.» 

Lett fordøyelige bestanddeler Svin – Lett fordøyelige bestanddeler 

som eventuelt har vært gjenstand 

for behandling 

– Kilde(r) til astringerende stoffer 

(dersom tilsatt) 

– Kilde(r) til slimdannende stoffer 

(dersom tilsatt) 

Tilsetningsstoffer som tilhører 

funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer» i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer» som nevnt i 

vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

Tilskuddsfôret kan inneholde 

tilsetningsstoffer fra funksjons-

gruppen «tarmflorastabilisatorer» i en 

konsentrasjon som er 100 ganger 

høyere enn den relevante 

grenseverdien for fullfôr. 

Dyrearter som 

tarmflorastabilisator-

ene er godkjent for 

Navn og tilsatt mengde 

tarmflorastabilisator 

Inntil fire uker På fôrvarens etikett påføres følgende: 

1) «Ved risiko for, i perioder med eller 

ved rekonvalesens etter fordøyelses-

problemer.» 

2)  Der det er relevant: «Fôrvaren 

inneholder tarmflorastabilisatorer i 

en konsentrasjon som er 100 ganger 

høyere enn den tillatte grenseverdien 

for fullfôr.» 

Bruksanvisningen for fôrvaren skal sikre 

at den tillatte grenseverdien for største 

tillatte innhold av tarmflorastabilisatorer 

i fullfôr overholdes.» 

d)  Følgende rader innsettes mellom raden for det særlige ernæringsformålet «Nedsatt risiko for acidose» og raden for det særlige ernæringsformålet «Stabilisering av vann- og elektrolyttbalansen»: 

«Langtidstilførsel av 

mikronæringsstoffer 

og/eller vitaminer til 

beitedyr 

Høyt innhold av  

– Mikronæringsstoffer 

 og/eller 

Drøvtyggere med 

fungerende vom 

– Navn og samlet mengde for hver 

tilsetning av mikronæringsstoffer, 

vitaminer, provitaminer og 

kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning. 

Inntil tolv måneder – Tilførsel i form av bolus er tillatt. En 

bolus kan inneholde opptil 20 % jern 

i en ikke-biotilgjengelig form for å 

øke tettheten. 
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 – vitaminer, provitaminer og 

kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning. 

Tilskuddsfôret kan inneholde 

tilsetningsstoffer i en konsentrasjon 

som er 100 ganger høyere enn den 

relevante grenseverdien for fullfôr. 

 – Mengde som frigis daglig for 

hvert mikronæringsstoff og/eller 

hver vitamin dersom bolus er 

brukt. 

– Lengste periode for kontinuerlig 

frigivelse for hvert mikronærings-

stoff og/eller hver vitamin 

dersom bolus er brukt. 

 – På fôrvarens etikett påføres 

følgende: 

«— Samtidig tilførsel av tilsetnings-

stoffer med en grenseverdi fra 

andre kilder enn de som inngår 

i en bolus, skal unngås, dersom 

det er relevant. 

—  Før bruk bør det innhentes 

uttalelse fra veterinær eller 

ernæringsfysiolog om: 

1)  balansen av mikronærings-

stoffer i dagsrasjonen, 

2)  status for mikronærings-

stoffer i besetningen. 

—  Bolusen inneholder x % jern i 

ikke-biotilgjengelig form for å 

øke tettheten, dersom relevant.» 

Kompensasjon for 

utilstrekkelig tilgang på 

jern etter fødselen 

Høyt innhold av jernforbindelser 

tillatt i funksjonsgruppen «forbin-

delser av mikronæringsstoffer» i 

kategorien «ernæringsmessige 

tilsetningsstoffer» som nevnt i 

vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

Tilskuddsfôret kan inneholde jern i en 

konsentrasjon som er 100 ganger 

høyere enn den relevante 

grenseverdien for fullfôr. 

Spedgriser og kalver Totalt innhold av jern Inntil tre uker etter fødsel Bruksanvisningen for fôrvaren skal sikre 

at den tillatte grenseverdien for jern i 

fullfôr overholdes. 

Støtte gjenoppbygging av 

hover, klover og hud 

Høyt innhold av sink. 

Tilskuddsfôret kan inneholde sink i en 

konsentrasjon som er 100 ganger 

høyere enn den relevante 

grenseverdien for fullfôr. 

Hester, drøvtyggere 

og svin 

Totalt innhold av 

– sink 

– metionin 

Inntil åtte uker Bruksanvisningen for fôrvaren skal sikre 

at den tillatte grenseverdien for sink i 

fullfôr overholdes. 
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Støtte forberedelse til 

østrus og avl 

– Høyt innhold av selen og  

 et laveste innhold på minst 53 mg 

vitamin E per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for svin, 

35 mg for kaniner, 88 mg for 

hunder, katter og mink, 

 et laveste innhold på 100 mg 

vitamin E per dyr per dag for 

sauer, 300 mg for storfe, 1 100 mg 

for hester  

 eller 

– Høyt innhold av vitamin A 

 og/eller vitamin D og/eller  

 et laveste innhold av betakaroten 

på 300 mg per dyr per dag. 

Tilskuddsfôret kan inneholde selen, 

vitamin A og D i en konsentrasjon 

som er 100 ganger høyere enn den 

relevante grenseverdien for fullfôr. 

Pattedyr Navn og samlet mengde for hvert 

tilsatt mikronæringsstoff og hver 

vitamin. 

– Kyr: to uker før avsluttet 

drektighet til neste drektighet 

er bekreftet. 

– Purker: sju dager før og inntil 

tre dager etter fødselen, og sju 

dager før og inntil tre dager 

etter paring. 

– Andre hunndyr av pattedyr: fra 

siste fase av drektighet til 

neste drektighet er bekreftet. 

– Hanndyr: i 

forplantningsperioder. 

– Bruksanvisningen for fôrvaren skal 

sikre at den tillatte grenseverdien for 

fullfôr overholdes. 

– På fôrvarens etikett påføres følgende: 

 «Opplysninger om hvilke situasjoner 

bruken av fôrvaren er beregnet på.» » 

– Høyt innhold av vitamin A 

og/eller vitamin D 

 eller 

– Høyt innhold av selen og/eller 

sink og/eller et laveste innhold på 

44 mg vitamin E per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

Tilskuddsfôret kan inneholde selen, 

sink, vitamin A og D i en 

konsentrasjon som er 100 ganger 

høyere enn den relevante 

grenseverdien for fullfôr. 

Fjørfe Navn og samlet mengde for hvert 

tilsatt mikronæringsstoff og hver 

vitamin. 

– For hunndyr: i østrus 

– For hanndyr: i 

forplantningsperioder» 
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e)  Følgende rad innsettes mellom raden for det særlige ernæringsformålet «Kompensasjon for tap av elektrolytter ved kraftig svetting» og raden for det særlige ernæringsformålet «Ernæringsmessig 

gjenoppbygging, rekonvalesens», dyreart eller -kategori: «dyr av hestefamilien»: 

«Støtte forberedelse til og 

restitusjon etter trening og 

konkurranse  

Høyt innhold av selen og et laveste 

innhold på 50 mg vitamin E per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

Tilskuddsfôret kan inneholde 

selenforbindelser i en konsentrasjon 

som er 100 ganger høyere enn den 

relevante grenseverdien for fullfôr. 

Dyr av hestefamilien Totalt innhold av 

– vitamin E 

– selen. 

Inntil åtte uker før trening og 

konkurranse – Inntil fire uker etter 

trening og konkurranse 

Bruksanvisningen for fôrvaren skal sikre 

at den tillatte grenseverdien for sink i 

fullfôr overholdes.» 

 



Nr. 28/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1365/2013 

av 18. desember 2013 

om godkjenning av et preparat av alfa-galaktosidase framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 

615.94) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: 

Kerry Ingredients and Flavours)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi slik god-

kjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

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

et preparat av alfa-galaktosidase framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 

120604). 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 alfa-galaktosidase framstilt av Saccharomyces 

cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fjørfearter 

til oppfôring og livkyllinger, og som skal klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 19.12.2013,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 3. 

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

4) Bruken av preparatet ble godkjent i ti år for oppfô-

ringskyllinger ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 237/2012(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

18. juni 2013(3) at preparatet av alfa-galaktosidase 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) 

og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 120604) under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkninger på dyrs helse, 

menneskers helse eller på miljøet, at det kan være 

effektivt for livkyllinger og at dette kan overføres til 

mindre utbredte fjørfearter til oppfôring. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekrefter også rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanse-

laboratoriet, som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av alfa-galaktosidase 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) 

og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 120604), 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. 

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 tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelsesforbedrende 

midler», og som er oppført i vedlegget, godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 

19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 

3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 

endo-1,4-beta-glukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 120604) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfô-

ringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kerry Ingredients 

and Flavours) (EUT L 80 av 20.3.2012, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2013; 11(7):3286. 

2019/EØS/28/06 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: Avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fordøyelsesforbedrende midler. 

4a17 Kerry 

Ingredients 

and Flavours 

Alfa- 

galaktosidase  

EC 3.2.1.22 

Endo-1,4- 

beta-

glukanase  

EC 3.2.1.4 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av alfa-galaktosidase framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 

endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 120604) med en 

aktivitet på minst: 

– 1000 U (1) alfa-galaktosidase/g, 

– 5700 U (2) endo-1,4-betaglukanase/g. 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 

endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) 

framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604). 

Analysemetode(3): 

For bestemmelse av: 

– Alfa-galaktosidase: kolorimetrisk metode 

som måler p-nitrofenol som frigjøres  

ved hjelp av alfa-galaktosidase fra  

p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranosidsubstrat, 

– Endo-1,4-betaglukanase: kolorimetrisk 

metode som måler det vannløselige 

fargestoffet som frigjøres ved hjelp av 

endo-1,4-betaglukanase fra azurinkryss-

bundet bygg-glukansubstrat. 

Mindre 

utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring. 

Livkyllinger. 

— Alfa- 

galaktosidase 

50 U 

Endo-1,4- 

betaglukanase  

285 U 

— 1.  Angi lagringsvilkår og pelleteringsstabilitet 

i bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  Høyeste anbefalte dose: 

– 100 U alfa-galaktosidase per kg fullfôr, 

– 570 U endo-1,4-betaglukanase per kg 

fullfôr. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

8. januar 2024 

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 μmol p-nitrolfenol fra p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranosid (pNPG) per minutt ved pH 5,0 og 37 °C. 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mg reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan per minutt ved pH 5,0 og 50 °C. 

(3) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1404/2013 

av 20. desember 2013 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 

109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi slik god-

kjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

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

preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 

18404). 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 en ny bruk av et 

preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-

glukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin, og 

som skal klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer». 

4) Bruk av preparatet ble godkjent i 10 år for smågriser, 

oppfôringskyllinger, verpehøner, oppfôringskalkuner 

og oppfôringsender ved kommisjonsforordning (EF) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 21.12.2013,  

s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 3. 

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

nr. 271/2009(2) og for livkyllinger, avlskalkuner, 

kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte 

fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler ved 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1068/2011 av 21. oktober 2011(3). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») stadfestet i sin uttalelse av  

18. juni 2013(4) sin tidligere konklusjon om at 

preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 

18404) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet. Myndigheten fastslo at det kan være 

virkningsfullt i oppfôringssvin. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekrefter 

også rapporten om analysemetoden for tilsetnings-

stoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som 

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

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

framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-

1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 

18404) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

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

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2009 av 2. april 2009 om 

godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-

1,4-betaglukanase som et tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser, oppfôringskyllinger, verpehøner, oppfôringskalkuner 

og oppfôringsender (innehaver av godkjenningen: BASF SE) 

(EUT L 91 av 3.4.2009, s. 5). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 av 

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

1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og 

endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 

18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, 

avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte 

fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler (innehaver av 

godkjenningen: BASF SE) (EUT L 277 av 22.10.2011, s. 11). 

(4) EFSA Journal 2013;11(7):3285. 

2019/EØS/28/07 



Nr. 28/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelsesforbedrende 

midler», og som er oppført i vedlegget, godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: Avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fordøyelsesforbedrende midler. 

4a7 BASF SE Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,4-

betaglukanase 

EC 3.2.1.4 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger 

(DSM 18404) med en aktivitet på minst: 

5 600 TXU(1) og 2 500 TGU(2)/g. 

Fast form og flytende form. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 109.713) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger 

(DSM 18404). 

Analysemetode(3) 

For kvantifisering av aktiviteten av endo-1,4-

betaxylanase: 

Viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-1,4-

betaxylanase på det xylanholdige substratet 

(hvetearabinoxylan) ved pH 3,5 og 55 °C. 

For kvantifisering av aktiviteten av endo-1,4-

glukanase: 

Viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-1,4-

betaglukanase på det glukanholdige substratet 

(byggbetaglukan) ved pH 3,5 og 40 °C. 

Oppfôrings-

svin 

— 560 TXU 

250 TGU 

— 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

forhold og pelleteringsstabilitet. 

2.  Anbefalt dose per kg fullfôr: 560-

840 TXU/250 - 375 TGU. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

12. januar 2024 

(1) TXU er den mengden enzym som frigjør 5 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra hvetearabinoxylan per minutt ved pH 3,5 og 55 °C. 

(2) TGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 3,5 og 40 °C. 

(3) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted:  

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 131/2014 

av 11. februar 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 om godkjenning av 

kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, 

kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket granulert kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 601/2013(2) ble kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt-

(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)mono-

hydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket 

granulert kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat 

godkjent som tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «forbindelser av mikronærings-

stoffer». 

2) For å tydeliggjøre identifikasjonen av tilsetningsstoffet 

kobolt(II)karbonat, bør den kjemiske formelen kobolt-

hydroksid fjernes fra de aktive stoffene. 

3) En teknisk endring av identifikasjonsnumre for kobolt-

forbindelser er hensiktsmessig av klarhetshensyn og 

for å unngå sammenblanding med identifikasjons-

numre for selenforbindelser som er godkjent som 

tilsetningsstoffer. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av  

12. juni 2012(3),(4) og 22. mai 2012(5) at det bør treffes 

særlige tiltak for å verne brukerne. Kravet om at 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 5. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 av 

24. juni 2013 om godkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, 

kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, 

kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket granulert kobolt(II)-

karbonathydroksid(2:3)monohydrat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer (EUT L 172 av 25.6.2013, s. 14). 

(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2791. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(7):2782. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(6):2727. 

forbindelser med stor tilbøyelighet til å støve skal 

bringes i omsetning i form av pelleter, kan utvides til å 

gjelde andre former enn pulver uten at risikoen for 

brukerne øker. 

5) Søkeren om godkjenning av kobolt(II)karbonathydr-

oksid(2:3)monohydrat inngav opplysninger som 

underbygger at stoffet som er overtrukket, er kobolt-

(II)karbonat og ikke kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)-

monohydrat. Etter å ha kontrollert saksmappen som lå til 

grunn for nevnte uttalelse fra Myndigheten(6), synes det 

nødvendig å endre godkjenningsvilkårene for dette 

produktet tilsvarende. 

6) Som følge av at det gis ny godkjenning ved gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 601/2013, er bestemmel-

sene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003(7) 

som berører koboltacetat, tetrahydrat, basisk kobolt-

karbonat, monohydrat og koboltsulfat, heptahydrat, 

overflødige og bør utgå. 

7) Overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 601/2013 bør derfor forlenges slik at 

de berørte parter kan forberede seg på å oppfylle de 

nye kravene som følger av endringene. Når det gjelder 

fôrvarer til kjæledyr, består markedet av en stor 

mengde ulike varer med et særskilt merkesystem. Det 

er derfor hensiktsmessig å forlenge overgangsperioden 

for å sørge for en smidig overgang for driftsansvarlige 

for fôrforetak. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 bør 

derfor endres. 

9) Dessuten bør en overgangsperiode for driftsansvarlige 

som har anvendt bestemmelsene i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 601/2013, fastsettes. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

  

(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2782. 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 av 25. juli 2003 om 

endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer 

som tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 

av 26.7.2003, s. 11). 

2019/EØS/28/08 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 

I forordning (EU) nr. 601/2013 gjøres følgende endringer: 

1.  Ny artikkel 1a skal lyde: 

 «Artikkel 1a 

 Endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003(*) 

 I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår 

oppføringene «koboltacetat, tetrahydrat», «basisk kobolt-

karbonat, monohydrat» og «koboltsulfat, heptahydrat» 

under grunnstoffet E3 kobolt – Co. 

  

(*) EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11.» 

2.  Artikkel 2 skal lyde: 

 «Artikkel 2 

 Overgangstiltak 

 Stoffene oppført i vedlegget, som er godkjent i henhold til 

direktiv 70/524/EØF, og fôr som inneholder disse 

stoffene, som er framstilt og merket før 4. september 2014 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. juli 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt. For fôrvarer som er beregnet på kjæledyr, 

skal tidsrommet for framstilling og merking nevnt i første 

setning utløpe 4. mars 2016.» 

3.  Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Stoffene oppført i vedlegget, som er godkjent i henhold til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013, og fôr som 

inneholder disse stoffene, som er framstilt og merket før  

4. september 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før  

4. mars 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. For fôrvarer som er beregnet på 

kjæledyr, skal tidsrommet for produksjon og merking nevnt i 

første setning utløpe 4. mars 2016. 

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, 11. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (Co) i mg/kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b301 — Kobolt(II)-

acetat-

tetrahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)acetattetrahydrat, som krystaller/ 

granulat, med et innhold på minst 23 % kobolt 

Partikler < 50 μm: under 1 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel:  

Co(CH3COO)2 × 4H2O 

CAS-nummer: 6147-53-1 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av acetat i tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

Drøvtyggere med 

fungerende vom, dyr av 

hestefamilien, haredyr, 

gnagere, planteetende 

krypdyr og pattedyr i 

zoologiske hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrblandinger 

som en premiks. 

2.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk 

for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

herunder rådsdirektiv 89/391/EØF(2), 

89/656/EØF(3), 92/85/EØF(4) og 98/24/EF(5). 

Egnede vernehansker, åndedretts- og øyevern 

i samsvar med rådsdirektiv 89/686/EØF(6) 

skal brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– Koboltinnhold 

– «Det anbefales at kobolt begrenses til 

0,3 mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas 

hensyn til risiko for koboltmangel på 

grunn av lokale forhold og kostens 

særlige sammensetning.» 

4.  Følgende opplyses i fôrblandingens bruks-

anvisning: 

 «Det bør treffes vernetiltak for å unngå 

eksponering for kobolt ved innånding eller 

gjennom huden.» 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (Co) i mg/kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   – CEN/TS 15621 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

For bestemmelse av partikkelstørrelse-

fordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods (Partikkel-

størrelsesanalyse – laserdifraksjons-

metoder) 

      

3b302 — Kobolt(II)-

karbonat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)karbonat i pulverform med et 

innhold på minst 46 % kobolt 

Koboltkarbonat: minst 75 % 

Kobolthydroksid: 3 % – 15 % 

Vann: høyst 6 % 

Partikler < 11 μm: under 90 % 

Karakterisering av de aktive stoffene 

Kjemisk formel: CoCO3 

CAS-nummer: 513-79-1 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av karbonat i 

tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

Drøvtyggere med 

fungerende vom, dyr av 

hestefamilien, haredyr, 

gnagere, planteetende 

krypdyr og pattedyr i 

zoologiske hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrblandinger 

som en premiks. Denne fôrblandingen skal 

bringes i omsetning i andre former enn 

pulver. 

2.  Hensiktsmessige tiltak skal treffes for å unngå 

koboltutslipp til luft og eksponering ved inn-

ånding eller gjennom huden. Dersom nevnte 

tiltak ikke er teknisk mulige eller tilstrek-

kelige, skal vernetiltak treffes i henhold til 

nasjonale regler for gjennomføringen av EUs 

regelverk for helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder europaparlaments- og 

rådsdirektiv 89/391/EØF, 89/656/EØF, 

92/85/EØF, 98/24/EF og 2004/37/EF(7). 

Egnede vernehansker, åndedretts- og øyevern 

i samsvar med direktiv 89/686/EØF skal 

brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– Koboltinnhold 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (Co) i mg/kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

For bestemmelse av partikkelstørrelse-

fordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods (Partikkel-

størrelsesanalyse – laserdifraksjons-

metoder) 

    – «Det anbefales at kobolt begrenses til 

0,3 mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas 

hensyn til risiko for koboltmangel på 

grunn av lokale forhold og kostens 

særlige sammensetning.» 

4.  Følgende opplyses i fôrblandingens bruks-

anvisning: 

 «Det bør treffes vernetiltak for å unngå 

eksponering for kobolt ved innånding eller 

gjennom huden.» 

 

3b303 — Kobolt(II)-

karbonathydr-

oksid(2:3)-

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat i 

pulverform med et innhold på minst 50 % 

kobolt 

Partikler < 50 μm: under 98 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × H2O 

CAS-nummer: 51839-24-8 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av karbonat i tilsetnings-

stoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

Drøvtyggere med 

fungerende vom, dyr av 

hestefamilien, haredyr, 

gnagere, planteetende 

krypdyr og pattedyr i 

zoologiske hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrblandinger 

som en premiks. Denne fôrblandingen skal 

bringes i omsetning i andre former enn 

pulver. 

2.  Hensiktsmessige tiltak skal treffes for å unngå 

koboltutslipp til luft og eksponering ved inn-

ånding eller gjennom huden. Dersom nevnte 

tiltak ikke er teknisk mulige eller tilstrek-

kelige, skal vernetiltak treffes i henhold til 

nasjonale regler for gjennomføringen av EUs 

regelverk for helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder direktiv 89/391/EØF, 

89/656/EØF, 92/85/EØF, 98/24/EF og 

2004/37/EF. Egnede vernehansker, 

åndedretts- og øyevern i samsvar med direktiv 

89/686/EØF skal brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– Koboltinnhold 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (Co) i mg/kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   For krystallografisk beskrivelse av tilsetnings-

stoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

For bestemmelse av partikkelstørrelse-

fordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods (Partikkel-

størrelsesanalyse – laserdifraksjons-

metoder) 

    – «Det anbefales at kobolt begrenses til 

0,3 mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas 

hensyn til risiko for koboltmangel på 

grunn av lokale forhold og kostens 

særlige sammensetning.» 

4.  Følgende opplyses i fôrblandingens bruks-

anvisning: 

 «Det bør treffes vernetiltak for å unngå 

eksponering for kobolt ved innånding eller 

gjennom huden.» 

 

3b304 — Overtrukket 

granulert 

kobolt(II)-

karbonat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Overtrukket granulert preparat av kobolt(II)-

karbonat med koboltinnhold på 1 % - 5 % 

Drasjeringsmidler (2,3 % - 3,0 %) og disperge-

ringsmidler (kan være polyoksyetylen, sorbit-

anmonolaurat, glyserolpolyetylenglykol-

risinolat, polyetylenglykol 300, sorbitol og 

maltdekstrin) 

Partikler < 50 μm: under 1 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CoCO3 

CAS-nummer: 513-79-1 

Drøvtyggere med 

fungerende vom, dyr av 

hestefamilien, haredyr, 

gnagere, planteetende 

krypdyr og pattedyr i 

zoologiske hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk 

for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

herunder direktiv 89/391/EØF, 89/656/EØF, 

92/85/EØF og 98/24/EF. Egnede vernehans-

ker, åndedretts- og øyevern i samsvar med 

direktiv 89/686/EØF skal brukes ved 

håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett, om relevant: 

– Koboltinnhold 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (Co) i mg/kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av karbonat i tilsetnings-

stoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av tilsetnings-

stoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

For bestemmelse av partikkelstørrelse-

fordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods (Partikkel-

størrelsesanalyse – laserdifraksjons-

metoder). 

    – «Det anbefales at kobolt begrenses til 

0,3 mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas 

hensyn til risiko for koboltmangel på 

grunn av lokale forhold og kostens 

særlige sammensetning.» 

 

3b305 — Kobolt(II)-

sulfat, 

heptahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)sulfat, heptahydrat, i pulverform med 

et innhold på minst 20 % kobolt 

Partikler < 50 μm: under 95 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CoSO4 × 7H2O 

CAS-nummer: 10026-24-1 

Drøvtyggere med 

fungerende vom, dyr av 

hestefamilien, haredyr, 

gnagere, planteetende 

krypdyr og pattedyr i 

zoologiske hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrblandinger 

som en premiks. Denne fôrblandingen skal 

bringes i omsetning i andre former enn 

pulver. 

2.  Hensiktsmessige tiltak skal treffes for å unngå 

koboltutslipp til luft og eksponering ved inn-

ånding eller gjennom huden. Dersom nevnte 

tiltak ikke er teknisk mulige eller tilstrek-

kelige, skal vernetiltak treffes i henhold til 

nasjonale regler for gjennomføringen av EUs 

regelverk for helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder direktiv 89/391/EØF, 

89/656/EØF, 92/85/EØF og 98/24/EF.  

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (Co) i mg/kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av sulfat i tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

For bestemmelse av partikkelstørrelse-

fordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods (Partikkel-

størrelsesanalyse – laserdifraksjons-

metoder) 

     Egnede vernehansker, åndedretts- og 

øyevern i samsvar med direktiv 89/686/EØF 

skal brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– Koboltinnhold 

– «Det anbefales at kobolt begrenses til 

0,3 mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas 

hensyn til risiko for koboltmangel på 

grunn av lokale forhold og kostens 

særlige sammensetning.» 

4.  Følgende opplyses i fôrblandingens 

bruksanvisning: 

 «Det bør treffes vernetiltak for å unngå 

eksponering for kobolt ved innånding eller 

gjennom huden.» 

 

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

(2) EUT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 

(3) EUT L 393 av 30.12.1989, s. 18. 

(4) EUT L 348 av 28.11.1992, s. 1. 

(5) EUT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(6) EUT L 399 av 30.12.1989, s. 18. 

(7) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 209/2013 

av 11. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer og 

regler for prøvetaking av fjørfeskrotter og ferskt fjørfekjøtt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddel-

hygiene(1), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 852/2004 fastsettes det 

alminnelige regler for næringsmiddelhygiene som 

gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 

og som tar særlig hensyn til framgangsmåter som 

bygger på anvendelse av prinsippene om fareanalyse 

og kritiske kontrollpunkter (HACCP-prinsippene). I 

artikkel 4 i nevnte forordning fastsettes det at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal treffe 

særlige hygienetiltak om blant annet oppfylling av 

mikrobiologiske kriterier for næringsmidler og krav til 

prøvetaking og analyse. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler(2) fastsettes det mikrobiologiske 

kriterier for visse mikroorganismer og de gjennom-

føringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak skal overholde når de gjennomfører de 

allmenne og særlige hygienetiltakene nevnt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 852/2004. 

3)  I kapittel 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 2073/2005 er det fastsatt kriterier for nærings-

middeltrygghet som visse næringsmiddelkategorier 

skal oppfylle, herunder prøvetakingsplaner, referanse-

metoder for analyse og grenser for mikroorganismer 

eller toksiner og metabolitter av disse. Kriteriene for 

næringsmiddeltrygghet for spirende frø med hensyn til 

salmonella er også oppført i nevnte kapittel. 

4)  Etter utbruddet av shigatoksinproduserende E. coli 

(STEC) i Unionen i mai 2011, ble konsum av spirer 

identifisert som den mest sannsynlige kilden til 

utbruddet. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 20. oktober 2011 en vitenskapelig 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2014 av 

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 6. 

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

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

uttalelse om risikoen ved shigatoksinproduserende 

Escherichia coli og andre sykdomsframkallende 

bakterier i frø og spirende frø(3). EFSA fastslo i sin 

uttalelse at den mest sannsynlige kilden til utbrudd 

som kan knyttes til spirer, er tørkede frø som er blitt 

forurenset med sykdomsframkallende bakterier. I 

tillegg slås det fast i uttalelsen at på grunn av høy 

fuktighet og gunstig temperatur under spiring, kan 

sykdomsframkallende bakterier på tørkede frø formere 

seg under spiring og utgjøre en risiko for folkehelsen. 

6)  EFSA anbefaler blant annet i sin uttalelse at mikrobio-

logiske kriterier bør styrkes som en del av et styrings-

system for næringsmiddeltrygghet for produksjons-

kjeden for spirende frø. Anbefalingen omfatter 

gjeldende mikrobiologiske kriterier for Salmonella for 

spirende frø og hensynet til mikrobiologiske kriterier 

for andre sykdomsframkallende bakterier. EFSA slår 

også fast at tilgjengelige opplysninger tyder på at det 

er høyere risiko for spirer enn for andre spirende frø. 

7)  EFSA vurderer i sin uttalelse ulike muligheter for 

mikrobiologiske kriterier for sykdomsframkallende E. 

coli for frø: før produksjonsprosessen startes, under 

spiring og i sluttproduktet. I den forbindelse slår EFSA 

fast at det kan være en fordel at et forurensnings-

problem påvises og reduseres tidlig i produksjons-

kjeden for spirende frø, ettersom dette kan hindre at 

forurensningen forsterkes under spiringsprosessen. I 

tillegg erkjenner EFSA at undersøkelse av frø alene 

ikke muliggjør påvisning av forurensning som kan 

oppstå på et senere tidspunkt i produksjonsprosessen. 

EFSA slår derfor fast at mikrobiologiske kriterier kan 

være nyttig under spiringsprosessen og/eller for 

sluttproduktet. Ved vurdering av et mikrobiologisk 

kriterium for sluttproduktet bemerker EFSA at den 

tiden som kreves for påvisningsmetoder for sykdoms-

framkallende bakterier kombinert med kort holdbar-

hetstid, kan gjøre det umulig å trekke produktet tilbake 

ved manglende overholdelse av kravene. EFSA anser i 

sin uttalelse at det i dag ikke er mulig å vurdere i 

hvilken grad særlige mikrobiologiske kriterier for frø 

og spirende frø har innvirkning på vern av folkehelsen. 

Dette understreker behovet for innsamling av 

opplysninger, slik at det kan foretas en kvantitativ 

risikovurdering. Dette kriteriet bør derfor gjennomgås 

på nytt idet tas hensyn til vitenskapelige, teknologiske 

og metodologiske framskritt, nye sykdomsframkallende 

mikroorganismer i næringsmidler og opplysninger som 

framkommer som følge av risikovurderinger.  

  

(3) EFSA Journal 2011: 9(11):2424. 

2019/EØS/28/09 
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8)  For å sikre vern av folkehelsen i Unionen og på 

bakgrunn av EFSAs uttalelse ble kommisjonsfor-

ordning (EU) nr. 211/2013 av 11. mars 2013 om krav 

til attestering ved import til Unionen av spirer og frø 

beregnet på produksjon av frø(1) og kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 av  

11. mars 2013 om krav til sporbarhet for spirer og frø 

beregnet på produksjonen av spirer(2) vedtatt. 

9)  I tillegg til tiltakene som er fastsatt i nevnte rettsakter, 

og idet det tas hensyn til den mulige betydelige helse-

risikoen som en eventuell forekomst av sykdomsfram-

kallende bakterier i spirer vil utgjøre, bør det fastsettes 

bestemmelser om ytterligere mikrobiologiske kriterier 

i henhold til EFSAs anbefalinger, særlig for sero-

grupper av STEC, som anses å utgjøre den alvorligste 

risikoen for folkehelsen. 

10)  Mikrobiologiske kriterier er én av flere kontroll-

muligheter for næringsmiddeltrygghet og bør brukes av 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som et middel 

for å kontrollere gjennomføringen av et effektivt 

styringssystem for næringsmiddeltrygghet. På grunn av 

lav prevalens og heterogen fordeling av noen 

sykdomsframkallende bakterier i frø og spirende frø, 

statistiske begrensninger i prøvetakingsplaner og 

mangelen på opplysninger om anvendelse av god land-

brukspraksis innen frøproduksjonen, er det nødvendig å 

undersøke alle frøpartier for forekomsten av de 

sykdomsframkallende stoffene der driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak ikke har innført et styringssystem 

for næringsmiddeltrygghet som omfatter trinn for å 

redusere mikrobiologisk risiko. Dersom styringssystem 

for næringsmiddeltrygghet er på plass, og det kan 

bekreftes med historiske opplysninger at systemene er 

effektive, kan det vurderes om hyppigheten av 

prøvetakinger kan reduseres. Hyppigheten bør imidlertid 

aldri være lavere enn én gang per måned. 

11)  Når det fastsettes mikrobiologiske kriterier for spirer, 

bør det sørges for fleksibilitet med hensyn til prøveta-

kingstrinn og prøvetyper som skal tas for å ta hensyn 

til mangfoldet i produksjonssystemet, samtidig som 

likeverdige standarder for næringsmiddeltrygghet 

opprettholdes. Det bør særlig finnes alternativer for 

prøvetaking av spirer for tilfeller der prøvetakingen er 

teknisk vanskelig. Undersøkelse av brukt vannings-

vann for sykdomsframkallende bakterier har vært 

foreslått som en alternativ strategi, ettersom det virker 

som en god indikator på denne typen mikroorganismer 

i selve spirene. Ettersom det er usikkert hvor følsom 

denne strategien er, må driftsansvarlige for nærings-

middelforetak som anvender dette alternativet, 

fastsette en prøvetakingsplan som omfatter framgangs-

måter for prøvetaking og prøvetakingssteder for brukt 

vanningsvann. 

  

(1) EUT L 68 av 12.3.2013, s. 26. 

(2) EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16. 

12)  Visse STEC serogrupper (O157, O26, O103, O111, 

O145 og O104:H4) er anerkjent som de som forårsaker 

flest tilfeller av Hemolytisk uremisk syndrom (HUS) i 

Unionen. Serotype O104:H4 forårsaket utbruddet i mai 

2011 i Unionen. Mikrobiologiske kriterier bør derfor 

vurderes for disse seks serogruppene. Det kan ikke 

utelukkes at andre STEC serogrupper også kan være 

sykdomsframkallende hos mennesker. Slike STEC kan 

forårsake mindre alvorlige former for sykdom som 

diaré og/eller blodig diaré eller kan forårsake HUS og 

utgjør derfor en fare for forbrukernes helse. 

13)  Spirer bør anses som spiseferdige næringsmidler, 

ettersom de kan konsumeres uten behov for tilberedning 

eller annen bearbeiding som ellers ville vært en effektiv 

måte å eliminere sykdomsframkallende mikroorganis-

mer eller redusere dem til akseptabelt nivå. Driftsan-

svarlige for næringsmiddelforetak som produserer 

spirer, bør derfor overholde kriteriene for nærings-

middeltrygghet som gjelder for spiseferdige nærings-

midler i Unionens regelverk, herunder prøvetaking fra 

bearbeidingsområder og utstyr, som en del av 

prøvetakingsordningen. 

14)  Formålet med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om 

bekjempelse av Salmonella og andre spesifiserte 

zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom 

næringsmidler(3) er å sikre at det treffes korrekte og 

virkningsfulle tiltak for å påvise og bekjempe 

Salmonella og andre zoonotiske smittestoffer i alle 

relevante ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon, 

for å redusere deres prevalens og risikoen de utgjør for 

folkehelsen. 

15)  Ved forordning (EF) nr. 2160/2003, endret ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1086/2011(4), 

fastsettes det nærmere regler for kriterier for nærings-

middeltrygghet for Salmonella i ferskt fjørfekjøtt. Som 

en følge av endringer til forordning (EF) nr. 2160/2003 

ble også forordning (EF) nr. 2073/2005 endret ved 

forordning (EU) nr. 1086/2011. Ved denne endringen 

oppstod det imidlertid enkelte teknologiske uklarheter 

i teksten til forordning (EF) nr. 2073/2005. Disse 

uklarhetene bør, av hensyn til klarhet og sammenheng 

i Unionens regelverk, klargjøres. 

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

17)  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 — 

  

(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. 

(4) EUT L 281 av 28.10.2011, s. 7. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal ny bokstav m) lyde: 

«m)  definisjonen av «spirer» i artikkel 2 bokstav a) i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 208/2013 av 11. mars om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på produksjon av 

spirer(*) 

  

(*) EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16.» 

2)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  fotnote 12 utgår, 

b)  i rad 1.18 endres henvisning til fotnote 12 til henvisning til fotnote 23, 

c)  ny rad 1.29 med tilhørende fotnote 22 og 23 skal lyde: 

«1.29 Spirer(23) Shigatoksinproduserende E. 

coli (STEC) O157, O26, 

O111, O103, O145 og 

O104:H4 

5 0 Ikke påvist 

i 25 g 

CEN/ISO TS 

13136(22) 

Produkter som bringes 

i omsetning innenfor 

holdbarhetstiden» 

(22) Idet det tas hensyn til Den europeiske unions referanselaboratoriums siste tilpasning for Escherichia coli, herunder 

Verotoxigenic E. coli (VTEC), for påvisning av STEC O104:H4. 

(23) Unntatt spirer som har mottatt behandling som effektivt fjerner Salmonella spp. og STEC. 

2)  I kapittel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 3.2 skal det gjøres følgende endringer i «Regler for prøvetaking av fjørfeskrotter og ferskt fjørfekjøtt»: 

i)  første ledd skal lyde: 

 «Slakterier skal ta prøver av hele fjørfeskrotter med halsskinn for salmonellaanalyser. Nedskjæringsanlegg 

og bearbeidingsanlegg, unntatt de som er knyttet til et slakteri og som nedskjærer og bearbeider bare kjøtt 

som kommer fra dette slakteriet, skal også ta prøver for salmonellaanalyser. Ved prøvetakingen skal de 

prioritere hele fjørfeskrotter med halsskinn, om dette er tilgjengelig, men samtidig sørge for at porsjoner av 

fjørfe med skinn og/eller porsjoner av fjørfe uten skinn, eller med bare en liten mengde skinn, dekkes. Dette 

valget skal være risikobasert.» 

ii)  fjerde ledd skal lyde: 

 «For salmonellaanalyser av ferskt fjørfekjøtt, bortsett fra fjørfeskrotter, skal det samles inn fem prøver på 

minst 25 g fra samme parti. Prøven som er tatt fra porsjoner av fjørfe med skinn, skal inneholde skinn og en 

tynn skive overflatemuskel dersom mengden skinn ikke er nok til å utgjøre en prøveenhet. Prøven som er 

tatt fra porsjoner av fjørfe uten skinn, eller med bare en liten mengde skinn, skal i tillegg til eventuelt skinn 

inneholde en eller flere tynne skiver overflatemuskel for å utgjøre en tilfredsstillende prøveenhet. 

Kjøttskivene skal skjæres på en slik måte at så mye som mulig av overflaten av kjøttet er med.» 

b)  Nytt avsnitt 3.3 skal lyde: 

«3.3 Prøvetakingsregler for spirer 

 I dette avsnitt gjelder definisjonen for parti som er fastsatt i artikkel 2 bokstav b) i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 208/2013. 

A.  Al lmenn e reg ler  for  p røvet ak in g og undersøk else  

1.  Innledende undersøkelse av frøpartiet 

 Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer spirer, skal gjennomføre innledende 

undersøkelse på et representativt utvalg av alle frøpartiene. Et representativt utvalg skal utgjøre minst 0,5 % 

av frøpartiets vekt i delprøver på 50 g eller velges ut på bakgrunn av en strukturert prøvetakingsstrategi, 

som er statistisk likeverdig med det første alternativet, og kontrollert av vedkommende myndighet. 

 Ved gjennomføring av de innledende undersøkelsene skal den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak 

la frøene i den representative prøven spire under samme forhold som resten av frøpartiet som skal spires. 

2.  Prøvetaking og undersøkelse av spirer og brukt vanningsvann 

 Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer spirer, skal ta prøver for mikrobiologisk 

undersøkelse på det tidspunkt der det er størst sannsynlighet for å finne shigatoksinproduserende E. coli 

(STEC) og Salmonella spp., men aldri før 48 timer etter at spiringsprosessen har startet. 

 Prøver av spirer skal analyseres i samsvar med kravene i rad 1.18 og 1.29 i kapittel 1.  
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 Dersom en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak som produserer spirer har en prøvetakingsplan, som 

omfatter framgangsmåter for prøvetaking og prøvetakingssteder for brukt vanningsvann, kan prøveta-

kingskriteriene i prøvetakingsplanene som er fastsatt i rad 1.18 og 1.29 i kapittel 1, erstattes med analyse av 

5 prøver på 200 ml av vannet som ble brukt til vanning av spirene. 

 I dette tilfellet skal kravene i rad 1.18 og 1.29 i kapittel 1 få anvendelse på analysen av vannet som ble brukt 

til vanning av spirene, med fraværsgrensen for 200 ml. 

 Når et frøparti undersøkes for første gang, kan driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bringe spirer i 

omsetning bare dersom resultatene av den mikrobiologiske analysen er i samsvar med rad 1.18 og 1.29 i 

kapittel 1 eller med fraværsgrensen for 200 ml dersom det er brukt vanningsvann som analyseres. 

3.  Prøvetakingshyppighet 

 Minst én gang i måneden skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer spirer, ta prøver for 

mikrobiologisk analyse på det tidspunkt der det er størst sannsynlighet for å finne shigatoksinproduserende 

E. coli (STEC) og Salmonella spp., men aldri før 48 timer etter at spiringsprosessen har startet. 

B .  Unntak  f ra  inn led end e undersøk else av  a l le f røpa rt i en e fas t sa t t  i  n r .  A.1  i  d et t e 

avsn i t t  

Når det er berettiget på grunnlag av følgende vilkår og godkjent av vedkommende myndighet, kan 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer spirer, unntas fra prøvetakingen fastsatt i nr. A.1 i 

dette avsnitt: 

a)  vedkommende myndighet finner det godtgjort at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har innført 

et styringssystem for næringsmiddeltrygghet for anlegget, som kan omfatte trinn i produksjonsprosessen, 

som reduserer den mikrobiologiske risikoen, og, 

b)  historiske data bekrefter at alle partier av forskjellige typer spirer som er produsert i anlegget oppfyller 

kriteriene for næringsmiddeltrygghet fastsatt i rad 1.18 og 1.29 i kapittel 1 i minst seks sammenhengende 

måneder før tildeling av tillatelser.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 702/2013 

av 22. juli 2013 

om overgangstiltak for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med 

hensyn til akkreditering av offisielle laboratorier som utfører offentlig trikinundersøkelse, og om 

endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for  

å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 

bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig 

artikkel 63 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Reglene og framgangsmåtene for offentlig kontroll er 

endret ved forordning (EF) nr. 882/2004. Den har vært 

anvendt fra 1. januar 2006. Anvendelsen av en rekke 

av disse reglene og framgangsmåtene med umiddelbar 

virkning fra nevnte dato ville imidlertid ha medført 

praktiske problemer i visse tilfeller. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal 

laboratorier som analyserer prøver som er tatt ved 

offentlig kontroll, være akkreditert i samsvar med visse 

europeiske standarder som er nevnt i forordningen. Det 

er imidlertid ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1162/2009 av 30. november 2009 om fastsettelse av 

overgangsbestemmelser om gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 

(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004(2) fastsatt visse 

overgangstiltak, herunder unntak fra dette kravet til 

laboratoriene for å muliggjøre en myk overgang til 

fullstendig gjennomføring av de nye reglene og 

framgangsmåtene. Forordning (EF) nr. 1162/2009 får 

anvendelse til 31. desember 2013. 

3)  Rapporten av 28. juli 2009 fra Kommisjonen til 

Europaparlamentet og Rådet om erfaringen med 

anvendelsen av Europaparlamentets og Rådets 

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

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004(3) 

«har til formål å gi en saklig framstilling av alle berørte 

parters erfaring, herunder vanskeligheter, i 2006, 2007 

og 2008 med gjennomføringen av hygienepakken» 

(«rapporten»). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 24.7.2013,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2014 av 

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 6. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

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

(3) KOM(2009) 403 endelig utgave. 

4)  Rapporten tar for seg erfaringer med overgangstiltak, 

herunder dem i forordning (EF) nr. 882/2004. Ifølge 

rapporten er det fortsatt vanskeligheter med hensyn til 

akkreditering av slakterienes interne laboratorier. 

5)  Disse vanskelighetene må løses ved en gjennomgang 

av forordning (EF) nr. 882/2004. Det ble derfor 

iverksatt en konsekvensanalyse umiddelbart etter at 

rapporten ble offentliggjort. 

6)  Kommisjonen vedtok 6. mai 2013 et forslag til 

europaparlaments- og rådsforordning om offentlig 

kontroll og andre offisielle aktiviteter med henblikk på 

å sikre anvendelse av næringsmiddel- og fôrvarelover 

samt regler for dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse, 

planteformeringsmateriale og plantevernmidler(4). 

Forslaget innebærer oppheving av forordning (EF)  

nr. 882/2004 og gir mulighet for unntak når det gjelder 

akkreditering av offisielle laboratorier hvis eneste 

aktivitet er påvisning av Trichinella i kjøtt. 

7)  I tillegg har erfaring vist at laboratorier som utfører 

offentlige trikinundersøkelser og befinner seg på 

slakterier eller viltbehandlingsanlegg, trenger ekstra tid 

for å oppnå full akkreditering, siden dette er en 

kompleks og møysommelig prosess. Denne forordning 

bør derfor fastsette ytterligere overgangstiltak i 

påvente av at den nye forordningen vedtas av 

Europaparlamentet og Rådet. 

8)  Det bør derfor fastsettes en ytterligere over-

gangsperiode der overgangsbestemmelsene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1162/2009 fortsett gjelder. Av 

klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 1162/2009 

endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes overgangstiltak for anvendelsen 

av forordning (EF) nr. 882/2004 for en overgangsperiode fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2016.  

  

(4) KOM(2013) 265 endelig utgave. 

2019/EØS/28/10 
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Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 

kan vedkommende myndighet utpeke et laboratorium som 

befinner seg på et slakteri eller et viltbehandlingsanlegg og 

utfører offentlige trikinundersøkelser, selv om det ikke er 

akkreditert i samsvar med de europeiske standardene nevnt i 

bokstav a) i nevnte nummer, forutsatt at laboratoriet 

a)  dokumenterer at det har påbegynt og følger de nødvendige 

framgangsmåter for å oppnå akkreditering i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 882/2004, 

b)  gir vedkommende myndighet tilfredsstillende garantier for 

at det er iverksatt kvalitetskontrollordninger for de prøve-

analysene som laboratoriet gjennomfører ved offentlig 

kontroll. 

Medlemsstater som anvender denne overgangsbestemmelsen, 

skal innen 31. desember hvert år framlegge for Kommisjonen 

en rapport om de framskritt som er gjort i akkrediteringen av 

slike utpekte laboratorier. 

Artikkel 3 

Kapittel IV i forordning (EF) nr. 1162/2009 oppheves. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014 til 31. desember 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 22. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1086/2011 

av 27. oktober 2011 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og vedlegg I 

til kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i ferskt fjørfekjøtt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 

salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 

overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 5 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddel-

hygiene(2), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som formål å sikre 

at det treffes korrekte og virkningsfulle tiltak for å 

påvise og bekjempe salmonella og andre zoonotiske 

smittestoffer i alle relevante ledd i produksjon, 

foredling og distribusjon for å redusere deres prevalens 

og den risikoen de utgjør for folkehelsen. Forord-

ningen omfatter blant annet vedtakelse av mål for å 

redusere prevalensen av spesifiserte zoonoser i 

dyrebestander og vedtakelse av regler for handel i 

Unionen og import fra tredjestater av visse dyr og 

produkter fra dyr. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av  

12. juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 

fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av 

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 

broilere og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1091/2005(3) er det definert et unionsmål for 

reduksjon av disse to salmonellaserotypene hos 

broilere. Forordningen tar sikte på å oppnå en 

reduksjon i antall flokker av broilere som fortsatt er 

positive for Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium, til høyst 1 % innen 31. desember 2011. 

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 av  

20. juni 2008 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 28.10.2011,  

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2014 av 

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 8. 

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. 

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

(3) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21. 

fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmo-

nella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 

kalkuner(4) er det fastsatt et unionsmål for reduksjon 

av disse to salmonellaserotypene i kalkunflokker. 

Forordningen tar sikte på å oppnå en reduksjon i antall 

flokker av oppfôringskalkuner som fortsatt er positive 

for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium 

til høyst 1 % innen 31. desember 2012. 

4) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 er det 

fastsatt særlige tiltak som skal treffes for å bekjempe 

zoonosene og de zoonotiske smittestoffene som er 

oppført i vedlegg I til forordningen. Mer konkret 

fastslås det i nr. 1 i del E i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 2160/2003 at ferskt fjørfekjøtt fra dyr oppført 

i vedlegg I ikke kan omsettes for konsum med mindre 

det oppfyller følgende kriterium: «Salmonella: ikke 

påvist i 25 gram». I henhold til forordningen skal det 

også fastsettes nærmere regler for kriteriet, særlig 

regler som omhandler prøvetakingsordninger og 

analysemetoder. 

5) Når det gjelder ferskt fjørfekjøtt, må det sikres at de 

nærmere reglene for kriteriet for salmonella i 

fjørfekjøtt gir rimelig sikkerhet for at det er fritt for 

relevant salmonella, og at harmonisert anvendelse av 

bestemmelsene resulterer i rettferdig konkurranse og 

like vilkår for omsetning. 

6) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler(5) er det fastsatt mikrobiologiske kriterier 

for visse mikroorganismer og de gjennomføringsreglene 

som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal 

overholde når de gjennomfører allmenne og særlige 

hygienetiltak nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 852/2004. 

7) Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør 

de særlige kravene til fjørfekjøtt som er fastsatt i del E 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 endres, 

og det bør innføres nærmere regler for salmonella-

kriteriet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005.  

  

(4) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3. 

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

2019/EØS/28/11 
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8) I samsvar med kommisjonsbeslutning 2005/636/EF av 

1. september 2005 om økonomisk bidrag fra Felles-

skapet til en referanseundersøkelse av prevalensen av 

salmonella i flokker av broilere av Gallus gallus som 

skal gjennomføres i medlemsstatene(1), kommisjons-

vedtak 2006/662/EF av 29. september 2006 om 

økonomisk bidrag fra Fellesskapet til en referanseunder-

søkelse av prevalensen av salmonella i kalkunflokker 

som skal gjennomføres i medlemsstatene(2) og 

kommisjonsvedtak 2007/516/EF av 19. juli 2007 om 

økonomisk bidrag fra Fellesskapet til en undersøkelse av 

prevalensen av antimikrobiell resistens hos Campylo-

bacter spp. i broilerflokker og prevalensen av 

Campylobacter spp. og Salmonella spp. i broilerslakt 

som skal gjennomføres i medlemsstatene(3) er det 

samlet inn opplysninger om prevalensen av salmonella i 

henholdsvis broilerflokker, kalkunflokker og 

broilerslakt. Resultatene av disse undersøkelsene og de 

midlertidige resultatene av det første året av de 

nasjonale programmene for salmonellabekjempelse hos 

broilere (2009) i samsvar med artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 2160/2003, viser av salmonellaprevalensen i 

flokker av broilere og kalkuner fortsatt er høy(4). 

Dessuten ble nasjonale bekjempelsesprogrammer for 

kalkuner i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 

obligatorisk først fra 2010. Anvendelsen av kriteriet på 

alle salmonellaserotyper før det er påvist en merkbar 

reduksjon i prevalensen av salmonella i flokker av 

broilere og kalkuner vil kunne resultere i uforholds-

messige økonomisk konsekvenser for bransjen. 

Kapittel I i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 

bør derfor endres. 

9) I henhold til Fellesskapets sammendragsrapport om 

tendenser og kilder til zoonoser og zoonotiske 

smittestoffer og utbrudd av næringsmiddeloverførte 

sykdommer i Den europeiske union i 2008(5) fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

forårsakes ca. 80 % av salmonellose hos mennesker av 

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, 

hvilket tilsvarer tall fra tidligere år. Fjørfekjøtt er 

fortsatt en viktig kilde til salmonellose hos mennesker. 

10) Fastsettelse av et kriterium for Salmonella enteritidis og 

Salmonella typhimurium kan skape den beste balansen 

mellom å redusere salmonellose hos mennesker som 

skyldes konsum av fjørfekjøtt, og de økonomiske 

konsekvensene av anvendelse av kriteriet. Samtidig vil 

det oppmuntre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

til å treffe tiltak på tidligere stadier i fjørfeproduksjonen, 

noe som kan bidra til å redusere alle serotyper av 

salmonella som er av betydning for folkehelsen. 

Fokusering på disse to serotypene er dessuten i tråd med 

unionsmålene som er fastsatt for primærproduksjon av 

fjørfe. 

  

(1) EUT L 228 av 3.9.2005, s. 14. 

(2) EUT L 272 av 3.10.2006, s. 22. 

(3) EUT L 190 av 21.7.2007, s. 25. 

(4) www.efsa.europa.eu 

(5) EFSA Journal (2010); 8(1): 1496. 

11) Prøvetakingsplaner for andre kriterier for næringsmid-

deltrygghet knyttet til salmonella er fastsatt i forordning 

(EF) nr. 2073/2005. De har vist seg å være praktiske å 

bruke for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, og 

er derfor også hensiktsmessige for prøvetaking av ferskt 

fjørfekjøtt. 

12) Den internasjonale standarden EN/ISO 6579 er den 

gjennomgående metoden for påvisning av Salmonella 

spp. i næringsmidler og fôrvarer. Videre er det i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsatt at 

standarden skal være referansemetode for alle 

salmonellakriterier. Den bør derfor også fastsettes som 

referansemetode for kriteriet for ferskt fjørfekjøtt, uten 

at dette berører bestemmelsene om bruk av alternative 

metoder fastsatt i nevnte forordning. Den europeiske 

unions referanselaboratorium for salmonella anbefaler 

at White-Kaufmann-Le Minor-skjemaet brukes som 

referansemetode for serotypebestemmelse. 

13) Monofasiske stammer av Salmonella typhimurium har 

raskt blitt en av de vanligste salmonellaserotypene hos 

flere dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker. I 

henhold til den vitenskapelige uttalelsen om overvåking 

og vurdering av risikoen for menneskers helse ved 

«Salmonella typhimurium-lignende stammer»(6) 

betraktes monofasiske Salmonella typhimurium-

stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i:- som varianter 

av Salmonella typhimurium, og foreliggende 

dokumentasjon har vist at disse stammene utgjør en 

risiko for folkehelsen som kan sammenlignes med andre 

Salmonella typhimurium-stammer. Det bør derfor 

presiseres at bestemmelser om Salmonella typhimurium 

gjelder også for disse monofasiske stammene. 

14) I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det fastsatt et 

prosesshygienekriterium for salmonella i fjørfeskrotter 

av broilere og kalkuner etter avkjøling i slakterier. 

Prosesshygienekriteriet har til formål å bekjempe fekal 

forurensning av fjørfeskrotter som stammer fra 

infiserte flokker eller skyldes krysskontaminering på 

slakteriet. I henhold til artikkel 10 i forordning (EF)  

nr. 2073/2005 skal kriteriene og vilkårene for 

tilstedeværelse av salmonella i fjørfeskrotter gjennom-

gås på nytt i lys av påviste endringer i salmo-

nellaprevalensen. Siden unionsmålene som er fastsatt 

for flokker av broilere i forordning (EF) nr. 646/2007 

og for kalkuner i forordning (EF) nr. 584/2008, må nås 

innen utgangen av henholdsvis 2011 og 2012, bør 

antallet prøvetakingsenheter som kan overskride den 

fastsatte grensen, reduseres. Kapittel 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor endres. 

15) Forordning (EF) nr. 2160/2003 og (EF) nr. 2073/2005 

bør derfor endres.  

  

(6) EFSA Journal (2010); 8(10): 1826. 
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16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal nr. 1 i del E 

lyde: 

«1.  Fra 1. desember 2011 skal ferskt fjørfekjøtt fra 

dyrebestander oppført i vedlegg I oppfylle det 

relevante mikrobiologiske kriteriet fastsatt i rad 1.28 

i kapittel 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2073/2005(*). 

  

(*) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1.» 

Artikkel 2 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2011. 

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

Utferdiget i Brussel 27. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel 1 skal ny rad 1.28 og tilhørende fotnoter 20 og 21 lyde: 

«1.28 Ferskt fjørfekjøtt(20) Salmonella typhimurium(21) 

Salmonella enteritidis 

5 0 Ikke påvist 

i 25 g 

EN/ISO 6579 (for påvisning) 

White-Kaufmann-Le Minor-

skjema (for serotypebe-

stemmelse) 

Produkter omsatt i løpet av hold-

barhetstiden 

(20) Dette kriteriet gjelder for ferskt kjøtt fra avlsflokker av Gallus gallus, verpehøner, broilere og flokker av avls- og slaktekalkuner. 

(21) Når det gjelder monofasiske stammer av Salmonella typhimurium, tas bare 1,4,[5],12:i:- med.» 

2)  I kapittel 2 skal rad 2.1.5 log tilhørende fotnote 10 lyde: 

«2.1.5 Fjørfeskrotter 

av broilere og 

kalkuner 

Salmonella 

spp.(10) 

50(5) 7(6) 

Fra 1.1.2012: c = 5 

for broilere 

Fra 1.1.2013: c = 5 

for kalkuner 

Ikke påvist i 

25 g i en 

samleprøve 

av halsskinn 

EN/ISO 6579 

(for påvisning) 

Skrotter etter 

kjøling 

Forbedre slaktehygienen og 

gjennomgå prosesskontrollene, 

dyrenes opprinnelse og bio-

sikkerhetstiltakene i opprinnelses-

enhetene» 

(10) Dersom Salmonella spp. blir funnet, skal det utføres ytterligere serotypebestemmelse på isolatene for Salmonella typhimurium og Salmonella enteritidis for å kontrollere 

samsvar med det mikrobiologiske kriteriet fastsatt i rad 1.28 i kapittel 1.» 

3)  I kapittel 3 skal avsnitt 3.2 lyde: 

«3.2. Bakteriologisk prøvetaking i slakterier og i lokaler for produksjon av kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, 

mekanisk utbeinet kjøtt og ferskt kjøtt 

Regler  for  p røvetak ing av skro t t er  av s t or fe,  svin ,  sau er ,  ge i t e r  og h est er  

 De destruktive og de ikke-destruktive prøvetakingsmetodene, utvelgingen av prøvetakingssteder og reglene for 

lagring og transport av prøver som skal brukes, er beskrevet i ISO-standard 17604. 

 Ved hver prøvetaking skal det tas prøver av fem tilfeldig utvalgte skrotter. Ved valg av prøvetakingssteder skal det 

tas hensyn til det enkelte anleggs slaktemetoder. 

 Ved prøvetaking for å analysere forekomsten av enterobacteriaceae og aerobe kimtall skal det tas prøver fra fire 

steder på hver skrott. Fire vevsprøver som utgjør totalt 20 cm2, tas med den destruktive metoden. Dersom den ikke-

destruktive metoden benyttes til dette, skal prøvetakingsområdet dekke minst 100 cm2 (50 cm2 for skrotter av små 

drøvtyggere) per prøvetakingssted. 

 Ved prøvetaking for å analysere salmonella skal det benyttes en svamp med ru overflate. Områder med høyest 

sannsynlighet for forurensning skal velges. Det samlede prøvetakingsområdet skal dekke minst 400 cm2. 

 Når det tas prøver fra forskjellige prøvetakingssteder på skrotten, skal prøvene samles før de analyseres. 

P rø vetak in gs reg ler  for  f jø r fesk rot t er  og fersk t  f jø r fek jø t t  

 I slakteriene skal det for å analysere for salmonella tas prøver fra hele fjørfeskrottene med halsskinn. Andre 

virksomheter som foredler ferskt fjørfekjøtt, skal ved prøvetaking for å analyse for salmonella prioritere hele 

fjørfeskrotter med halsskinn dersom dette er tilgjengelig, men skal sikre at også kyllingdeler med skinn og/eller 

kyllingdeler uten skinn eller med bare litt skinn omfattes, og at valget er risikobasert. 

 Slakterier skal i sine prøvetakingsplaner ta med fjørfeskrotter fra flokker med ukjent salmonellastatus eller med en 

status som er kjent for å være positiv for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium.  
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 Ved prøving på grunnlag av prosesshygienekriteriet fastsatt i rad 2.1.5 i kapittel 2 for salmonella i fjørfeskrotter i 

slakterier skal det tas tilfeldige prøver fra halsskinn fra minst 15 fjørfeskrotter etter avkjøling i hver 

prøvetakingsrunde. Det skal tas en prøve på ca. 10 g av halsskinnet på hver skrott. Før undersøkelsen skal det hver 

gang samles prøver av halsskinnet fra tre fjørfeskrotter fra samme flokk, slik at det til slutt blir 5 prøver à 25 g. 

Disse prøvene skal også brukes til å kontrollere overholdelse av kriteriet for næringsmiddeltrygghet fastsatt i rad 

1.28 i kapittel 1. 

 Til analyse for salmonella av annet ferskt fjørfekjøtt enn fjørfeskrotter skal det tas fem prøver à minst 25 gram fra 

samme parti. Prøven tatt fra kyllingdeler med skinn skal inneholde skinn og en tynn skive av overflatemuskel i 

tilfelle mengden av skinn ikke er tilstrekkelig til å utgjøre en prøvetakingsenhet. En prøve som tas fra kyllingdeler 

uten skinn eller med bare en liten mengde skinn, skal inneholde én eller flere tynne skiver av overflatemuskel i 

tillegg til eventuelt skinn for å utgjøre en tilstrekkelig prøvetakingsenhet. Skivene med kjøtt skal tas på en slik måte 

at mest mulig av kjøttets overflate tas med. 

Retn in gs lin j er  for  p rø vetak ing  

 Nærmere retningslinjer for prøvetaking av skrotter, særlig med hensyn til prøvetakingssteder, kan innlemmes i 

retningslinjene for god praksis nevnt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 852/2004. 

P rø vetak in gs f rekven ser  for  skro t t er ,  kvern et  k jø t t ,  b ea rb eidet  k jø t t ,  mekanisk  u tb ein et  

k jø t t  og fer sk t  f jø r fek jø t t  

 Driftsansvarlige for slakterier eller virksomheter som produserer kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, mekanisk utbeinet 

kjøtt eller ferskt fjørfekjøtt skal ta prøver til mikrobiologisk analyse minst én gang per uke. Prøvetakingsdag skal 

endres hver uke for å sikre at alle ukedager dekkes. 

 Ved prøvetaking av kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt for å analysere forekomst av E. coli og aerobe kimtall, og ved 

prøvetaking av skrotter for å analysere forekomst av enterobacteriaceae og aerobe kimtall, kan frekvensen settes 

ned til én gang hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i seks sammenhengende uker. 

 Ved prøvetaking av kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, skrotter og ferskt fjørfekjøtt for å analysere for forekomst av 

salmonella kan frekvensen reduseres til én gang hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i 

30 sammenhengende uker. Prøvetakingsfrekvensen for salmonella kan reduseres også dersom det finnes et 

nasjonalt eller regionalt program for å bekjempe salmonella, og dersom dette programmet omfatter undersøkelser 

som erstatter prøvetakingen nevnt i dette avsnitt. Prøvetakingsfrekvensen kan settes ned ytterligere dersom det 

nasjonale eller regionale programmet for bekjempelse av salmonella viser at salmonellaprevalensen er lav hos dyr 

som er kjøpt av slakteriet. 

 Mindre slakterier og virksomheter som produserer kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og ferskt fjørfekjøtt i små 

mengder, kan imidlertid unntas fra disse prøvetakingsfrekvensene dersom det er berettiget på grunnlag av en 

risikoanalyse og godkjent av vedkommende myndighet.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1317/2013 

av 16. desember 2013 

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

hensyn til grenseverdier for rester av 2,4-D, beflubutamid, syklanilid, dinikonazol, florasulam, 

metolaklor og S-metolaklor, og milbemektin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av 2,4-D, syklanilid, florasulam, 

metolaklor og S-metolaklor samt milbemektin er fastsatt 

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

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av beflubutamid 

og dinikonazol er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte 

forordning. 

2) Visse tekniske tilpasninger bør gjøres, særlig bør 

navnet til det aktive stoffet «metolaklor og metolaklor-

S» erstattes med navnet «metolaklor og S-metolaklor». 

3) Når det gjelder 2,4-D, framla Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndighe-

ten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdi i 

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

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 17.12.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2014 av 

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 10. 

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

12 nr. 1(2). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av 

restmengden. For visse produkter anbefalte den å heve 

grenseverdiene eller beholde gjeldende grenseverdier. 

Når det gjelder grenseverdiene for mandler, paranøtter, 

kasjunøtter, kokosnøtter, hasselnøtter, macadamianøtter, 

pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, 

soyabønner og bokhvetekorn, konkluderte den med at 

visse opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

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

nivå eller til nivået identifisert av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt 

innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet 

det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder beflubutamid, 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(3). 

Den anbefalte å senke grenseverdien for hvetekorn. 

For andre produkter anbefalte den å beholde gjeldende 

grenseverdier. 

5) Når det gjelder syklanilid, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

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

Den anbefalte å heve den gjeldende grenseverdien for 

bomullsfrø. Ettersom godkjenningen av det aktive 

  

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-D 

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

Journal 2011;9(11):2431. [52 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for beflubutamid 

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

Journal 2012;10(2):2585. [28 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyclanilide 

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

Journal 2012;10(2):2568. [27 s.]. 

2019/EØS/28/12 
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stoffet syklanilid utløp 31. oktober 2011(1) og alle 

gjeldende godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder syklanilid, er tilbakekalt, er det hensikts-

messig å sette grenseverdien til den særskilte 

bestemmelsesgrensen. 

6) Når det gjelder dinikonazol, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). 

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Alle 

gjeldende godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder dinikonazol-M, er tilbakekalt. Det er derfor 

hensiktsmessig å sette grenseverdiene til den særskilte 

bestemmelsesgrensen. 

7) Når det gjelder florasulam, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

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

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

12 nr. 1(3). For visse produkter anbefalte den å beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier 

for kjøtt, fett, lever og nyre fra svin, storfe, sau og geit 

og for melk fra storfe, sau og geit, konkluderte den 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til nivået identifisert av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

8) Når det gjelder metolaklor og S-metolaklor, framla 

Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

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

forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Den anbefalte å 

senke grenseverdien for linfrø, solsikkefrø, rapsfrø, 

soyabønner, bomullsfrø og gresskarfrø. For andre 

produkter anbefalte den å beholde gjeldende 

grenseverdier eller sette grenseverdiene til nivået 

identifisert av Myndigheten. Når det gjelder 

grenseverdier for jordbær og ananas, konkluderte den 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1022/2011 av 

14. oktober 2011 om godkjenning av det aktive stoffet syklanilid 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011. EUT L 270 av 15.10.2011, s. 20. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

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

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

EFSA Journal 2012;10(2):2590. [19 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for florasulam 

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

Journal 2012;10(3):2626. [29 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for S-metolachlor 

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

Journal 2012;10(2):2586. [42 s.]. 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmå-

let på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

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

gjeldende nivå eller til nivået identifisert av Myndighe-

ten. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert 

på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

9) Når det gjelder milbemektin, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

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

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

12 nr. 1(5). Den foreslo å endre restmengdedefini-

sjonen. Den anbefalte å senke grenseverdien for 

kjernefrukter og jordbær. For humle anbefalte den å 

heve grenseverdiene. 

10) For produkter der ingen relevant godkjenning eller 

importtoleranse var meldt på EU-plan og ingen 

grenseverdi for restmengder var fastsatt i Codex, 

konkluderte Myndigheten med at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. 

Som en følge av den vitenskapelige og tekniske 

utvikling, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien for restmengder i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 396/2005. 

11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene 

å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

12) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

13) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør 

medlemsstatene og de berørte partene gis en rimelig 

frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

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

15) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på en normal måte, bør det ved denne 

forordning fastsettes en overgangsordning for produkter 

som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, 

og der opplysninger viser at et høyt nivå av 

forbrukervern er opprettholdt. 

  

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for milbemectin 

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

Journal 2012;10(3):2629. [32 s.]. 
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16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 6. juli 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. juli 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 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 2,4-D, florasulam, metolaklor og metolaklor-S, og milbemektin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 1    

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

    

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

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

    

0110040  Lime     

0110050  Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

    

0110990  Andre     

0120000 ii) Nøtter 0,2    

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 0,05(*)    

0130010  Epler (villepler)     

0130020  Pærer (japanske pærer)     

0130030  Kveder     

0130040  Mispel     

0130050  Japansk mispel     

0130990  Andre     

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*)    

0140010  Aprikoser     

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)     

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)     

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

kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

    

0140990  Andre     

0150000 v) Bær og små frukter 0,1    

0151000 a) Borddruer og vindruer     

0151010  Borddruer     

0151020  Vindruer     

0152000 b)  Jordbær   (+)  

0153000 c) Bær fra halvbusker     

0153010  Bjørnebær     

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

Rubus-hybrider) 

    

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

tarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

    

0153990  Andre     

0154000 d) Andre små frukter og bær     

0154010  Blåbær (blåbær)     

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips     

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)     

0154050  Nyper     

0154060  Morbær (melbær)     
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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, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

    

0162030  Pasjonsfrukt     

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)     

0162050  Stjerneepler     

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

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

    

0162990  Andre     

0163000 c) Uspiselig skall, store     

0163010  Avokadoer     

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)     

0163030  Mango     

0163040  Papaya     

0163050  Granatepler     

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

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

    

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))     
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0163080  Ananas   (+)  

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)     

0163100  Durian     

0163110  Surannona (guanabana)     

0163990  Andre     

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

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

0211000 a) Poteter 0,2    

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

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

0212020  Søtpoteter     

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)     

0212040  Arrowrot     

0212990  Andre     

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

0213010  Rødbeter     

0213020  Gulrøtter     

0213030  Knollselleri     

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)     

0213050  Jordskokker (kinaskokk)     

0213060  Pastinakk     

0213070  Rotpersille     

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

    

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

    

0213100  Kålrot     

0213110  Neper     

0213990  Andre     

0220000 ii) Løk 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0220010  Hvitløk     

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk)     

0220030  Sjalottløk     
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0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)     

0220990  Andre     

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien     

0231010  Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

    

0231020  Paprika (chilipepper)     

0231030  Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macro-

carpon)) 

    

0231040  Okra     

0231990  Andre     

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall     

0232010  Slangeagurker     

0232020  Sylteagurker     

0232030  Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaske-

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

slangeagurk (Trichosantes cucumerina), kantagurk/teroi) 

    

0232990  Andre     

0233000 c) Gresskarfamilien — uspiselig skall     

0233010  Meloner (hornmelon)     

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))     

0233030  Vannmeloner     

0233990  Andre     

0234000 d) Sukkermais (babymais)     

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker     

0240000 iv) Kål 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0241000 a) Blomsterkål     

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)     

0241020  Blomkål     

0241990  Andre     

0242000 b)  Hodekål     

0242010  Rosenkål     
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0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)     

0242990  Andre     

0243000 c) Bladkål     

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

choi, choi sum, pe-tsai) 

    

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

    

0243990  Andre     

0244000 d) Knutekål     

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter     

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0251010  Vårsalat (italiensk vårsalat)     

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)     

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetannblader) 

    

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)     

0251050  Vårkarse     

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

0251070  Sareptasennep     

0251080  Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

    

0251990  Andre     

0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

    

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

    

0252030  Bladbete (mangold) (rødbeteblader)     

0252990  Andre     

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

klatreakasie (Acacia pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea 

aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 

0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 
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0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0256000 f) Urter 0,1(*) 0,02(*)  0,05(*) 

0256010  Kjørvel     

0256020  Gressløk     

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

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

    

0256040  Persille (blader av rotpersille)     

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

0256060  Rosmarin     

0256070  Timian (merian, oregano)     

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill betelpepper, 

karriblader) 

    

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)     

0256100  Estragon (isop)     

0256990  Andre     

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

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

prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, 

soyabønner) 

    

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

limabønner, vignabønner) 

    

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)     

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

0260050  Linser     

0260990  Andre     

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0270010  Asparges     

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)     

0270030  Stilkselleri     

0270040  Fennikel     

0270050  Artisjokk (bananblomst)     

0270060  Purre     

0270070  Rabarbra     

0270080  Bambusskudd     
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0270090  Palmehjerter     

0270990  Andre     

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

    

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

0280990  Andre     

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

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

0401000 i) Oljeholdige frø     

0401010  Linfrø     

0401020  Peanøtter     

0401030  Valmuefrø     

0401040  Sesamfrø     

0401050  Solsikkefrø     

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs)     

0401070  Soyabønner (+)    

0401080  Sennepsfrø     

0401090  Bomullsfrø     

0401100  Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)     

0401110  Saflortistel     

0401120  Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

    

0401130  Oljedodre     

0401140  Hampefrø     

0401150  Ricinus     
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0401990  Andre     

0402000 ii) Oljeholdige frukter     

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)     

0402030  Oljepalmefrukt     

0402040  Kapok     

0402990  Andre     

0500000 5. KORN  0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg 0,05(*)    

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

0500030 Mais 0,05(*)    

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

0500050 Havre 0,05(*)    

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica)) 0,1    

0500070 Rug 2    

0500080 Sorghum 0,05(*)    

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 2    

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

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

0610000 i) Te     

0620000 ii) Kaffebønner     

0630000 iii) Urtete (tørket)     

0631000 a) Blomster     

0631010  Kamille     

0631020  Hibiskus     

0631030  Kronblader av rose     

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))     

0631050  Lind     

0631990  Andre     

0632000 b)  Blader     

0632010  Jordbærblader     

0632020  Rooibosblader     

0632030  Maté     
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0632990  Andre     

0633000 c) Røtter     

0633010  Vendelrot     

0633020  Ginsengrot     

0633990  Andre     

0639000 d) Andre urteteer     

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)     

0650000 v) Johannesbrød     

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,2(*) 

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

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  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)     

0820030  Karve     

0820040  Kardemomme     

0820050  Einebær     

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

0820070  Vaniljestenger     

0820080  Tamarind     

0820990  Andre     

0830000 iii) Bark     

0830010  Kanel (kassia)     
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0830990  Andre     

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     

0840010  Lakris     

0840020  Ingefær     

0840030  Gurkemeie     

0840040  Pepperrot     

0840990  Andre     

0850000 v) Knopper     

0850010  Kryddernellik     

0850020  Kapers     

0850990  Andre     

0860000 vi) Blomsterarr     

0860010  Safran     

0860990  Andre     

0870000 vii) Frøkapper     

0870010  Muskatblomme     

0870990  Andre     

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)     

0900020 Sukkerrør     

0900030 Sikorirøtter     

0900990 Andre     

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     

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

1011000 a) Svin     

1011010  Muskelvev 0,2    

1011020  Fett 0,2    

1011030  Lever 5    

1011040  Nyrer 5    

1011050  Spiselig slakteavfall 5    

1011990  Andre 5    

1012000 b)  Storfe  (+)   

1012010  Muskelvev 0,2    

1012020  Fett 0,2    
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1012030  Lever 5    

1012040  Nyrer 5    

1012050  Spiselig slakteavfall 5    

1012990  Andre 5    

1013000 c) Sau  (+)   

1013010  Muskelvev 0,2    

1013020  Fett 0,2    

1013030  Lever 5    

1013040  Nyrer 5    

1013050  Spiselig slakteavfall 5    

1013990  Andre 5    

1014000 d) Geit  (+)   

1014010  Muskelvev 0,2    

1014020  Fett 0,2    

1014030  Lever 5    

1014040  Nyrer 5    

1014050  Spiselig slakteavfall 5    

1014990  Andre 5    

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler     

1015010  Muskelvev 0,2    

1015020  Fett 0,2    

1015030  Lever 5    

1015040  Nyrer 5    

1015050  Spiselig slakteavfall 5    

1015990  Andre 5    

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

1016010  Muskelvev     

1016020  Fett     

1016030  Lever     

1016040  Nyrer     

1016050  Spiselig slakteavfall     

1016990  Andre     

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

1017010  Muskelvev 0,2    

1017020  Fett 0,2    
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1017030  Lever 5    

1017040  Nyrer 5    

1017050  Spiselig slakteavfall 5    

1017990  Andre 5    

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

1020010  Storfe  (+)   

1020020  Sau  (+)   

1020030  Geit  (+)   

1020040  Hest     

1020990  Andre     

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

1030010  Kylling     

1030020  And     

1030030  Gås     

1030040  Vaktel     

1030990  Andre     

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 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. 

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

2,4-D (summen av 2,4-D, dets salter, dets estere og dets konjugater, uttrykt som 2,4-D) 

(+)  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 17. desember 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 
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0120990 Andre 

0401070 Soyabønner 

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

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

opplysningene mangler. 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 

Florasulam 

(+)  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 17. desember 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014000 d)  Geit 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Metolaklor og S-metolaklor (herunder andre beslektede isomerblandinger som omfatter S-metolaklor (summen av isomerer)) 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. desember 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 restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes 

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

opplysningene mangler. 

0163080 Ananas» 
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b) Følgende kolonne for beflubutamid tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

B
ef

lu
b
u
ta

m
id

 

(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,02(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

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

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

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040  Lime  

0110050  Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus reticulata x sinensis))  

0110990  Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010  Mandler  

0120020  Paranøtter  

0120030  Kasjunøtter  

0120040  Kastanjer  

0120050  Kokosnøtter  

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070  Macadamianøtter  

0120080  Pekannøtter  

0120090  Pinjekjerner  

0120100  Pistasienøtter  

0120110  Valnøtter  

0120990  Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010  Epler (villepler)  

0130020  Pærer (japanske pærer)  

0130030  Kveder  

0130040  Mispel  
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0130050  Japansk mispel  

0130990  Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010  Aprikoser  

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

(Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990  Andre  

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010  Borddruer  

0151020  Vindruer  

0152000 b)  Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010  Bjørnebær  

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

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

idaeus)) 

 

0153990  Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010  Blåbær (blåbær)  

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050  Nyper  

0154060  Morbær (melbær)  

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

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

0154990  Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010  Dadler  
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0161020  Fikener  

0161030  Bordoliven  

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

Fortunella spp.))  

 

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060  Daddelplommer  

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990  Andre  

0162000 b)  Uspiselig skall, små  

0162010  Kiwier  

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

0162030  Pasjonsfrukt  

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050  Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990  Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010  Avokadoer  

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030  Mango  

0163040  Papaya  

0163050  Granatepler  

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

frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080  Ananas  

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100  Durian  

0163110  Surannona (guanabana)  

0163990  Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

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

0213060  Pastinakk  

0213070  Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

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

0213100  Kålrot  

0213110  Neper  

0213990  Andre  

0220000 ii) Løk 0,02(*) 

0220010  Hvitløk  

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030  Sjalottløk  

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990  Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

chinense), tretomat) 

 

0231020  Paprika (chilipepper)  

0231030  Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  
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0231040  Okra  

0231990  Andre  

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010  Slangeagurker  

0232020  Sylteagurker  

0232030  Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar (Lagenaria siceraria), 

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

 

0232990  Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien — uspiselig skall  

0233010  Meloner (hornmelon)  

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030  Vannmeloner  

0233990  Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,02(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020  Blomkål  

0241990  Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010  Rosenkål  

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990  Andre  

0243000 c) Bladkål  

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

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

0243990  Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,02(*) 

0251010  Vårsalat (italiensk vårsalat)  
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0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)  

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

crispum/C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

 

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050  Vårkarse  

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

0251070  Sareptasennep  

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

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

 

0251990  Andre  

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

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

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

soda)) 

 

0252030  Bladbete (mangold) (rødbeteblader)  

0252990  Andre  

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,02(*) 

0256000 f) Urter 0,05(*) 

0256010  Kjørvel  

0256020  Gressløk  

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

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

 

0256040  Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060  Rosmarin  

0256070  Timian (merian, oregano)  

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

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill betelpepper, karriblader) 

 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100  Estragon (isop)  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/69 

 

 

(1) (2) (3) 

0256990  Andre  

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

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

langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

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

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)  

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

0260050  Linser  

0260990  Andre  

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

0270010  Asparges  

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030  Stilkselleri  

0270040  Fennikel  

0270050  Artisjokk (bananblomst)  

0270060  Purre  

0270070  Rabarbra  

0270080  Bambusskudd  

0270090  Palmehjerter  

0270990  Andre  

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

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

0280990  Andre  

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

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

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  
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0300990 Andre  

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

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010  Linfrø  

0401020  Peanøtter  

0401030  Valmuefrø  

0401040  Sesamfrø  

0401050  Solsikkefrø  

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs)  

0401070  Soyabønner  

0401080  Sennepsfrø  

0401090  Bomullsfrø  

0401100  Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)  

0401110  Saflortistel  

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

0401130  Oljedodre  

0401140  Hampefrø  

0401150  Ricinus  

0401990  Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030  Oljepalmefrukt  

0402040  Kapok  

0402990  Andre  

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 0,05(*) 

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

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse, perlehirse) 0,01(*) 

0500050 Havre 0,05(*) 

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) 
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0500070 Rug 0,05(*) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,05(*) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 

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

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010  Kamille  

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) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 

0810000 i) Frø  

0810010  Anisfrø  

0810020  Svartkarve  
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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  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030  Karve  

0820040  Kardemomme  

0820050  Einebær  

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

0820070  Vaniljestenger  

0820080  Tamarind  

0820990  Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010  Kanel (kassia)  

0830990  Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010  Lakris  

0840020  Ingefær  

0840030  Gurkemeie  

0840040  Pepperrot  

0840990  Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010  Kryddernellik  

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 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,01(*) 

1011000 a) Svin  

1011010  Muskelvev  

1011020  Fett  

1011030  Lever  

1011040  Nyrer  

1011050  Spiselig slakteavfall  

1011990  Andre  

1012000 b)  Storfe  

1012010  Muskelvev  

1012020  Fett  

1012030  Lever  

1012040  Nyrer  

1012050  Spiselig slakteavfall  

1012990  Andre  

1013000 c) Sau  

1013010  Muskelvev  

1013020  Fett  

1013030  Lever  
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1013040  Nyrer  

1013050  Spiselig slakteavfall  

1013990  Andre  

1014000 d) Geit  

1014010  Muskelvev  

1014020  Fett  

1014030  Lever  

1014040  Nyrer  

1014050  Spiselig slakteavfall  

1014990  Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010  Muskelvev  

1015020  Fett  

1015030  Lever  

1015040  Nyrer  

1015050  Spiselig slakteavfall  

1015990  Andre  

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

1016010  Muskelvev  

1016020  Fett  

1016030  Lever  

1016040  Nyrer  

1016050  Spiselig slakteavfall  

1016990  Andre  

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

1017010  Muskelvev  

1017020  Fett  

1017030  Lever  

1017040  Nyrer  

1017050  Spiselig slakteavfall  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/75 

 

 

(1) (2) (3) 

1017990  Andre  

1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010  Storfe  

1020020  Sau  

1020030  Geit  

1020040  Hest  

1020990  Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010  Kylling  

1030020  And  

1030030  Gås  

1030040  Vaktel  

1030990  Andre  

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

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

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

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

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

(*)  Angir bestemmelsesgrensen.» 

c)  Kolonnen for syklanilid utgår. 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for 2,4-D, beflubutamid, syklanilid, dinikonazol, florasulam, metolaklor og 

metolaklor-S, og milbemektin. 

3)  I vedlegg V tilføyes kolonnene for syklanilid og dinikonazol: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

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

0110000 i) Sitrusfrukter  0,01(*) 

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

hybrider) 

  

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider)   
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0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))   

0110040  Lime   

0110050  Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

  

0110990  Andre   

0120000 ii) Nøtter  0,02(*) 

0120010  Mandler   

0120020  Paranøtter   

0120030  Kasjunøtter   

0120040  Kastanjer   

0120050  Kokosnøtter   

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070  Macadamianøtter   

0120080  Pekannøtter   

0120090  Pinjekjerner   

0120100  Pistasienøtter   

0120110  Valnøtter   

0120990  Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter  0,01(*) 

0130010  Epler (villepler)   

0130020  Pærer (japanske pærer)   

0130030  Kveder   

0130040  Mispel   

0130050  Japansk mispel   

0130990  Andre   

0140000 iv) Steinfrukter  0,01(*) 

0140010  Aprikoser   

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

(Ziziphus zizyphus)) 
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0140990  Andre   

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

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010  Borddruer   

0151020  Vindruer   

0152000 b)  Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010  Bjørnebær   

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

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990  Andre   

0154000 d) Andre små frukter og bær   

0154010  Blåbær (blåbær)   

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050  Nyper   

0154060  Morbær (melbær)   

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

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

trær) 

  

0154990  Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter  0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall   

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

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

Fortunella spp.)) 

  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)   
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0161060  Daddelplommer   

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990  Andre   

0162000 b)  Uspiselig skall, små   

0162010  Kiwier   

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

0162030  Pasjonsfrukt   

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050  Stjerneepler   

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

sapot, mammeysapot) 

  

0162990  Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010  Avokadoer   

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030  Mango   

0163040  Papaya   

0163050  Granatepler   

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080  Ananas   

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100  Durian   

0163110  Surannona (guanabana)   

0163990  Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000 a) Poteter   

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster   

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



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/79 

 

 

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

0212020  Søtpoteter   

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040  Arrowrot   

0212990  Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010  Rødbeter   

0213020  Gulrøtter   

0213030  Knollselleri   

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050  Jordskokker (kinaskokk)   

0213060  Pastinakk   

0213070  Rotpersille   

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

(Cyperus esculentus)) 

  

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

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000 ii) Løk 0,05(*) 0,01(*) 

0220010  Hvitløk   

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030  Sjalottløk   

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   

0220990  Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

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

L. chinense), tretomat) 

  

0231020  Paprika (chilipepper)   

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

0231040  Okra   
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0231990  Andre   

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010  Slangeagurker   

0232020  Sylteagurker   

0232030  Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar (Lagenaria 

siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosantes cucumerina), 

kantagurk/teroi) 

  

0232990  Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien — uspiselig skall   

0233010  Meloner (hornmelon)   

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030  Vannmeloner   

0233990  Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,05(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   

0242000 b)  Hodekål   

0242010  Rosenkål   

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990  Andre   

0243000 c) Bladkål   

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

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

0243990  Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   
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0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,05(*) 0,01(*) 

0251010  Vårsalat (italiensk vårsalat)   

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)   

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

var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

  

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050  Vårkarse   

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

0251070  Sareptasennep   

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

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

  

0251990  Andre   

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

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

bitawiri) 

  

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

(Salsola soda)) 

  

0252030  Bladbete (mangold) (rødbeteblader)   

0252990  Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, klatreakasie (Acacia pennata)) 0,05(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, 

vannmimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,1(*) 0,02(*) 

0256010  Kjørvel   

0256020  Gressløk   

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

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

  

0256040  Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060  Rosmarin   

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

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill 

betelpepper, karriblader) 

  

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100  Estragon (isop)   

0256990  Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,05(*) 0,01(*) 

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

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

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

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)   

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

0260050  Linser   

0260990  Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,05(*) 0,01(*) 

0270010  Asparges   

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030  Stilkselleri   

0270040  Fennikel   

0270050  Artisjokk (bananblomst)   

0270060  Purre   

0270070  Rabarbra   

0270080  Bambusskudd   

0270090  Palmehjerter   

0270990  Andre   

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,01(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

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

0280990  Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,01(*) 
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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 0,05(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010  Linfrø   

0401020  Peanøtter   

0401030  Valmuefrø   

0401040  Sesamfrø   

0401050  Solsikkefrø   

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs)   

0401070  Soyabønner   

0401080  Sennepsfrø   

0401090  Bomullsfrø   

0401100  Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)   

0401110  Saflortistel   

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

0401130  Oljedodre   

0401140  Hampefrø   

0401150  Ricinus   

0401990  Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030  Oljepalmefrukt   

0402040  Kapok   

0402990  Andre   

0500000 5. KORN 0,05(*) 0,01(*) 
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0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

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

0500050 Havre   

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

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

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010  Kamille   

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   
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0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

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

0800000 8. KRYDDER 0,1(*) 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  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030  Karve   

0820040  Kardemomme   

0820050  Einebær   

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

0820070  Vaniljestenger   

0820080  Tamarind   

0820990  Andre   

0830000 iii) Bark   

0830010  Kanel (kassia)   
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0830990  Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010  Lakris   

0840020  Ingefær   

0840030  Gurkemeie   

0840040  Pepperrot   

0840990  Andre   

0850000 v) Knopper   

0850010  Kryddernellik   

0850020  Kapers   

0850990  Andre   

0860000 vi) Blomsterarr   

0860010  Safran   

0860990  Andre   

0870000 vii) Frøkapper   

0870010  Muskatblomme   

0870990  Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

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

1011000 a) Svin   

1011010  Muskelvev   

1011020  Fett   

1011030  Lever   

1011040  Nyrer   
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1011050  Spiselig slakteavfall   

1011990  Andre   

1012000 b)  Storfe   

1012010  Muskelvev   

1012020  Fett   

1012030  Lever   

1012040  Nyrer   

1012050  Spiselig slakteavfall   

1012990  Andre   

1013000 c) Sau   

1013010  Muskelvev   

1013020  Fett   

1013030  Lever   

1013040  Nyrer   

1013050  Spiselig slakteavfall   

1013990  Andre   

1014000 d) Geit   

1014010  Muskelvev   

1014020  Fett   

1014030  Lever   

1014040  Nyrer   

1014050  Spiselig slakteavfall   

1014990  Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010  Muskelvev   

1015020  Fett   

1015030  Lever   

1015040  Nyrer   

1015050  Spiselig slakteavfall   

1015990  Andre   
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010  Muskelvev   

1016020  Fett   

1016030  Lever   

1016040  Nyrer   

1016050  Spiselig slakteavfall   

1016990  Andre   

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

1017010  Muskelvev   

1017020  Fett   

1017030  Lever   

1017040  Nyrer   

1017050  Spiselig slakteavfall   

1017990  Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010  Storfe   

1020020  Sau   

1020030  Geit   

1020040  Hest   

1020990  Andre   

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

1030010  Kylling   

1030020  And   

1030030  Gås   

1030040  Vaktel   

1030990  Andre   

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

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

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

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

(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.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 36/2014 

av 16. januar 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat, 

metalaksyl-M, propamokarb, pyriofenon og kinoksyfen i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

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

rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer 

av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

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

bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av metalaksyl-M og 

kinoksyfen er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 396/2005, og grenseverdier 

for rester av aminopyralid, klorantraniliprol, 

cyflufenamid, mepikvat, pencykuron og propamokarb 

er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. 

Når det gjelder pyriofenon, er det ikke fastsatt særlige 

grenseverdier, og stoffet er heller ikke oppført i 

vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien 

på 0,01 mg/kg har derfor anvendelse. 

2)  Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet klorantraniliprol på rødbeter, gulrøtter, 

knollselleri, pepperrot, jordskokker, pastinakker, 

rotpersille, havrerot, kålrot, neper og andre rot- og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 21.1.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2014 av  

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 10. 

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

knollvekster (unntatt sukkerbete og reddiker) er det i 

henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de 

gjeldende grenseverdiene. 

3)  Slike søknader er også inngitt når det gjelder 

cyflufenamid for kjernefrukter (unntatt epler og 

pærer), sylteagurker og frukter av gresskarfamilien 

med uspiselig skall (unntatt meloner), når det gjelder 

mepikvat for havre, hvete og produkter av animalsk 

opprinnelse med hensyn til restmengder i fôr som 

følge av bruken av mepikvat på hvete, rug og bygg, 

når det gjelder metalaksyl-M for solbær, hvitrips og 

rødrips, når det gjelder pencykuron for poteter, når det 

gjelder propamokarb for salatsennep og purre og når 

det gjelder pyriofenon for bord- og vindruer, bygg, 

havre, rug og hvete. 

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

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

aminopyralid på produkter av animalsk opprinnelse 

med hensyn til restmengder i fôr som følge av bruken 

av aminopyralid på gressbeiter. Søkeren hevder at den 

tillatte bruken av aminopyralid på gressbeiter i De 

forente stater, Canada, Bolivia, Argentina og Brasil 

fører til restmengder som overstiger de tillatte 

grenseverdiene i henhold til forordning (EF)  

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig 

for å unngå handelshindringer for import av produkter 

av animalsk opprinnelse. 

5)  Slike søknader er også inngitt når det gjelder 

klorantraniliprol for oljeholdige frø (unntatt peanøtter, 

soyabønner og bomullsfrø) og når det gjelder 

kinoksyfen for humle. I begge tilfeller hevder søkerne at 

den tillatte bruken av nevnte stoffer på disse vekstene i 

De forente stater fører til restmengder som overstiger de 

tillatte grenseverdiene i henhold til forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig 

for å unngå handelshindringer for import av oljeholdige 

frø.  

2019/EØS/28/13 
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6)  I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte 

medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

7)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») har vurdert søknadene og vurderings-

rapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbru-

kerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(1). 

Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommi-

sjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelig for 

offentligheten. 

8)  Når det gjelder bruk av aminopyralid på gressbeiter, 

konkluderte Myndigheten med at det ikke er nød-

vendig å endre de gjeldende grenseverdiene for 

restmengder for melk, egg, fjørfe og svineprodukter. 

Når det gjelder bruk av klorantraniliprol på oljeholdige 

frø og bruk av pencykuron på poteter, konkluderte 

Myndigheten med at de framlagte opplysningene ikke 

er tilstrekkelig til å fastsette en ny grenseverdi for 

restmengder. Når det gjelder bruk av propamokarb på 

purre, anbefalte Myndigheten å ikke fastsette den 

foreslåtte grenseverdien ettersom risiko for forbru-

kerne ikke kan utelukkes. Videre foreligger det ikke 

opplysninger som støtter den tilsiktede sprøytingen. 

Den gjeldende grenseverdien for restmengder bør 

derfor forbli uendret. 

9)  Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte 

Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på: 

http://www.efsa.europa.eu:  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

aminopyralid in food commodities of animal origin. EFSA 

Journal 2013;11(6):3271 [35 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3271. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

chlorantraniliprole in several root and tuber vegetables and 

oilseeds. EFSA Journal 2013;11(7):3296 [36 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3296. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

cyflufenamid in pome fruits, cucurbits (inedible peel) and 

gherkins. EFSA Journal 2013;11(7):3336 doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3336. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

mepiquat in oats, wheat and food commodities of animal origin. 

EFSA Journal 2013;11(6):3275 [40 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3275. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

metalaxyl-M in currant (red, black and white). EFSA Journal 

2013;11(7):3297 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3297. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for 

pencycuron in potatoes. EFSA Journal 2012;10(12):3011 [21 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2012.3011. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

propamocarb in rocket and leek. EFSA Journal 2013;11(6):3255 

[32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3255. 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for pyriofenone in 

cereals, grapes and animal products. EFSA Journal 

2013;11(7):3342 [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3342. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for 

quinoxyfen in hops. EFSA Journal 2013;11(7):3343 [22 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3343. 

og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til 

forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukereksponering for 27 bestemte europeiske 

forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de 

nyeste opplysningene om stoffenes toksikologiske 

egenskaper. Verken livslang eksponering for disse 

stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som 

kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som 

følge av 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. 

10)  Når det gjelder aminopyralid, foreslo Myndigheten at 

CXL-grenseverdier brukes på næringsmidler av 

animalsk opprinnelse i stedet for å gjennomføre de 

endringene av grenseverdiene som søkeren har 

anmodet om, ettersom CXL-grenseverdiene bygger på 

de samme vitenskapelige vurderingene. Disse CXL-

grenseverdiene er trygge for forbrukerne i Unionen og 

bør derfor oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 

som grenseverdier for restmengder. 

11)  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. 

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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II skal kolonnene for metalaksyl-M og kinoksyfen 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 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,5 0,02(*) 

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

hybrider) 

  

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

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

0110040 Lime   

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

reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 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   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 1  

0130010 Epler (villepler)  0,05 

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,02(*) 

0130030 Kveder  0,02(*) 

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

0130990 Andre  0,02(*) 

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*)  

0140010 Aprikoser  0,05 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  0,3 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  0,05 

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

jujube ((Ziziphus zizyphus)) 

 0,02(*) 

0140990 Andre  0,02(*) 

0150000 v) Bær og små frukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer  1 

0151010 Borddruer 2  

0151020 Vindruer 1  

0152000 b) Jordbær 0,5 0,3 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,05(*) 0,02(*) 

0153010 Bjørnebær   

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

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre små frukter og bær  2 

0154010 Blåbær 0,05(*)  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 0,05(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,4  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 0,05(*)  

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 0,05(*)  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,05(*) 0,02(*) 

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) (**) (**) 
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0161060 Daddelplommer (**) (**) 

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

(**) (**) 

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

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

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) (**) 

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

sapot, mammeysapot) 

(**) (**) 

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

(**) (**) 

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

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) 

0163100 Durian (**) (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) 

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000 a) Poteter 0,05(*)  

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

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 0,05(*)  

0213020 Gulrøtter 0,1  
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0213030 Knollselleri 0,05(*)  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,1  

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,05(*)  

0213060 Pastinakk 0,1  

0213070 Rotpersille 0,05(*)  

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

(Cyperus esculentus)) 

0,1  

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

0213100 Kålrot 0,05(*)  

0213110 Neper 0,05(*)  

0213990 Andre 0,05(*)  

0220000 ii) Løk  0,02(*) 

0220010 Hvitløk 0,5  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,5  

0220030 Sjalottløk 0,5  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 0,2  

0220990 Andre 0,05(*)  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien  0,02(*) 

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

og L. chinense), tretomat) 

0,2  

0231020 Paprika (chilipepper) 0,5  

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,05(*)  

0231040 Okra 0,05(*)  

0231990 Andre 0,05(*)  

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

0232010 Slangeagurker 0,5  

0232020 Sylteagurker 0,05(*)  

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

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

cucumerina), teroi/kantagurk) 

0,05(*)  

0232990 Andre 0,05(*)  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  0,05 

0233010 Meloner (hornmelon) 0,2  

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

0233030 Vannmeloner 0,2  

0233990 Andre 0,05(*)  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,05(*) 0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål  0,02(*) 
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0241000 a) Blomsterkål 0,2  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål 0,05(*)  

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

0242990 Andre 0,05(*)  

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 0,05(*)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,2  

0243990 Andre 0,05(*)  

0244000 d) Knutekål 0,05(*)  

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

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 3  

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)   

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

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

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

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse (**) (**) 

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

0251070 Sareptasennep (**) (**) 

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

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

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)   

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

bitawiri) 

0,05(*)  

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

(Salsola soda)) 

(**) (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,05(*)  

0252990 Andre 0,05(*)  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) (**) (**) 

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

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,05(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,3  

0256000 f) Urter 2  

0256010 Kjørvel   
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0256020 Gressløk   

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

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

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060 Rosmarin (**) (**) 

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

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

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

karriblader) 

(**) (**) 

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

0256100 Estragon (isop) (**) (**) 

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,05(*) 0,02(*) 

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

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

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

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

0270010 Asparges 0,05(*) 0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,05(*) 0,02(*) 

0270030 Stilkelleri 0,05(*) 0,02(*) 

0270040 Fennikel 0,05(*) 0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,05(*) 0,3 

0270060 Purre 0,2 0,02(*) 

0270070 Rabarbra 0,05(*) 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd (*) (*) 

0270090 Palmehjerter (*) (*) 

0270990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

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

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,02(*) 

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

bondebønner, vignabønner) 
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0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 i) Oljeholdige frø 0,1(*) 0,05(*) 

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 (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

(**) (**) 

0401130 Oljedodre (**) (**) 

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus (**) (**) 

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,05(*) 0,02(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) 

0402040 Kapok (**) (**) 

0402990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0500000 5. KORN 0,05(*)  

0500010 Bygg  0,2 

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

0500030 Mais  0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  0,02(*) 

0500050 Havre  0,2 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,02(*) 

0500070 Rug  0,02(*) 

0500080 Sorghum  0,02(*) 
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0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,02(*) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,02(*) 

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

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) (**) 

0631000 a) Blomster (**) (**) 

0631010 Kamille (**) (**) 

0631020 Hibiskus (**) (**) 

0631030 Kronblader av rose (**) (**) 

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**) 

0631050 Lind (**) (**) 

0631990 Andre (**) (**) 

0632000 b) Blader (**) (**) 

0632010 Jordbærblader (**) (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) 

0632030 Maté (**) (**) 

0632990 Andre (**) (**) 

0633000 c) Røtter (**) (**) 

0633010 Vendelrot (**) (**) 

0633020 Ginsengrot (**) (**) 

0633990 Andre (**) (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**) (**) 

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

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 10 2 

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 (**) (**) 
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0810990 Andre (**) (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) 

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

0820030 Karve (**) (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) 

0820050 Einebær (**) (**) 

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

0820070 Vaniljestenger (**) (**) 

0820080 Tamarind (**) (**) 

0820990 Andre (**) (**) 

0830000 iii) Bark (**) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) (**) 

0830990 Andre (**) (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) 

0840010 Lakris (**) (**) 

0840020 Ingefær (**) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) 

0840990 Andre (**) (**) 

0850000 v) Knopper (**) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) 

0850020 Kapers (**) (**) 

0850990 Andre (**) (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) 

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(*)  
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1010000 i) Vev  0,2 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sauer   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geiter   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

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

1015010 Muskler (**) (**) 

1015020 Fett (**) (**) 

1015030 Lever (**) (**) 

1015040 Nyrer (**) (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) 

1015990 Andre (**) (**) 
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

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

1017010 Muskler (**) (**) 

1017020 Fett (**) (**) 

1017030 Lever (**) (**) 

1017040 Nyrer (**) (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) 

1017990 Andre (**) (**) 

1020000 ii) Melk  0,05 

1020010 Storfe   

1020020 Sauer   

1020030 Geiter   

1020040 Hester   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg  0,02(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And (**) (**) 

1030030 Gås (**) (**) 

1030040 Vaktel (**) (*****) 

1030990 Andre (**) (**) 

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

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

1060000 vi) Snegler (**) (**) 

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

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett.» 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat og propamokarb lyde:   
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)     

0110000 i) Sitrusfrukter  0,7 0,02(*) 0,05(*)  

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

    10 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)     0,1(*) 

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

medica var. sarcodactylis)) 

    10 

0110040 Lime     10 

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

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

    10 

0110990 Andre     10 

0120000 ii) Nøtter  0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0120010 Mandler      

0120020 Paranøtter      

0120030 Kasjunøtter      

0120040 Kastanjer      

0120050 Kokosnøtter      

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)      

0120070 Macadamianøtter      

0120080 Pekannøtter      

0120090 Pinjekjerner      

0120100 Pistasienøtter      

0120110 Valnøtter      

0120990 Andre      

0130000 iii) Kjernefrukter  0,5 0,05 0,05(*)  

0130010 Epler (villepler)     10 

0130020 Pærer (japanske pærer)     10 

0130030 Kveder     0,1(*) 

0130040 Mispel     0,1(*) 

0130050 Japansk mispel     0,1(*) 
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0130990 Andre     0,1(*) 

0140000 iv) Steinfrukter  1 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0140010 Aprikoser      

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)      

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)      

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

kinesisk daddel / kinesisk jujube ((Ziziphus zizyphus)) 

     

0140990 Andre      

0150000 v) Bær og små frukter      

0151000 a) Borddruer og vindruer  1 0,15 0,3 0,1(*) 

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) Jordbær  1 0,02(*) 0,05(*) 10 

0153000 c) Bær fra halvbusker  1 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0153010 Bjørnebær      

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

Rubus-hybrider) 

     

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

tarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

     

0153990 Andre      

0154000 d) Andre små frukter og bær   0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0154010 Blåbær  1,5    

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  1    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  1    

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

0154050 Nyper  1    

0154060 Morbær (melbær)  1    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  0,01(*)    

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

søtmispel og andre bær fra trær) 

 1    

0154990 Andre  1    

0160000 vi) Forskjellige frukter  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0161000 a) Spiselig skall      

0161010 Dadler      

0161020 Fikener      

0161030 Bordoliven      

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

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 
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0161050 Stjernefrukt (bilimbi)      

0161060 Daddelplommer      

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

     

0161990 Andre      

0162000 b) Uspiselig skall, små      

0162010 Kiwier      

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

langsat, salak) 

     

0162030 Pasjonsfrukt      

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)      

0162050 Stjerneepler      

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

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

     

0162990 Andre      

0163000 c) Uspiselig skall, store      

0163010 Avokadoer      

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)      

0163030 Mango      

0163040 Papaya      

0163050 Granatepler      

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

     

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))      

0163080 Ananas      

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)      

0163100 Durian      

0163110 Surannona (guanabana)      

0163990 Andre      

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

0210000 i) Rot- og knollvekster   0,02(*) 0,05(*)  

0211000 a) Poteter  0,02   0,5 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,02    

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)     0,5 

0212020 Søtpoteter     0,5 

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)     0,5 

0212040 Arrowrot     10 

0212990 Andre     10 
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0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete      

0213010 Rødbeter  0,06   0,1(*) 

0213020 Gulrøtter  0,06   10 

0213030 Knollselleri  0,06   0,2 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  0,06   0,5 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  0,06   0,1(*) 

0213060 Pastinakk  0,06   0,1(*) 

0213070 Rotpersille  0,06   0,5 

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 0,5   10 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

 0,06   0,1(*) 

0213100 Kålrot  0,06   0,1(*) 

0213110 Neper  0,06   10 

0213990 Andre  0,06   0,1(*) 

0220000 ii) Løk  0,01(*) 0,02(*)   

0220010 Hvitløk    0,1 10 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)    0,05(*) 10 

0220030 Sjalottløk    0,05(*) 2 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)    0,05(*) 0,1(*) 

0220990 Andre    0,05(*) 0,1(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker    0,05(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien   0,02(*)  10 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

 0,6    

0231020 Paprika (chilipepper)  1    

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macro-

carpon)) 

 0,6    

0231040 Okra  0,6    

0231990 Andre  0,6    

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,3   10 

0232010 Slangeagurker   0,04   

0232020 Sylteagurker   0,08   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/ 

kantagurk) 

  0,05   

0232990 Andre   0,02(*)   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  0,3 0,04   

0233010 Meloner (hornmelon)     5 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))     10 
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0233030 Vannmeloner     5 

0233990 Andre     10 

0234000 d) Sukkermais (babymais)  0,2 0,02(*)  2 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,2 0,02(*)  10 

0240000 iv) Kål   0,02(*) 0,05(*)  

0241000 a) Blomsterkål     10 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  1    

0241020 Blomkål  0,3    

0241990 Andre  0,3    

0242000 b) Hodekål     10 

0242010 Rosenkål  0,01(*)    

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

0242990 Andre  0,01(*)    

0243000 c) Bladkål  20    

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

choi, choi sum, pe-tsai) 

    10 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

    20 

0243990 Andre     10 

0244000 d) Knutekål  0,01(*)   10 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  20 0,02(*) 0,05(*)  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea      

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)     30 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)     50 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

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

intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

    10 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)     30 

0251050 Vårkarse     20 

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

0251070 Sareptasennep     20 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

    20 

0251990 Andre     20 

0252000 b) Spinat og lignende (blader)      

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

    30 
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0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

    20 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)     10 

0252990 Andre     10 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-

om (Acacia pennata)) 

    30 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/ 

vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

    5 

0255000 e) Salatsikori     10 

0256000 f) Urter     30 

0256010 Kjørvel      

0256020 Gressløk      

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

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, meksikansk 

koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

     

0256040 Persille (blader av rotpersille)      

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

0256060 Rosmarin      

0256070 Timian (merian, oregano)      

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

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

     

0256090 Laurbærblader (sitrongress)      

0256100 Estragon (isop)      

0256990 Andre      

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

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

(runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 0,5    

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

limabønner, vignabønner) 

 0,01(*)    

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

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

0260050 Linser  0,01(*)    

0260990 Andre  0,01(*)    

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   0,02(*) 0,05(*)  

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

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0,01(*)   0,1(*) 

0270030 Stilkselleri  10   10 

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

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0,3   0,1(*) 

0270060 Purre  0,01(*)   10 

0270070 Rabarbra  0,01(*)   0,1(*) 
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0270080 Bambusskudd  0,01(*)   0,1(*) 

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

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

0280000 viii) Sopp  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

     

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

0280990 Andre      

0290000 ix) Tang og tare  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

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(*)  0,1(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401020 Peanøtter 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 0,01(*)  10  

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,03 0,01(*)  3  

0401070 Soyabønner 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401090 Bomullsfrø 0,01(*) 0,3  5  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401110 Saflortistel 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

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

0401130 Oljedodre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0401990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)      

0402030 Oljepalmefrukt      
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0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 5. KORN     0,1(*) 

0500010 Bygg 0,1 0,02 0,1 3  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 0,02 0,02(*) 2  

0500030 Mais 0,01(*) 0,02 0,02(*) 2  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*) 0,02 0,02(*) 2  

0500050 Havre 0,1 0,02 0,1 2  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) 0,4 0,02(*) 2  

0500070 Rug 0,1 0,02 0,05 3  

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,02 0,02(*) 2  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1 0,02 0,05 3  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 0,02 0,02(*) 2  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0610000 i) Te      

0620000 ii) Kaffebønner      

0630000 iii) Urtete (tørket)      

0631000 a) Blomster      

0631010 Kamille      

0631020 Hibiskus      

0631030 Kronblader av rose      

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))      

0631050 Lind      

0631990 Andre      

0632000 b) Blader      

0632010 Jordbærblader      

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)      

0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c) Røtter      

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginsengrot      

0633990 Andre      

0639000 d) Andre urteteer      

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)      

0650000 v) Johannesbrød      
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0700000 7. HUMLE (tørket) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0800000 8. KRYDDER      

0810000 i) Frø 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

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 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0820010 Allehånde      

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)      

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

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

0820070 Vaniljestenger      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 iii) Bark 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0830010 Kanel (kassia)      

0830990 Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler      

0840010 Lakris 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

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

0840990 Andre 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0850000 v) Knopper 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      
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0860000 vi) Blomsterarr 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 vii) Frøkapper 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  0,02    

0900020 Sukkerrør  0,5    

0900030 Sikorirøtter  0,02    

0900990 Andre  0,01(*)    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     0,1(*) 

1010000 i) Vev   0,03(*)   

1011000 a) Svin      

1011010 Muskler 0,01(*) 0,2  0,05(*)  

1011020 Fett 0,02 0,2  0,05(*)  

1011030 Lever 0,02 0,2  0,05(*)  

1011040 Nyrer 0,3 0,2  0,05(*)  

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,2  0,2  

1011990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1012000 b) Storfe      

1012010 Muskler 0,1 0,2  0,08  

1012020 Fett 0,1 0,2  0,05(*)  

1012030 Lever 0,05 0,2  0,4  

1012040 Nyrer 1 0,2  0,6  

1012050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,2  0,2  

1012990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1013000 c) Sauer      

1013010 Muskler 0,1 0,2  0,08  

1013020 Fett 0,1 0,2  0,05(*)  

1013030 Lever 0,05 0,2  0,4  

1013040 Nyrer 1 0,2  0,6  

1013050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,2  0,2  

1013990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1014000 d) Geiter      

1014010 Muskler 0,1 0,2  0,08  
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1014020 Fett 0,1 0,2  0,05(*)  

1014030 Lever 0,05 0,2  0,4  

1014040 Nyrer 1 0,2  0,6  

1014050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,2  0,2  

1014990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler      

1015010 Muskler 0,1 0,2  0,08  

1015020 Fett 0,1 0,2  0,05(*)  

1015030 Lever 0,05 0,2  0,4  

1015040 Nyrer 1 0,2  0,6  

1015050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,2  0,2  

1015990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  0,01(*)  0,05(*)  

1016010 Muskler 0,01(*)     

1016020 Fett 0,02     

1016030 Lever 0,02     

1016040 Nyrer 0,3     

1016050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)     

1016990 Andre 0,01(*)     

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)    0,05(*)  

1017010 Muskler 0,1 0,2    

1017020 Fett 0,1 0,2    

1017030 Lever 0,05 0,2    

1017040 Nyrer 1 0,2    

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,2    

1017990 Andre 0,01(*) 0,01(*)    

1020000 ii) Melk 0,02 0,05 0,03(*)   

1020010 Storfe    0,1  

1020020 Sauer    0,05(*)  

1020030 Geiter    0,05(*)  

1020040 Hester    0,05(*)  

1020990 Andre    0,05(*)  

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,1 0,03(*) 0,05(*)  

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      
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1030990 Andre      

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*)  

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*)  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*)  

(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. 

Aminopyralid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45)(F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Cyflufenamid (summen av cyflufenamid (Z-isomerer) og dets E-isomer) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Mepikvat 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Propamokarb (summen av propamokarb og dets salt uttrykt som propamokarb) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 

b)  I del A tilføyes følgende kolonne for pyriofenon: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

P
y
ri

o
fe

n
o
n

 

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

0110040 Lime  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis))  
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0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,2 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

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

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

0153990 Andre  
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0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

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

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

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

spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

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

grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

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

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  
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0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter  

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 (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

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

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990 Andre  
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0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

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

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

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

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

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

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

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

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  
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0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  

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

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

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

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

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

0251070 Sareptasennep  

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

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

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

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

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

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata))  

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

kløverbregne, vannmimosa) 

 

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, meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

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

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

 

0256090 Laurbærblader (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

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

langbønner, guarbønner, soyabønner) 
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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 (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

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

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  

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  
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0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

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

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 0,03 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

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

0500050 Havre 0,03 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug 0,01(*) 

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,01(*) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  
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0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket)  

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 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

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

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  
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0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  
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1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sauer  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geiter  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

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

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

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

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  
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1017990 Andre  

1020000 ii) Melk  

1020010 Storfe  

1020020 Sauer  

1020030 Geiter  

1020040 Hester  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  

1060000 vi) Snegler  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)  

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 

c)  I del B skal kolonnene for metalaksyl-M og kinoksyfen 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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0130040 Mispel 1 0,02(*) 

0130050 Japansk mispel 1 0,02(*) 

0154050 Nyper 0,05(*) 2 

0154060 Morbær (melbær) 0,05(*) 2 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,05(*) 2 

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

trær) 

0,05(*) 2 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,05(*) 0,02(*) 
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0161060 Daddelplommer 0,05(*) 0,02(*) 

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

0,05(*) 0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,02(*) 

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

gul sapot, mammeysapot) 

0,05(*) 0,02(*) 

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

0,05(*) 0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 3 0,02(*) 

0251070 Sareptasennep 3 0,02(*) 

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

(Salsola soda)) 

1 0,02(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,05(*) 0,02(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 2 0,02(*) 

0256060 Rosmarin 2 0,02(*) 

0256070 Timian (merian, oregano) 2 0,02(*) 

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

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

karriblader) 

2 0,02(*) 

0256090 Laurbærblader (sitrongress) 2 0,02(*) 

0256100 Estragon (isop) 2 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,02(*) 

0290000 ix) Tang og tare   

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

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglo-

ssoides arvensis)) 

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

0401130 Oljedodre 0,1(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,1(*) 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,1(*) 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*) 0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,1(*) 0,05(*) 
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0631000 a) Blomster 0,1(*) 0,05(*) 

0631010 Kamille 0,1(*) 0,05(*) 

0631020 Hibiskus 0,1(*) 0,05(*) 

0631030 Kronblader av rose 0,1(*) 0,05(*) 

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,1(*) 0,05(*) 

0631050 Lind 0,1(*) 0,05(*) 

0631990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0632000 b) Blader 0,1(*) 0,05(*) 

0632010 Jordbærblader 0,1(*) 0,05(*) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0,1(*) 0,05(*) 

0632030 Maté 0,1(*) 0,05(*) 

0632990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0633000 c) Røtter 0,1(*) 0,05(*) 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 0,05(*) 

0633020 Ginsengrot 0,1(*) 0,05(*) 

0633990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0639000 d) Andre urteteer 0,1(*) 0,05(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,1(*) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,05(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,1(*) 0,05(*) 

0810040 Korianderfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810060 Dillfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,1(*) 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,05(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,1(*) 0,05(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 0,05(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(*) 0,05(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,05(*) 
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0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,1(*) 0,05(*) 

0820070 Vaniljestenger 0,1(*) 0,05(*) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,05(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,1(*) 0,05(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,05(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 0,05(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,05(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,05(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER  0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,1 0,02(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,02(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,05(*) 0,2 

1015010 Muskler 0,05(*) 0,2 

1015020 Fett 0,05(*) 0,2 

1015030 Lever 0,05(*) 0,2 

1015040 Nyrer 0,05(*) 0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,2 

1015990 Andre 0,05(*) 0,2 
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1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,05(*) 0,2 

1017010 Muskler 0,05(*) 0,2 

1017020 Fett 0,05(*) 0,2 

1017030 Lever 0,05(*) 0,2 

1017040 Nyrer 0,05(*) 0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,2 

1017990 Andre 0,05(*) 0,2 

1030020 And 0,05(*) 0,02(*) 

1030030 Gås 0,05(*) 0,02(*) 

1030040 Vaktel 0,05(*) 0,02(*) 

1030990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,05(*) 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. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (metalaksyl, herunder andre beslektede isomerblandinger, herunder metalaksyl-M (summen av isomerer)) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Kinoksyfen(F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for restmengder for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia 

rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 51/2014 

av 20. januar 2014 

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

grenseverdier for rester av dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk  

og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av dimetomorf, indoksakarb og 

pyraklostrobin ble fastsatt i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

2)  Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet dimetomorf på frø av krydder (unntatt 

muskatnøtt) og på karvefrukter, er det i henhold til 

artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en 

søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3)  For indoksakarb er det inngitt en slik søknad for karse, 

vårkarse, sareptasennep, andre salater og salatplanter, 

portulakk og bladbete og spinat og liknende (blader). 

For pyraklostrobin er det inngitt en slik søknad for 

jordskokk. 

4)  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. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, idet den særlig undersøkte 

risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for 

dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 21.1.2014, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2014 av  

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 10. 

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

grenseverdiene(2). Den har oversendt disse uttalelsene 

til Kommisjonen og medlemsstatene og offentliggjort 

dem. 

6)  Myndigheten konkluderte med at alle opplysningskrav 

var oppfylt for alle søknadene, og at endringene av 

grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var 

akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på 

grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 

27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten 

tok hensyn til de siste opplysningene om stoffenes 

toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering 

for disse stoffene gjennom konsum av alle nærings-

midler som kan inneholde dem, eller kortvarig ekspo-

nering 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. 

7)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til de faktorene som er relevante for 

saken, oppfyller de endringene av grenseverdier som det 

er søkt om, de relevante kravene i artikkel 14 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

8)  For dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin ble det 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 668/2013 av  

12. juli 2013(3) fastsatt grenseverdier for flere nærings-

midler. Ettersom nevnte forordning får anvendelse fra  

2. februar 2014, er det hensiktsmessig at grenseverdiene 

fastsatt i denne forordning får anvendelse fra samme 

dato. 

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

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på: 

http://www.efsa.europa.eu: 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

dimethomorph in seeds of spices and caraway. EFSA Journal 

2013; 11(2):3126 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants. 

EFSA Journal 2013;11(5):3247 [31 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3247. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes. EFSA 

Journal 2013; 11(2):3109 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 668/2013 av 12. juli 2013 om 

endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 

av 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin i eller på 

visse produkter (EUT L 192 av 13.7.2013, s. 39). 

2019/EØS/28/14 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. februar 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 20. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______   
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005, skal kolonnene for dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 i) Sitrusfrukter  0,02(*)  

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

og andre hybrider) 

0,01(*)  1 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) 0,8  2 

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis)) 0,01(*)  1 

0110040 Lime 0,01(*)  1 

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus 

reticulata x sinensis)) 

0,01(*)  1 

0110990 Andre 0,01(*)  1 

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,02(*)  

0120010 Mandler   0,02(*) 

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   1 

0120110 Valnøtter   0,02(*) 

0120990 Andre   0,02(*) 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*)  0,5 

0130010 Epler (villepler)  0,5(+)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,5  

0130030 Kveder  0,02(*)  
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0130040 Mispel  0,02(*)  

0130050 Japansk mispel  0,02(*)  

0130990 Andre  0,02(*)  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 1  

0140010 Aprikoser   1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   3 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,3 

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

/ kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  0,8 

0140990 Andre   0,02(*) 

0150000 v) Bær og små frukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 3 2  

0151010 Borddruer   1(+) 

0151020 Vindruer   2 

0152000 b) Jordbær 0,7 0,6 1,5 

0153000 c) Bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær 0,05(+) 0,5 3 

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

hybrider) 

0,01(*) 0,02(*) 2 

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

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

0,05(+) 0,6 3 

0153990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 2 

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

0154010 Blåbær (blåbær)  0,8 4 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  1 3 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,8 3 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  0,8 3 

0154050 Nyper  0,8 3 

0154060 Morbær (melbær)  0,8 3 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  0,8 3 

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

andre bær fra trær) 

 0,8 3 

0154990 Andre  0,8 3 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)   

0161000 a) Spiselig skall  0,02(*) 0,02(*) 

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    
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0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

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

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

   

0161990 Andre    

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

0162010 Kiwier    

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

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    

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

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer  0,02(*) 0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,2 0,02(*) 

0163030 Mango  0,02(*) 0,05 

0163040 Papaya  0,02(*) 0,07 

0163050 Granatepler  0,02(*) 0,02(*) 

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

andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

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

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

0163080 Ananas  0,02(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  0,02(*) 0,02(*) 

0163100 Durian  0,02(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana)  0,02(*) 0,02(*) 

0163990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster    

0211000 a) Poteter 0,05 0,02(*) 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

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

0212020 Søtpoteter    
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0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter 0,01(*) 0,02(*) 0,1 

0213020 Gulrøtter 0,01(*) 0,02(*) 0,5 

0213030 Knollselleri 0,01(*) 0,02(*) 0,3 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,01(*) 0,02(*) 0,3 

0213050 Jordskokker (kinaskokk) 0,01(*) 0,02(*) 0,06 

0213060 Pastinakk 0,01(*) 0,02(*) 0,3 

0213070 Rotpersille 0,01(*) 0,02(*) 0,1 

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

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

1,5 0,3 0,5 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 0,01(*) 0,02(*) 0,1 

0213100 Kålrot 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0213110 Neper 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0213990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0220000 ii) Løk  0,02(*)  

0220010 Hvitløk 0,6  0,3 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,6  1,5 

0220030 Sjalottløk 0,6  0,3 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 0,2  1,5 

0220990 Andre 0,15  0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) Søtvierfamilien 1   

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

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

 0,5 0,3 

0231020 Paprika (chilipepper)  0,3 0,5 

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  0,5 0,3 

0231040 Okra  0,02(*) 0,02(*) 

0231990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 0,5 0,5 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    
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0232030 Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar 

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

(Trichosantes cucumerina), kantagurk/teroi) 

   

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,5 0,5 0,5 

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål    

0241000 a) Blomsterkål  0,3 0,1 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 5 (+)  

0241020 Blomkål 0,05 (+)  

0241990 Andre 0,01(*)   

0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål 0,01(*) 0,06 0,3 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 6 0,2 0,2 

0242990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0243000 c) Bladkål 3  1,5 

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

pe-tsai) 

 3  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  0,4  

0243990 Andre  0,4  

0244000 d) Knutekål 0,02 0,02(*) 0,02(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea    

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 10 30 10 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) 15 2 2 

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

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

blader) 

6 1 0,4 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 10 1 10 

0251050 Vårkarse 10 1 10 
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0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 10 2(+) 10 

0251070 Sareptasennep 10 1 10 

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

reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til 

bladstadium 8), knutekålblader) 

10 2(+) 10 

0251990 Andre 10 1 10 

0252000 b) Spinat og lignende (blader)    

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

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

1 2 0,5 

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

salturt, agretti (Salsola soda)) 

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

0252030 Bladbete (mangold) (rødbeteblader) 1 1 0,5 

0252990 Andre 0,01(*) 1 0,02(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, klatreakasie 

(Acacia pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), 

bukkeblad, vannmimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,05 0,02(*) 0,02(*) 

0256000 f) Urter 10  2 

0256010 Kjørvel  2  

0256020 Gressløk  2  

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

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

 2  

0256040 Persille (blader av rotpersille)  2  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  2  

0256060 Rosmarin  2  

0256070 Timian (merian, oregano)  2  

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

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, blader av vill betelpepper, karriblader) 

 15  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  2  

0256100 Estragon (isop)  2  

0256990 Andre  2  

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

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

beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

0,01(*) 0,3  

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

vignabønner) 

0,04 0,02(*)  
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0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,01(*) 0,02(*)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,1 0,02(*)  

0260050 Linser 0,01(*) 0,02(*)  

0260990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)    

0270010 Asparges 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,01(*) 3 0,02(*) 

0270030 Stilkselleri 15 2 0,02(*) (+) 

0270040 Fennikel 0,01(*) 3 0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 2 0,2 2 

0270060 Purre 1,5 0,02(*) 0,7 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 3 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

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

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

   

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

0280990 Andre    

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*)   

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

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

 0,2 0,3 

0300020 Linser  0,01(*) 0,5 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  0,2 0,3 

0300040 Lupiner  0,01(*) 0,05 

0300990 Andre  0,01(*) 0,3 

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

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,02(*) 0,2 

0401020 Peanøtter  0,02(*) 0,04 

0401030 Valmuefrø  0,02(*) 0,2 

0401040 Sesamfrø  0,02(*) 0,2 

0401050 Solsikkefrø  0,02(*) 0,3 

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)  0,04 0,2 

0401070 Soyabønner  0,5 0,05 
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0401080 Sennepsfrø  0,02(*) 0,2 

0401090 Bomullsfrø  1 0,3 

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)  0,02(*) 0,02(*) 

0401110 Saflortistel  0,02(*) 0,2 

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

arvensis)) 

 0,02(*) 0,2 

0401130 Oljedodre  0,02(*) 0,2 

0401140 Hampefrø  0,02(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus  0,02(*) 0,2 

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

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,02(*) 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

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

0500010 Bygg   1 

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

0500030 Mais   0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse, perlehirse)   0,02(*) 

0500050 Havre   1 

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))   0,02(*) 

0500070 Rug   0,2 

0500080 Sorghum   0,5 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   0,2 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   0,02(*) 

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

0610000 i) Te   0,1(*) 

0620000 ii) Kaffebønner   0,3(+) 

0630000 iii) Urtete (tørket)   0,1(*) 

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Hibiskus    

0631030 Kronblader av rose    

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    

0631050 Lind    
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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) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød   0,1(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 80 0,05(*) 15 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø  0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø 30   

0810020 Svartkarve 30   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 30   

0810040 Korianderfrø 30   

0810050 Spisskummenfrø 30   

0810060 Dillfrø 30   

0810070 Fennikelfrø 30   

0810080 Bukkehornkløver 30   

0810090 Muskatnøtt 0,05(*)   

0810990 Andre 30   

0820000 ii) Frukt og bær  0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde 0,05(*)   

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

0820030 Karve 30   

0820040 Kardemomme 0,05(*)   

0820050 Einebær 0,05(*)   

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

0820070 Vaniljestenger 0,05(*)   

0820080 Tamarind 0,05(*)   

0820990 Andre 0,05(*)   
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0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*)   

0900010 Sukkerbete (rot)  0,1 0,2 

0900020 Sukkerrør  0,02(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,02(*) 0,02(*) 

0900990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Vev 0,01(*)  0,05(*) 

1011000 a) Svin    

1011010 Muskelvev  2  

1011020 Fett  2  

1011030 Lever  0,05  

1011040 Nyrer  0,05  

1011050 Spiselig slakteavfall  0,05  

1011990 Andre  0,05  

1012000 b) Storfe    

1012010 Muskelvev  2  

1012020 Fett  2  

1012030 Lever  0,05  
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1012040 Nyrer  0,05  

1012050 Spiselig slakteavfall  0,05  

1012990 Andre  0,05  

1013000 c) Sau    

1013010 Muskelvev  2  

1013020 Fett  2  

1013030 Lever  0,05  

1013040 Nyrer  0,05  

1013050 Spiselig slakteavfall  0,05  

1013990 Andre  0,05  

1014000 d) Geit    

1014010 Muskelvev  2  

1014020 Fett  2  

1014030 Lever  0,05  

1014040 Nyrer  0,05  

1014050 Spiselig slakteavfall  0,05  

1014990 Andre  0,05  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskelvev  2  

1015020 Fett  2  

1015030 Lever  0,05  

1015040 Nyrer  0,05  

1015050 Spiselig slakteavfall  0,05  

1015990 Andre  0,05  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  0,01(*) (+)  

1016010 Muskelvev    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

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

1017010 Muskelvev  2  

1017020 Fett  2  

1017030 Lever  0,05  

1017040 Nyrer  0,05  

1017050 Spiselig slakteavfall  0,05  
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1017990 Andre  0,05  

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,1 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,02(+) 0,05(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

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

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

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

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

(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 

Dimetomorf (summen av isomerer) 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0153010 Bjørnebær 

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

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av plantevernmidler for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding 

(tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Indoksakarb (summen av indoksakarb og dets R-enantiomer) (F) 

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

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

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

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

til bladstadium 8), knutekålblader) 
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(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av plantevernmidler for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding 

(tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

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

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Pyraklostrobin (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 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0151010 Borddruer 

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 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0620000 ii) Kaffebønner 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av plantevernmidler for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding 

(tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 61/2014 

av 24. januar 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av cyromazin, fenpropidin, formetanat, oksamyl og tebukonazol 

i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

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

og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av cyromazin og oksamyl er 

fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av 

fenpropidin, formetanat og tebukonazol er fastsatt i del 

A i vedlegg III til nevnte forordning. 

2)  Når det gjelder cyromazin, framla Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygget, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005(2). Myndigheten anbefalte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 25.1.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2014 av  

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 10. 

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

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

the existing maximum residue levels (MRLs) for cyromazine 

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

Journal 2011;9(7):2326. [52 s.]. 

å senke grenseverdiene for tomater og eggplanter. For 

andre produkter anbefalte den å heve grenseverdiene. 

3)  Når det gjelder grenseverdier for rester av cyromazin i 

vårsalat, salat, salatsennep, rucola, bønner (friske med 

belg), erter (friske med belg) og hageselleri, konkluderte 

Myndigheten med at visse 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 for restmengder vil 

bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av 

denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

4)  Når det gjelder grenseverdier for rester av cyromazin i 

friske urter, konkluderte Myndigheten med at det ikke 

forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Idet det tas hensyn til tilleggsopplysninger om god 

landbrukspraksis framlagt av Nederland, og 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. 

Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

5)  Myndigheten påpekte at den vurderte bruken av 

cyromazin i bredbladet endivie kan gi grunn til 

bekymring med hensyn til forbrukervernet. 

Grenseverdien for nevnte produkt bør settes til den 

særskilte bestemmelsesgrensen eller til standard-

grenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005.  

2019/EØS/28/15 
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6)  Cyromazin er et farmakologisk virksomt stoff som 

brukes innen veterinærmedisin. Når det gjelder 

produkter av sau, bør grenseverdiene settes til samme 

nivå som fastsatt i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 37/2010(1), ettersom eksponeringen ved bruk i 

veterinærpreparater antas å være høyere enn ved bruk i 

plantevernmidler. 

7)  Når det gjelder fenpropidin, har Myndigheten framlagt 

en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av 

restmengde. Den anbefalte å senke grenseverdiene for 

bananer, havre, rug, hvete og sukkerbete (rot). For andre 

produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller 

beholde gjeldende grenseverdier. 

8)  Når det gjelder formetanat, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

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

Den anbefalte å beholde gjeldende grenseverdi for 

tomater. 

9)  Når det gjelder grenseverdier for rester av formetanat i 

meloner og vannmeloner, konkluderte Myndigheten 

med at visse 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. 

10)  Når det gjelder grenseverdier for rester av formetanat i 

borddruer, vindruer, jordbær, paprika, slangeagurker, 

bønner med belg, purre og mandelgresskar, konkluderte 

Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, 

og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for 

nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmel-

sesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 396/2005. 

11)  Myndigheten påpekte at den gjeldende grenseverdien 

for rester av formetanat i mandelgresskar kan gi grunn 

til bekymring med hensyn til forbrukervernet. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 

om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med 

hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

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

the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropidin 

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

Journal 2011;9(8):2333. [42 s.]. 

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

the existing maximum residue levels (MRLs) for formetanate 

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

Journal 2010;8(10):1832. [30 s.]. 

12)  I forbindelse med en framgangsmåte for godkjenning av 

bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet formetanat, på aprikoser, ferskener/nektariner, 

borddruer, vindruer, jordbær, paprika, slangeagurker, 

meloner, kjempegresskar, vannmeloner, salat og bred-

bladet endivie, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i 

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

endring av de gjeldende grenseverdiene. 

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

er denne søknaden blitt vurdert av de berørte medlems-

statene, og vurderingsrapporten er oversendt Kommi-

sjonen. 

14)  Myndigheten har vurdert søknaden og vurderings-

rapporten, og undersøkte særlig risikoene for forbru-

kerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en 

grunngitt uttalelse om de foreslåtte grenseverdiene(4). 

Den har oversendt denne uttalelsen til Kommisjonen og 

medlemsstatene og offentliggjort den. 

15)  Når det gjelder bruk av formetanat på aprikoser, 

konkluderte Myndigheten i sin grunngitte uttalelse med 

at de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til å 

fastsette en ny grenseverdi. Den påpekte at de foreslåtte 

grenseverdiene for jordbær, paprika, slangeagurker og 

mandelgresskar kan gi grunn til bekymring med hensyn 

til forbrukervernet. Grenseverdiene for nevnte produkter 

bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav 

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

16)  Når det gjelder all annen bruk, 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 siste opplys-

ningene om formetanats toksikologiske egenskaper. 

Verken livslang eksponering for dette stoffet gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde det, 

eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum 

av de aktuelle vekstene og produktene, viste at det var 

noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller 

akutt referansedose (ARfD) overskrides.  

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned 

opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in 

various crops». EFSA Journal 2012;10(8):2866. [35 s.]. 
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17)  Når det gjelder oksamyl, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

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

For visse produkter anbefalte den å beholde gjeldende 

grenseverdier. 

18)  Når det gjelder grenseverdier for rester av oksamyl i 

appelsiner, mandariner, bananer, tomater, eggplanter, 

slangeagurker, sylteagurker og mandelgresskar, kon-

kluderte Myndigheten med at visse opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndte-

ringen, 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 for restmengder vil bli vurdert på nytt 

innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når 

det gjelder grenseverdier for appelsiner, mandariner og 

poteter, konkluderte Myndigheten med at de som er 

ansvarlige for risikovurderingen, må vurdere resultatene 

fra risikovurderingen ytterligere, idet det tas hensyn til 

den særskilte bestemmelsesgrensen i restanalysefor-

søkene. 

19)  Myndigheten påpekte at den nye bruken av oksamyl i 

paprika, meloner og vannmeloner som er vurdert, og 

gjeldende grenseverdier for paprika kan gi grunn til 

bekymring med hensyn til forbrukervernet. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den 

særskilte bestemmelsesgrensen eller til standard-

grenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

20)  Når det gjelder tebukonazol, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). 

Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for epler, pærer, 

aprikoser, ferskener, borddruer, jordbær, bjørnebær, 

bringebær, blåbær, tranebær, solbær og rips, 

stikkelsbær, hyllebær, gulrøtter, pastinakk, rotpersille, 

hvitløk, tomater, slangeagurker, kjempegresskar, 

vannmeloner, brokkoli, blomkål, hodekål, asparges, 

  

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

the existing maximum residue levels (MRLs) for oxamyl according 

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

2010;8(10):1830. [34 s.]. 

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

the existing maximum residue levels (MRLs) for tebuconazole 

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

Journal 2011;9(8):2339. [96 s.]. 

purre, soyabønner, rugkorn, hvetekorn og melk fra 

drøvtyggere. For andre produkter anbefalte den å heve 

grenseverdiene eller beholde gjeldende grenseverdier. 

21)  Når det gjelder grenseverdier for rester av tebukonazol i 

kirsebær, vindruer, blåbringebær, havrerot, eggplanter, 

meloner, hageselleri, jordnøtter, riskorn, humle, krydder 

(frø) og karve, konkluderte Myndigheten med at visse 

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 for restmengder vil bli vurdert på nytt 

innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når 

det gjelder karve, bør det tas hensyn til tilleggs-

opplysningene om god landbrukspraksis framlagt av 

Østerrike, og grenseverdien for nevnte produkt bør 

settes til samme nivå som for krydder (frø). 

22)  Når det gjelder grenseverdier for rester av tebukonazol i 

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

(friske, med belg), solsikkefrø og sukkerbete (rot), 

konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen 

opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Grenseverdier for knutekål, solsikkefrø og sukkerbete 

(rot) bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. Idet det tas 

hensyn til merknadene fra Unionens handelspartnere og 

ettersom det ikke er noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for bønner (friske, med og uten belg) og 

erter (friske, med belg) fastsettes i vedlegg II til 

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

Grenseverdiene for bønner (friske, med og uten belg) og 

erter (friske, med belg) vil bli vurdert på nytt innen to år 

etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

23)  Myndigheten påpekte at den vurderte bruken av 

tebukonazol i kinakål og gjeldende grenseverdier for 

epler, pærer, kirsebær, ferskener, borddruer, vindruer og 

kinakål kan gi grunn til bekymring med hensyn til 

forbrukervernet. Grenseverdien for kinakål bør settes til 

den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standard-

grenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005.  
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24)  Når det gjelder tebukonazol i sitrusfrukter, unntatt 

appelsiner, salat og andre salatplanter, gressløk, persille 

og tørkede belgfrukter, framla Myndigheten uttalelser 

om grenseverdiene for nevnte produkter(1)(2). Ettersom 

disse uttalelsene inneholder tilleggsopplysninger som 

tidligere ikke var tilgjengelige for Myndigheten, bør det 

tas hensyn til disse. 

25)  Når det gjelder tebukonazol i plommer, hvitløk, 

kepaløk, sukkermais, artisjokker, tørkede bønner, 

jordnøtter, soyabønner, bomullsfrø, humle og spiselig 

slakteavfall fra pattedyr, fastsatte Codex Alimentarius-

kommisjonen(3) CXL-grenseverdier for tebukonazol. 

Nevnte CXL-grenseverdier understøttes av en ajourført 

vurdering fra Myndigheten, og det bør derfor tas hensyn 

til disse, med unntak av de CXL-grenseverdier som ikke 

er trygge for forbrukere i Unionen, og som Unionen har 

framlagt sine forbehold om for Codex Alimentarius-

kommisjonen(4). 

26)  Når det gjelder produkter der ingen relevant god-

kjenning eller importtoleranse var meldt på EU-plan og 

ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelig, konkluderte 

Myndigheten med at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Som en følge av den vitenskapelige og tekniske 

utvikling bør grenseverdiene for nevnte produkter settes 

til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standard-

grenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

27)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene 

å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

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

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

statene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmid-

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

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses». 

EFSA Journal 2011;9(6):2282. [30 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned 

opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole 

in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley 

and chives». EFSA Journal 2012;10(9):2898. [37 s.]. 

(3) Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av plantevern-

midler finnes på: http://www.codexalimentarius.org/download/ 

report/777/REP12_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards 

programme Codex Alimentarius Commission. Tillegg II og III  

35. møte. Roma, Italia, 2.-7. juli 2012. 

(4) «Scientific support for preparing an EU position in the 44th 

Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». 

EFSA Journal 2012;10(7):2859. [155 s.]. 

de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen 

av grenseverdiene. 

30)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning 

fastsettes en overgangsordning for produkter som er 

lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er 

opprettholdt. 

31)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

32)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene i og på produkter som er 

oppført på listen nedenfor, får forordning (EF) nr. 396/2005, 

med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne 

forordning, fortsatt anvendelse på produkter som ble lovlig 

framstilt før 14. august 2014: 

1)  cyromazin og fenpropidin: alle produkter, 

2)  formetanat: alle produkter unntatt borddruer, vindruer, 

tomater, eggplanter, mandelgresskar, meloner, 

kjempegresskar og vannmeloner, 

3)  oksamyl: alle produkter unntatt paprika, 

4)  tebukonazol: vin og alle andre produkter unntatt epler, 

pærer, kirsebær, ferskener, borddruer, vindruer og kinakål. 
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Artikkel 3 

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

Den får imidlertid anvendelse fra 14. august 2014, men for formetanat i borddruer, vindruer, tomater, 

eggplanter, meloner, kjempegresskar og vannmeloner får den anvendelse fra den dato denne forordning 

trer i kraft. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for cyromazin og oksamyl skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

C
y
ro

m
az

in
 

O
k
sa

m
y
l 

1 2 3 4 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter   

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

hybrider) 

  

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

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

0110040 Limetter   

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

reticulata x sinensis)) 

 (+) 

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter   

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   
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1 2 3 4 

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

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

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

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

trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   
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0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

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

x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

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

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

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

sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  (+) 

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   
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0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

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

(Cyperus esculentus)) 

  

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

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,05(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien   

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

og L. chinense), tretomat) 

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

0231020 Paprika (chilipepper) 1,5 0,01(*) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,6 0,02(+) 

0231040 Okra 0,05(*) 0,01(*) 

0231990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 
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0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 2 0,01(*) (+) 

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

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

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

cucumerina), teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4 0,01(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,05(*) 0,01(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 

0240000 iv) Kål 0,05(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

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

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

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

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

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 15(+)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 3(+)  

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. 

endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

0,05(*)  
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0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 0,05(*)  

0251050 Vårkarse 0,05(*)  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 3(+)  

0251070 Sareptasennep 0,05(*)  

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

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

knutekålblader) 

0,05(*)  

0251990 Andre 0,05(*)  

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

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

bitterblad/bitawiri) 

  

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

(Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,05(*) 0,01(*) 

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

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,01(*) 

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

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

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

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

(Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

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

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

karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

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

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

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

5(+)  

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 5(+)  
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0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,05(*)  

0260050 Linser 0,05(*)  

0260990 Andre 0,05(*)  

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

0270010 Asparges 0,05(*)  

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

0270030 Hageselleri 3(+)  

0270040 Fennikel 0,05(*)  

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,05(*)  

0270060 Purre 0,05(*)  

0270070 Rabarbra 0,05(*)  

0270080 Bambusskudd 0,05(*)  

0270090 Palmehjerter 0,05(*)  

0270990 Andre 0,05(*)  

0280000 viii) Sopp  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 10  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) 0,05(*)  

0280990 Andre 0,05(*)  

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 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 0,05(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   
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0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til oljeproduksjon   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,05(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

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

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

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

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   
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0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

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

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   
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0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

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

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev  0,01(*) 

1011000 a) Svin 0,01(*)  

1011010 Muskel   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyre   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe 0,01(*)  

1012010 Muskel   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyre   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau 0,3(+)  

1013010 Muskel   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyre   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit 0,01(*)  

1014010 Muskel   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyre   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,01(*)  

1015010 Muskel   

1015020 Fett   
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1015030 Lever   

1015040 Nyre   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and og kalkun og perlehøns – struts, due 0,01(*)  

1016010 Muskel   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyre   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,01(*)  

1017010 Muskel   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyre   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

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

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

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

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

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 
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1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 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. 

Cyromazin 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og melamindannelse mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 

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

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

0256000 f) Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

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

koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

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

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

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

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og melamindannelse mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0270030 Hageselleri 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Grenseverdier for veterinærpreparater 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskel 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyre 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

Oksamyl 

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

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler.  
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0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 

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

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 

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

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

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

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

slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 

b)  Følgende kolonner for fenpropidin, formetanat og tebukonazol tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

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

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

og andre hybrider) 

  5 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   0,9 

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

sarcodactylis)) 

  5 

0110040 Limetter   5 

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

(Citrus reticulata x sinensis)) 

  5 

0110990 Andre   5 

0120000 ii) Nøtter 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    
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0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

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

0130010 Epler (villepler)   0,3 

0130020 Pærer (japanske pærer)   0,3 

0130030 Kveder   0,5 

0130040 Mispel   0,5 

0130050 Japansk mispel   0,5 

0130990 Andre   0,5 

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

0140010 Aprikoser   0,6 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   1(+) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,6 

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

/ kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  1 

0140990 Andre   0,02(*) 

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

0151000 a) Borddruer og vindruer  0,1  

0151010 Borddruer   0,5 

0151020 Vindruer   1(+) 

0152000 b) Jordbær  0,01(*) 0,02(*) 

0153000 c) Bær fra halvbusker  0,01(*) 0,5 

0153010 Bjørnebær    

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

hybrider) 

  (+) 

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

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

   

0153990 Andre   (+) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær  0,01(*) 1,5 

0154010 Blåbær    
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0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (melbær)    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))    

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

andre bær fra trær) 

   

0154990 Andre    

0160000 v) Forskjellige frukter  0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall 0,01(*)   

0161010 Dadler   0,02(*) 

0161020 Fikener   0,02(*) 

0161030 Bordoliven   0,05 

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

(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   0,02(*) 

0161060 Daddelplommer   0,02(*) 

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

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  0,02(*) 

0161990 Andre   0,02(*) 

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

0162010 Kiwier   0,02(*) 

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

salak) 

  0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt   1 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   0,02(*) 

0162050 Stjerneepler   0,02(*) 

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

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  0,02(*) 

0162990 Andre   0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer 0,01(*)  0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,2  0,05 

0163030 Mango 0,01(*)  0,1 

0163040 Papaya 0,01(*)  2 
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0163050 Granatepler 0,01(*)  0,02(*) 

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

andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

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

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*)  0,02(*) 

0163080 Ananas 0,01(*)  0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*)  0,02(*) 

0163100 Durian 0,01(*)  0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,01(*)  0,02(*) 

0163990 Andre 0,01(*)  0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

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

0211000 a) Poteter   0,02(*) 

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

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

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter   0,02(*) 

0213020 Gulrøtter   0,4 

0213030 Knollselleri   0,5 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   0,4 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   0,02(*) 

0213060 Pastinakk   0,4 

0213070 Rotpersille   0,4 

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

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  0,02(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)   0,4(+) 

0213100 Kålrot   0,3 

0213110 Neper   0,3 

0213990 Andre   0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*)  

0220010 Hvitløk   0,1 
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0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   0,1 

0220030 Sjalottløk   0,05 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   0,6 

0220990 Andre   0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)   

0231000 a) Søtvierfamilien    

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

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

 0,3 0,9 

0231020 Paprika (chilipepper)  0,01(*) 0,6 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  0,3 0,4 (+) 

0231040 Okra  0,01(*) 0,02(*) 

0231990 Andre  0,01(*) 0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker  0,01(*) 0,2 

0232020 Sylteagurker  0,3 0,02(*) 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, 

slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

 0,01(*) 0,2 

0232990 Andre  0,01(*) 0,02(*) 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  0,3  

0233010 Meloner (hornmelon)   0,2(+) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   0,15 

0233030 Vannmeloner   0,15 

0233990 Andre   0,15 

0234000 d) Sukkermais (babymais)  0,01(*) 0,6 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*)  

0241000 a) Blomsterkål    

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   0,15 

0241020 Blomkål   0,05 

0241990 Andre   0,02(*) 

0242000 b) Hodekål   0,7 

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)    
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0242990 Andre    

0243000 c) Bladkål   0,02(*) 

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

sum, pe-tsai) 

   

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

0243990 Andre    

0244000 d) Knutekål   0,02(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) 0,5 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)    

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

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

krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), 

løvetannblader) 

   

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)    

0251050 Vårkarse    

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

0251070 Sareptasennep    

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

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

   

0251990 Andre    

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

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

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

   

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

salturt, agretti (Salsola soda)) 

   

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)    

0252990 Andre    

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia 

pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse 

(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 0,15 

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

0256010 Kjørvel   0,05(*) 

0256020 Gressløk   2 
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0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk 

koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

  0,05(*) 

0256040 Persille (blader av rotpersille)   2 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   0,05(*) 

0256060 Rosmarin   0,05(*) 

0256070 Timian (merian, oregano)   0,05(*) 

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

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  0,05(*) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   0,05(*) 

0256100 Estragon (isop)   0,05(*) 

0256990 Andre   0,05(*) 

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

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

(runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  2(+) 

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

vignabønner) 

  2(+) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   2(+) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   0,02(*) 

0260050 Linser   0,02(*) 

0260990 Andre   0,02(*) 

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

0270010 Asparges   0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   0,02(*) 

0270030 Hageselleri   0,5(+) 

0270040 Fennikel   0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)   0,6 

0270060 Purre   0,6 

0270070 Rabarbra   0,02(*) 

0270080 Bambusskudd   0,02(*) 

0270090 Palmehjerter   0,02(*) 

0270990 Andre   0,02(*) 

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

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

   

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

0280990 Andre    
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0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

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

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

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  0,3 

0300020 Linser   0,2 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   0,2 

0300040 Lupiner   0,2 

0300990 Andre   0,2 

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

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø   0,6 

0401020 Jordnøtter   0,15 

0401030 Valmuefrø   0,05 

0401040 Sesamfrø   0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø   0,02(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)   0,5 

0401070 Soyabønner   0,15 

0401080 Sennepsfrø   0,3 

0401090 Bomullsfrø   2 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   0,02(*) 

0401110 Saflortistel   0,02(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

  0,02(*) 

0401130 Oljedodre   0,3 

0401140 Hampefrø   0,02(*) 

0401150 Ricinus   0,02(*) 

0401990 Andre   0,02(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til oljeproduksjon   0,05 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   0,02(*) 

0402030 Oljepalmefrukt   0,02(*) 

0402040 Kapok   0,02(*) 

0402990 Andre   0,02(*) 

0500000 5. KORN  0,01(*)  
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0500010 Bygg 0,6  2 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*)  0,02(*) 

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

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*)  0,02(*) 

0500050 Havre 0,3  2 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*)  1(+) 

0500070 Rug 0,1  0,1 

0500080 Sorghum/durra 0,01(*)  0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1  0,1 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*)  0,02(*) 

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

0610000 i) Te   0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner   0,1 

0630000 iii) Urtete (tørket)   0,05(*) 

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 (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    

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

0650000 v) Johannesbrød   0,05(*) 
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0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 40(+) 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 1,5(+) 

0810010 Anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

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

0820010 Allehånde   0,05(*) 

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

0820030 Karve   1,5(+) 

0820040 Kardemomme   0,05(*) 

0820050 Einebær   0,05(*) 

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

0820070 Vaniljestenger   0,05(*) 

0820080 Tamarind   0,05(*) 

0820990 Andre   0,05(*) 

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

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

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

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

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

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

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

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

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

0860010 Safran    

0860990 Andre    

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

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

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

0900010 Sukkerbete (rot) 0,07   

0900020 Sukkerrør 0,01(*)   

0900030 Sikorirøtter 0,01(*)   

0900990 Andre 0,01(*)   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Vev  0,01(*)  

1011000 a) Svin    

1011010 Muskel 0,02(*)  0,1(*) 

1011020 Fett 0,02(*)  0,1(*) 

1011030 Lever 0,2  0,2 

1011040 Nyre 0,05  0,2 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,2 

1011990 Andre 0,02(*)  0,1(*) 

1012000 b) Storfe    

1012010 Muskel 0,02(*)  0,1(*) 

1012020 Fett 0,02(*)  0,1(*) 

1012030 Lever 0,5  0,2 

1012040 Nyre 0,1  0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,2 

1012990 Andre 0,02(*)  0,1(*) 

1013000 c) Sau    

1013010 Muskel 0,02(*)  0,1(*) 

1013020 Fett 0,02(*)  0,1(*) 
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1013030 Lever 0,5  0,2 

1013040 Nyre 0,1  0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,2 

1013990 Andre 0,02(*)  0,1(*) 

1014000 d) Geit    

1014010 Muskel 0,02(*)  0,1(*) 

1014020 Fett 0,02(*)  0,1(*) 

1014030 Lever 0,5  0,2 

1014040 Nyre 0,1  0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,2 

1014990 Andre 0,02(*)  0,1(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskel 0,02(*)  0,1(*) 

1015020 Fett 0,02(*)  0,1(*) 

1015030 Lever 0,5  0,2 

1015040 Nyre 0,1  0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,2 

1015990 Andre 0,02(*)  0,1(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,02(*)  0,1(*) 

1016010 Muskel    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyre    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

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

1017010 Muskel 0,02(*)  0,1(*) 

1017020 Fett 0,02(*)  0,1(*) 

1017030 Lever 0,5  0,2 

1017040 Nyre 0,1  0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,2 

1017990 Andre 0,02(*)  0,1(*) 

1020000 ii) Melk 0,02 0,01(*) 0,02(*) 
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1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i 

vokskaker) 

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

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

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

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 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. 

Fenpropidin (summen av fenpropidin og dets salter, uttrykt som fenpropidin) (R) (S) 

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

fenpropidin-kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fenpropidin, 2-metyl-2-[4-(2-metyl-3- piperidin-1-yl-propyl)-fenyl]propionsyre og deres salter uttrykt som 

fenpropidin 

(S) = EUs referanselaboratorier for pesticidrester har påpekt at referansestandarden for 2-metyl-2-[4-(2-metyl-3- piperidin-1-yl-propyl)-fenyl]propionsyre ikke er 

kommersielt tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er kommersielt 

tilgjengelig innen 25. januar 2015, og dersom den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette. 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Formetanat: Summen av formetanat og dets salter uttrykt som formetanat (hydroklorid) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tebukonazol (R) 

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

tebukonazol-kode 1000000 unntatt 1040000: summen av tebukonazol, hydroksy-tebukonazol og deres konjugater uttrykt som tebukonazol 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0151020 Vindruer 

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

0153990 Andre 

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

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 
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0233010 Meloner (hornmelon) 

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

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

0270030 Hageselleri 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0700000 7. HUMLE (tørket) 

0810000 i) Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Spisskummenfrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkhornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for cyromazin, fenpropidin, formetanat, oksamyl og tebukonazol. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 79/2014 

av 29. januar 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil og 

tiobenkarb i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av bifenazat, klorprofam og 

esfenvalerat er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

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

Grenseverdier for rester av fludioksonil og tiobenkarb er 

fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. 

2)  Når det gjelder bifenazat, framla Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 12 

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

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

definisjonen av restmengde. Etter å ha lagt fram 

uttalelsen nevnt i første punktum, la Myndigheten fram 

en ytterligere uttalelse når det gjelder grenseverdier for 

restmengder(3)(4) for sitrusfrukter, steinfrukter, druer, 

humle, jordbær, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, 

meloner, vannmeloner, solbær, hvitrips og rødrips, 

bjørnebær og bringebær. Det bør tas hensyn til disse 

uttalelsene. For visse produkter anbefalte Myndigheten 

å heve eller beholde gjeldende grenseverdier eller 

fastsette grenseverdier til nivået angitt av Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 30.1.2014, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2014 av  

27. juni 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. 71 av 27.11.2014, s. 10. 

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

(2) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum 

residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2420. 

[35 s.]. 

(3) European Food Safety Authority; Modification of the existing 

MRLs for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, 

hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and 

watermelons. EFSA Journal 2012; 10(10):2920. [45 s.]. 

(4) European Food Safety Authority; Modification of the existing 

MRLs for bifenazate in currants (red, black and white), 

blackberries and raspberries. EFSA Journal 2012; 10(2):2577  

[24 s.]. 

Når det gjelder grenseverdier for restmengder for 

kjernefrukter, auberginer, bønner (friske, uten belg), 

erter (friske, uten belg) og linser (friske), konkluderte 

Myndigheten med at visse 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 forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3)  Når det gjelder klorprofam, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

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

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

Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for melk fra storfe, sau 

og geit. Når det gjelder grenseverdier for restmengder 

for poteter, knollselleri, kepaløk, sjalottløk, salat, 

bredbladet endiv, salatsennep, rucola, spinat, salatsikori, 

kardon, stilkselleri, fennikel, urtete (tørkede blomster), 

krydder (frukt og bær), sikorirøtter, fjørfekjøtt, 

fjørfefett, fjørfelever og fugleegg, konkluderte 

Myndigheten med at visse 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 forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

For andre produkter anbefalte Myndigheten å beholde 

de gjeldende grenseverdiene. 

4)  Når det gjelder esfenvalerat, 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). 

Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for hodekål, linfrø, 

rapsfrø, sennepsfrø, oljedodre, sukkerbete (rot), svin 

  

(5) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum 

residue levels (MRLs) for chlorpropham according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(2):2584. 

[53 s.]. 

(6) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum 

residue levels (MRLs) for esfenvalerate according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(11):2432. 

[74 s.]. 
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(kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, lever og nyrer), 

sau (kjøtt, lever og nyrer) og geit (kjøtt, lever og nyrer). 

Når det gjelder grenseverdier for restmengder for 

mandler, epler, pærer, kirsebær, plommer, jordbær, 

bringebær, gulrøtter, pepperrot, rotpersille, hagereddi-

ker, hvitløk, kepaløk, grønnsakpaprika, frukter av 

gresskarfamilien (spiselig skall), meloner, sukkermais, 

brokkoli, blomkål, rosenkål, salat, spinat, persille, purre, 

linser (tørre), byggkorn, maiskorn, havrekorn, rugkorn, 

sorghumkorn, hvetekorn, krydder (frø), svin (kjøtt, fett, 

lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau 

(kjøtt, fett, lever og nyrer) og geit (kjøtt, fett, lever og 

nyrer) samt for melk fra storfe, sau og geit, konkluderte 

Myndigheten med at visse 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 forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

For andre produkter anbefalte Myndigheten å beholde 

de gjeldende grenseverdiene. 

5)  Når det gjelder fludioksonil, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier for 

restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 396/2005(1). Den foreslo å endre definisjonen 

av restmengde. Etter å ha lagt fram uttalelsen nevnt i 

første punktum, framla Myndigheten en ytterligere 

uttalelse når det gjelder grenseverdier(2)(3)(4) for friske 

urter, spinat og bladbete, salat, vårsalat, karse, 

bredbladet endiv, salatsennep/rucola, blad og spirer av 

Brassica spp., stilkselleri, snittselleri, reddiker og 

frukter av gresskarfamilien (uspiselig skall). Det bør tas 

hensyn til disse uttalelsene. Myndigheten anbefalte å 

senke grenseverdiene for blåbær, solbær, hvitrips og 

rødrips, hyllebær, stikkelsbær, kiwier, poteter, hvitløk, 

sjalottløk, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, slange-

agurker, sylteagurker, mandelgresskar, sukkermais, 

vårsalat, karse, vårkarse, salatsennep, rucola, sarepta-

sennep, blader og spirer av Brassica spp., salatsikori, 

  

(1) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum 

residue levels (MRLs) for fludioxonil according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2335.  

[86 s.]. 

(2) European Food Safety Authority; Modification of the existing 

MRLs for fludioxonil in various leafy crops. EFSA Journal 2011; 

9(12):2487. [27 s.]. 

(3) European Food Safety Authority; Modification of the existing 

MRLs for fludioxonil in celery, celery leaves and radishes. EFSA 

Journal 2012; 10(12):3014 [26 s.]. 

(4) European Food Safety Authority; Modification of the existing 

MRLs for fludioxonil in cucurbits inedible peel and radishes. 

EFSA Journal 2013; 11(2):3113. [25 s.]. 

bønner (friske, uten belg), asparges, fennikel, 

valmuefrø, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, bomullsfrø, 

byggkorn, bokhvetekorn, maiskorn, hirsekorn, 

havrekorn, riskorn, rugkorn, sorghumkorn, hvetekorn, 

sukkerbete (røtter), fjørfekjøtt samt melk fra storfe, sau 

og geit. Når det gjelder grenseverdier for restmengder 

for jordbær, frukter av gresskarfamilien (uspiselig 

skall), stilkselleri, storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau 

(kjøtt, fett, lever og nyrer) og geit (kjøtt, fett, lever og 

nyrer), konkluderte Myndigheten med at visse 

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. For andre produkter 

anbefalte Myndigheten å beholde de gjeldende 

grenseverdiene. 

6)  Når det gjelder tiobenkarb, har Myndigheten framlagt 

en grunngitt uttalelse i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den foreslo å endre 

definisjonen av restmengde. 

7)  Ved kommisjonsvedtak 2008/934/EF(6) ble det fastsatt 

at tiobenkarb ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

tiobenkarb, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 

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

artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene 

som er fastsatt for nevnte aktive stoffer i vedlegg II og 

III, strykes. Dette bør ikke få anvendelse på CXL-

grenseverdier som er basert på bruk i tredjestater, 

forutsatt at de er akseptable med hensyn til forbruker-

sikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse i tilfeller der 

grenseverdier er fastsatt særlig som importtoleranser. 

8)  Når det gjelder produkter der ingen relevant god-

kjenning eller importtoleranse var meldt på EU-plan og 

ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, konkluderte 

Myndigheten med at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

  

(5) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum 

residue levels (MRLs) for thiobencarb according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2341.  

[17 s.]. 

(6) OJ L 333, 12.12.2008, s. 11. 
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Som en følge av den vitenskapelige og tekniske 

utvikling bør grenseverdiene for nevnte produkter settes 

til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standard-

grenseverdien for restmengder i samsvar med artikkel 

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

9)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene 

å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

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

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

statene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmid-

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

de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen 

av grenseverdiene. 

12)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning 

fastsettes en overgangsordning for produkter som er 

lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er 

opprettholdt. 

13)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 19. august 2014. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 19. august 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene bifenazat, klorprofam og «fenvalerat og esfenvalerat (summen av RR- og SS-isomerer)» skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

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

0110000 i) Sitrusfrukter 0,9  0,02(*) 

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

andre hybrider) 

   

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

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

sarcodactylis)) 

   

0110040 Lime    

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

(Citrus reticulata x sinensis)) 

   

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter 0,2  0,05(*) 

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    
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0130000 iii) Kjernefrukter 0,7(+)   

0130010 Epler (villepler)   0,1(+) 

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

0130030 Kveder   0,02(*) 

0130040 Mispel   0,02(*) 

0130050 Japansk mispel   0,02(*) 

0130990 Andre   0,02(*) 

0140000 iv) Steinfrukter 2   

0140010 Aprikoser   0,2 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,02(*) (+) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,2 

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

daddel / kinesisk jujube ((Ziziphus zizyphus)) 

  0,02(*) (+) 

0140990 Andre   0,02(*) 

0150000 v) Bær og små frukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,7  0,3 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) Jordbær 3  0,02(*) (+) 

0153000 c) Bær fra halvbusker 7  0,02(*) 

0153010 Bjørnebær    

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

hybrider) 

   

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

arcticus x Rubus idaeus)) 

  (+) 

0153990 Andre    

0154000 d) Andre små frukter og bær   0,02(*) 

0154010 Blåbær 0,01(*)   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 0,01(*)   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,7   

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 0,01(*)   

0154050 Nyper 0,01(*)   

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*)   
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og 

andre bær fra trær) 

0,01(*)   

0154990 Andre 0,01(*)   

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

0161000 a) Spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

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

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

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

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små    

0162010 Kiwier    

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

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    

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

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

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

andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

   

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    

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

0211000 a) Poteter  10(+)  

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

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

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter  0,01(*)  

0213020 Gulrøtter  0,01(*) (+) 

0213030 Knollselleri  0,05(*) (+)  

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

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  0,01(*)  

0213060 Pastinakk  0,01(*)  

0213070 Rotpersille  0,01(*) (+) 

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

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 0,01(*) (+) 

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

0213100 Kålrot  0,01(*)  

0213110 Neper  0,01(*)  

0213990 Andre  0,01(*)  

0220000 ii) Løk 0,01(*)  0,02(*) 

0220010 Hvitløk  0,01(*) (+) 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  0,05(*) (+) (+) 

0220030 Sjalottløk  0,05(*) (+)  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  0,01(*)  

0220990 Andre  0,01(*)  
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0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,01(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien    

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

barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,5  0,1 

0231020 Paprika (chilipepper) 3  0,02(*) (+) 

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,5  0,06 

0231040 Okra 0,01(*)  0,02(*) 

0231990 Andre 0,01(*)  0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,5  0,02(*) (+) 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegress-

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

teroi/kantagurk) 

   

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,5  0,02(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)   (+) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*)  0,02(*) (+) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,02(*) 

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*)  

0241000 a) Blomsterkål   0,02(*) (+) 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål   0,05(+) 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,08 

0242990 Andre   0,02(*) 

0243000 c) Bladkål   0,02(*) 

0243010 Kinakål (indisk eller 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   0,02(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0,01(*)  0,02(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  0,01(*)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  0,05(*) (+) (+) 

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

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

(blader)) 

 0,05(*) (+)  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  0,01(*)  

0251050 Vårkarse  0,01(*)  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  0,05(*) (+)  

0251070 Sareptasennep  0,01(*)  

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

reddikblader og andre unge spirer, inkludert Brassica (høstet opp til 

bladstadium 8), knutekålblader) 

 0,01(*)  

0251990 Andre  0,01(*)  

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

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

bitterblad/bitawiri) 

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

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

agretti (Salsola soda)) 

 0,01(*)  

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

0252990 Andre  0,01(*)  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia 

pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse 

(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,05(*) (+) 0,02(*) 

0256000 f) Urter  0,02(*) 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, meksikansk koriander / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

0,02(*)   

0256040 Persille (blader av rotpersille) 0,02(*)  (+) 
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0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 0,02(*)   

0256060 Rosmarin 0,02(*)   

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

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

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

40   

0256090 Laurbærblader (sitrongress) 0,02(*)   

0256100 Estragon (isop) 0,02(*)   

0256990 Andre 0,02(*)   

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

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

beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

7  0,1 

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

vignabønner) 

0,4  0,02(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 7  0,1 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,4  0,02(*) 

0260050 Linser 0,4  0,02(*) 

0260990 Andre 0,01(*)  0,02(*) 

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

0270010 Asparges  0,01(*)  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0,01(*) (+)  

0270030 Stilkselleri  0,05(*) (+)  

0270040 Fennikel  0,05(*) (+)  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0,01(*)  

0270060 Purre  0,01(*) (+) 

0270070 Rabarbra  0,01(*)  

0270080 Bambusskudd  0,01(*)  

0270090 Palmehjerter  0,01(*)  

0270990 Andre  0,01(*)  

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

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))    

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

0280990 Andre    

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 
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0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  0,01(*) 0,02(*) 

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

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0,3   

0300020 Linser 0,01(*)  (+) 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,01(*)   

0300040 Lupiner 0,01(*)   

0300990 Andre 0,01(*)   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,02(*)   

0401020 Peanøtter 0,02(*)   

0401030 Valmuefrø 0,02(*)   

0401040 Sesamfrø 0,02(*)   

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)   

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,02(*)   

0401070 Soyabønner 0,02(*)   

0401080 Sennepsfrø 0,02(*)   

0401090 Bomullsfrø 0,3   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,02(*)   

0401110 Saflortistel 0,02(*)   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

0,02(*)   

0401130 Oljedodre 0,02(*)   

0401140 Hampefrø 0,02(*)   

0401150 Ricinus 0,02(*)   

0401990 Andre 0,02(*)   

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,02(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

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

0500010 Bygg   0,3(+) 
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0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   0,02(*) 

0500030 Mais   0,02(*) (+) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   0,02(*) 

0500050 Havre   0,3(+) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   0,02(*) 

0500070 Rug   0,2(+) 

0500080 Sorghum   0,02(*) (+) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   0,2 (+) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   0,02(*) 

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

0610000 i) Te    

0620000 ii) Kaffebønner    

0630000 iii) Urtete (tørket)    

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamille  (+)  

0631020 Hibiskus  (+)  

0631030 Kronblader av rose  (+)  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  (+)  

0631050 Lind  (+)  

0631990 Andre    

0632000 b) Blader    

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    

0650000 v) Johannesbrød    
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0700000 7. HUMLE (tørket) 20 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (+) 

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(*) 0,05(*) (+) 0,1(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

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

0820070 Vaniljestang    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

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

0900010 Sukkerbete (rot)  0,01(*)  

0900020 Sukkerrør  0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter  0,05(*) (+)  

0900990 Andre  0,01(*)  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Vev    

1011000 a) Svin   (+) 

1011010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1011020 Fett 0,05 0,05(*) 0,03 

1011030 Lever 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1011040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,02(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1012000 b) Storfe   (+) 

1012010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 0,025 

1012020 Fett 0,05 0,05(*) 0,25 

1012030 Lever 0,01(*) 0,05(*) 0,07 

1012040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,05 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1013000 c) Sau   (+) 

1013010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1013020 Fett 0,05 0,05(*) 0,2 
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1013030 Lever 0,01(*) 0,05(*) 0,07 

1013040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,05 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1014000 d) Geit   (+) 

1014010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1014020 Fett 0,05 0,05(*) 0,2 

1014030 Lever 0,01(*) 0,05(*) 0,07 

1014040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,05 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

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

1015010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1015020 Fett 0,05 0,05(*) 0,2 

1015030 Lever 0,01(*) 0,05(*) 0,07 

1015040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,05 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) (+) 

1016010 Muskler  (+)  

1016020 Fett  (+)  

1016030 Lever  (+)  

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

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

1017010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1017020 Fett 0,05 0,05(*) 0,2 

1017030 Lever 0,01(*) 0,05(*) 0,07 

1017040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,05 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 
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1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,05(*) (+) 

1020010 Storfe   0,04 

1020020 Sau   0,02(*) 

1020030 Geit   0,02(*) 

1020040 Hest   0,02(*) 

1020990 Andre   0,02(*) 

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,05(*) (+) 0,02(*) (+) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavletavle med honning (honning i 

vokskaker)) 

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) (+) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) (+) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,05(*) 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. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Bifenazat (bifenazat og bifenazatdiazen) (F) 

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

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 iii) Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Klorprofam (F) (R) 

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

Klorprofam – kode 1016000 og 1030000: klorprofam og 3-klor-4-hydroksyanilin-konjugater, uttrykt som klorprofam; klorprofam – kode 1000000 unntatt 1016000, 

1030000 og 1040000: Klorprofam og 4’-hydroksyklorprofam-O-sulfonsyre (4-HSA), uttrykt som klorprofam  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om virkningen av bearbeiding og de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) Poteter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, stoffskifte og 

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213030 Knollselleri 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030 Sjalottløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om noen restanalyseforsøk, de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, 

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

framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om noen restanalyseforsøk, de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, 

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

framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

løvetann (blader)) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, stoffskifte og 

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

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

0255000 e) Salatsikori 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om noen restanalyseforsøk, de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, 

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

framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, stoffskifte og 

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Fennikel 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om noen restanalyseforsøk, analysemetoden, metabolismen, lagringsstabiliteten 

og de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631010 Kamille 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om noen restanalyseforsøk, analysemetoden, metabolismen, lagringsstabiliteten 

og de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631020 Hibiskus 

0631030 Kronblader av rose 

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

0631050 Lind 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om noen restanalyseforsøk, analysemetoden og de toksikologiske egenskapene 

ved 3-kloranilin mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0820000 ii) Frukt og bær 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 

0820030 Karve 
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0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

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

0820070 Vaniljestang 

0820080 Tamarind 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om de toksikologiske egenskapene ved 3-kloranilin, stoffskifte og 

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900030 Sikorirøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og de toksikologiske egenskapene ved 3-klor-4-

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og de toksikologiske egenskapene ved 3-klor-4-

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og de toksikologiske egenskapene ved 3-klor-4-

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

30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016030 Lever 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, en fôringsundersøkelse og de toksikologiske egenskapene 

ved 3-klor-4-hydroksyanilin mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

Fenvalerat (ethvert forhold av isomerblandinger (RR, SS, RS og SR), inkludert esfenvalerat) (F) (R) 

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

Esfenvalerat – kode 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 og 1017040: 

summen av fenvalerat (ethvert forhold av isomerblandinger, herunder esfenvalerat) og CPIA (klorofenylisovaleriansyre), uttrykt som fenvalerat 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0120010 Mandler 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

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

0152000 b) Jordbær 

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

0213020 Gulrøtter 
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0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213070 Rotpersille 

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

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0231020 Paprika (chilipepper) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

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

slangeagurk, teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

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

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

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0270060 Purre 

0300020 Linser 

0500010 Bygg 

0500030 Mais 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

0810000 i) Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Spisskummenfrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 
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0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 
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1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

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

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

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

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

 1030000 iii) Fugleegg 

 1030010 Kylling 



Nr. 28/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

 1030020 And 

 1030030 Gås 

 1030040 Vaktel 

 1030990 Andre 

 1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

 1060000 vi) Snegler 

 1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)» 

b)  Følgende kolonne for fludioksonil tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

F
lu

d
io

k
so

n
il

 (
F

) 
(R

) 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 10 

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

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

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

0110040 Lime  

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

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler 0,01(*) 

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 0,2 

0120110 Valnøtter 0,01(*) 
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0120990 Andre 0,01(*) 

0130000 iii) Kjernefrukter 5 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 5 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 5 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 10 

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

zizyphus)) 

5 

0140990 Andre 0,01(*) 

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer 5 

0151020 Vindruer 4 

0152000 b) Jordbær 4(+) 

0153000 c) Bær fra halvbusker 5 

0153010 Bjørnebær  

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

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

0153990 Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær 2 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 2 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 2 

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 2 

0154050 Nyper 0,01(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) 
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,8 

0154990 Andre 0,01(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall 0,01(*) 

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 15 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) 0,01(*) 

0162030 Pasjonsfrukt 0,01(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 

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

sapot) 

0,01(*) 

0162990 Andre 0,01(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,01(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,01(*) 

0163030 Mango 1 

0163040 Papaya 0,01(*) 

0163050 Granatepler 3 

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

familien Annonaceae) 

0,01(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 
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0163110 Surannona (guanabana) 0,01(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter 0,06 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) 0,01(*) 

0212020 Søtpoteter 10 

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) 10 

0212040 Arrowrot 0,01(*) 

0212990 Andre 0,01(*) 

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 1 

0213020 Gulrøtter 1 

0213030 Knollselleri 0,2 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 1 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 1 

0213070 Rotpersille 1 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0,1 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 1 

0213100 Kålrot 0,01(*) 

0213110 Neper 0,01(*) 

0213990 Andre 0,01(*) 

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk 0,02 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,5 

0220030 Sjalottløk 0,02 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 5 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

tretomat) 

0,9 
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0231020 Paprika (chilipepper) 1 

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,4 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,4 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

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

kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3 

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

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

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

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 0,7 

0241020 Blomkål 0,01(*) 

0241990 Andre 0,01(*) 

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål 0,01(*) 

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

0242990 Andre 0,01(*) 

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 10 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,01(*) 

0243990 Andre 0,01(*) 

0244000 d) Knutekål 0,01(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 15 
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0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  

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

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

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

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

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

0251070 Sareptasennep  

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

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

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 15 

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

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

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) 

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

kløverbregne, vannmimosa) 

10 

0255000 e) Salatsikori 0,02 

0256000 f) Urter 15 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

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

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

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

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

 

0256090 Laurbærblader (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  
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0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

1 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 1 

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

0260050 Linser 0,05 

0260990 Andre 0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges 0,01(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 1,5 

0270040 Fennikel 0,05 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,01(*) 

0270060 Purre 0,01(*) 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

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

0280990 Andre  

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,4 

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 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter  

0401030 Valmuefrø  
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0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

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

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

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

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  

0610000 i) Te 0,05(*) 
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0620000 ii) Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster 0,05(*) 

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader 0,05(*) 

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter 1 

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer 0,05(*) 

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

0650000 v) Johannesbrød 0,05(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  
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0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

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

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 1 

0840020 Ingefær 1 

0840030 Gurkemeie 1 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 1 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  
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0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler 0,01(*) 

1011020 Fett 0,05(*) 

1011030 Lever 0,05(*) 

1011040 Nyrer 0,05(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1011990 Andre 0,05(*) 

1012000 b) Storfe (+) 

1012010 Muskler 0,04 

1012020 Fett 0,2 

1012030 Lever 0,2 

1012040 Nyrer 0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1012990 Andre 0,05(*) 

1013000 c) Sau (+) 

1013010 Muskler 0,04 

1013020 Fett 0,2 

1013030 Lever 0,2 

1013040 Nyrer 0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1013990 Andre 0,05(*) 

1014000 d) Geit (+) 

1014010 Muskler 0,04 

1014020 Fett 0,2 

1014030 Lever 0,2 

1014040 Nyrer 0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1014990 Andre 0,05(*) 
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1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler 0,01(*) 

1015020 Fett 0,2 

1015030 Lever 0,2 

1015040 Nyrer 0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 

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

1016010 Muskler 0,01(*) 

1016020 Fett 0,05(*) 

1016030 Lever 0,05(*) 

1016040 Nyrer 0,05(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1016990 Andre 0,05(*) 

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

1017010 Muskler 0,01(*) 

1017020 Fett 0,2 

1017030 Lever 0,2 

1017040 Nyrer 0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 

1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,05(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  
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1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavletavle med honning (honning i vokskaker)) 0,05(*) 

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

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

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

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Fludioksonil (F) (R) 

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

fludioksonil – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fludioksonil og dets metabolitter oksidert til metabolitten 2,2-difluor-benzo[1,3]dioksol-4 karboksylsyre 

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

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0152000 b) Jordbær 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 1014000 d) Geit 

 1014010 Muskler 

 1014020 Fett 

 1014030 Lever 

 1014040 Nyrer 

 1014050 Spiselig slakteavfall 

 1014990 Andre» 
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c)  Kolonnen «fenvalerat og esfenvalerat (summen av RR- og SS-isomerer)» utgår: 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A utgår kolonnene for fludioksonil og tiobenkarb. 

b)  I del B utgår kolonnene bifenazat, klorprofam og «fenvalerat og esfenvalerat (summen av RR- og SS-

isomerer)»: 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for tiobenkarb: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 

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

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

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

0110040 Lime  

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

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 
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0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

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

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

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

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

0153990 Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

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

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  
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0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

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

spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

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

grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

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

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

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

familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

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

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

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

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  
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0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

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

kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

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

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

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

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

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  
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0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

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

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

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

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

0251070 Sareptasennep  

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

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

 

0251990 Andre  

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

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

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

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) 

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

kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

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

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

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

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

 

0256090 Laurbærblader (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

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

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

langbønner, guarbønner, soyabønner) 
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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(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

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

0280990 Andre  

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  
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0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis))  

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  
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0631000 a) Blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

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(*) 
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0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,01(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  
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1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavletavle med honning (honning i vokskaker)) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 
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1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

Tiobenkarb (4-klorbenzylmetylsulfon, uttrykt som tiobenkarb) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 133/2014 

av 31. januar 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011, for å tilpasse dem til 

den tekniske utvikling med hensyn til utslippsgrenser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, 6 og 7, 

under henvisning til 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) og 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(2), særlig artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4, 

artikkel 6 nr. 2 og artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 595/2009 fastsettes felles 

tekniske krav til typegodkjenning av motorvogner og 

reservedeler med hensyn til utslipp, samt regler for 

samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk, egendiagnose-

systemer (OBD) og måling av drivstofforbruk. 

2) For å øke miljøytelsen til motorvognene bør det 

innføres en grenseverdi for partikkelantall for motorer 

med elektrisk tenning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 18.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 12. 

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(2) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

3) Lovgivningen om typegodkjenning av motorvogner og 

motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer 

(Euro VI) må tilpasses den tekniske utvikling. Det må 

derfor fastsettes krav til typegodkjenning og samsvars-

kontroll av kjøretøyer i bruk, for motorer og kjøretøyer 

som bruker teknologi med dobbeltdrivstoff. Andre 

forhold knyttet til typegodkjenning av motorer som 

benytter gassformig drivstoff, bør også behandles. 

4) I henhold til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 582/2011(3) skal det fastsettes en grenseverdi for 

egendiagnosesystemet (OTL) for utslipp av karbon-

monoksid. 

5) For tunge kjøretøyer med en største teknisk tillatte 

totalmasse på høyst 7,5 tonn bør egendiagnosesys-

temer som monteres i disse kjøretøyene, delvis 

utvikles i samsvar med reglene for egendiagnosesys-

temer som gjelder lette kjøretøyer, uten at dette senker 

deres miljøytelse. 

6) I forordning (EU) nr. 582/2011 henvises det ofte til 

reglementene fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UN-ECE), særlig UN-ECE-

reglement nr. 49(4), med hensyn til de tekniske 

kravene som medlemsstater, produsenter og tekniske 

  

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge 

kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 167 av 

25.6.2011, s. 1). 

(4) EUT L 171 av 24.6.2013, s. 1. 

2019/EØS/28/17 
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tjenester skal følge ved typegodkjenning og samsvars-

kontroll av kjøretøyer i bruk. Ettersom verdensforumet 

for harmonisering av kjøretøyforskrifter (WP.29) har 

vedtatt en endringsserie 06 til UN-ECE-reglement 

nr. 49, er det nødvendig å ajourføre henvisningene i 

Euro VI til UN-ECE-reglement nr. 49. 

7) Det bør fastsettes visse tilleggskrav for å sikre 

likeverdighet mellom en EF-typegodkjenning og en 

typegodkjenning i henhold til UN-ECE-reglement 

nr. 49. 

8) Oljetemperaturen i motoren må uttrykkes i Kelvin. 

Vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF bør derfor 

endres. 

9) Direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 595/2009 og 

forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

10) For å gi medlemsstater og produsenter tilstrekkelig 

overgangstid til å tilpasse sine respektive informa-

sjonssystemer, bør anvendelsen av de endringer som 

gjelder samsvarssertifikatet, utsettes. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, III, IV og IX til direktiv 2007/46/EF endres i 

samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009 erstattes med 

teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 9 skal lyde: 

«9) «kvalifisert forringet del eller system» (heretter 

kalt «QDC») en del eller et system som med 

hensikt er blitt forringet gjennom framskyndet 

aldring eller ved manipulering på en kontrollert 

måte, og som er blitt godkjent av typegod-

kjenningsmyndigheten i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i vedlegg 9B til UN-ECE-

reglement nr. 49 for anvendelse ved demon-

strering av motorsystemets OBD-ytelse,» 

b) Nr. 19) og 20) skal lyde: 

«19) «Wobbetall (nedre Wl eller øvre Wu)» forholdet 

mellom den likeverdige brennverdien for en gass 

per volumenhet og kvadratroten av gassens 

relative densitet ved samme referansevilkår: 

𝑊 =  
𝐻gass

√
ρgass

ρluft

 

Som også kan uttrykkes som 

𝑊 = 𝐻gass × √ρluft/ρgass 

20) «λ-forskyvningsfaktor» (heretter kalt «Sλ») et 

uttrykk, angitt i avsnitt A.5.5.1 i vedlegg 5 til 

UN-ECE-reglement nr. 49, som beskriver motor-

styringssystemets nødvendige fleksibilitet med 

hensyn til en endring av luftoverskuddstallet λ 

dersom motoren bruker en gass med en annen 

sammensetning enn ren metan,» 

c) Nytt nr. 45–56 skal lyde: 

«45) «dieseltilstand» den normale driftstilstanden for 

en dobbeltdrivstoffmotor når motoren ikke bruker 

gassformige drivstoffer uansett driftsvilkår, 

46) «dobbeltdrivstoffmotor» et motorsystem som er 

utformet for samtidig drift med dieseldrivstoff og 

et gassformig drivstoff, der begge drivstoffene 

måles separat, og der den forbrukte mengden av 

et av drivstoffene i forhold til det andre kan 

variere avhengig av driften, 

47) «dobbeltdrivstofftilstand» den normale drifts-

tilstanden for en dobbeltdrivstoffmotor når 

motoren samtidig anvender dieseldrivstoff og et 

gassformig drivstoff under noen driftsvilkår, 

48) «dobbeltdrivstoffkjøretøy» et kjøretøy som 

drives av en dobbeltdrivstoffmotor, hvor driv-

stoffet som brukes av motoren, leveres via 

separate lagringssystemer om bord, 

49) «servicetilstand» en særlig tilstand for en dobbelt-

drivstoffmotor som aktiveres med henblikk på 

reparasjon, eller for å fjerne kjøretøyet fra 

trafikken dersom drift i dobbeltdrivstofftilstand 

ikke er mulig,  
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50) «gassenergifaktor (GER)» i en dobbeltdriv-

stoffmotor, energiinnholdet i det gassformige 

drivstoffet dividert med energiinnholdet i begge 

drivstoffene (diesel og gassformig), uttrykt i 

prosent, der drivstoffenes energiinnhold defineres 

som den lavere varmeverdien, 

51) «gjennomsnittlig gassfaktor» den gjennom-

snittlige gassenergifaktoren som beregnes under 

en spesifikk driftssyklus, 

52) «dobbeltdrivstoffmotor av type 1A» en dobbelt-

drivstoffmotor som under varmstartdelen av en 

WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor som ikke er lavere enn  

90 prosent (GERWHTC ≥ 90 %), som ved tomgang 

ikke utelukkende bruker dieseldrivstoff, og som 

ikke har noen dieseltilstand, 

53) «dobbeltdrivstoffmotor av type 1B» en dobbelt-

drivstoffmotor som under varmstartdelen av en 

WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor som ikke er lavere enn  

90 prosent (GERWHTC ≥ 90 %), som ved tomgang 

i dobbeltdrivstofftilstand ikke utelukkende bruker 

dieseldrivstoff, og som ikke har noen diesel-

tilstand, 

54) «dobbeltdrivstoffmotor av type 2A» en dobbelt-

drivstoffmotor som under varmstartdelen av en 

WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor på mellom 10 og 90 prosent 

(10 % < GERWHTC < 90 %) og som ikke har noen 

dieseltilstand, eller som under varmstartdelen av 

en WHTC-prøvingssyklus drives med en 

gjennomsnittlig gassfaktor som ikke er lavere 

enn 90 prosent (GERWHTC ≥ 90 %), men som ved 

tomgang utelukkende bruker dieseldrivstoff, og 

som ikke har noen dieseltilstand, 

55) «dobbeltdrivstoffmotor av type 2B» en dobbelt-

drivstoffmotor som under varmstartdelen av en 

WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor på mellom 10 og 90 prosent 

(10 % < GERWHTC < 90 %) og som har en diesel-

tilstand, eller som under varmstartdelen av en 

WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor som ikke er lavere enn  

90 prosent (GERWHTC ≥ 90 %), men som ved 

tomgang kan utelukkende bruke dieseldrivstoff  

i dobbeltdrivstofftilstand, og som har en 

dieseltilstand, 

56) «dobbeltdrivstoffmotor av type 3B» en dobbelt-

drivstoffmotor som under varmstartdelen av en 

WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor som ikke er høyere enn  

10 prosent (GERWHTC ≤ 10 %), og som har en 

dieseltilstand.» 

2) I artikkel 3 skal nr. 1 lyde: 

«1. For å få en EF-typegodkjenning av et motorsystem 

eller en motorfamilie som en separat teknisk enhet, skal en 

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent 

motorsystem med hensyn til utslipp og opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, eller en EF-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I, vise at 

kjøretøyet eller motorsystemet er underlagt prøvingene og 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4 og 14 og i vedlegg 

III–VIII, X, XIII, XIV og XVII. Produsenten skal også 

sikre at kjøretøyene er i samsvar med spesifikasjonene for 

de referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg IX. Når 

det gjelder dobbeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoff-

kjøretøyer skal produsenten også oppfylle kravene fastsatt 

i vedlegg XVIII.» 

3) I artikkel 3 skal nr.2–6 lyde: 

«2. For å få EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold, eller en EF-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold, skal 

produsenten sikre samsvar med kravene til montering i 

avsnitt 4 i vedlegg I og, for dobbeltdrivstoffkjøretøyer, 

med tilleggskravene til montering fastsatt i avsnitt 6 i 

vedlegg XVIII. 

3. For å få en utvidelse av EF-typegodkjenningen av et 

kjøretøy med hensyn til utslipp og opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold som er typegodkjent i henhold 

til denne forordning, med en referansemasse som over-

stiger 2380 kg men ikke overstiger 2610 kg, skal 

produsenten oppfylle kravene fastsatt i avsnitt 5 i 

vedlegg VIII. 

4. Bestemmelsene om alternativ typegodkjenning 

nevnt i nr. 2.4.1 i vedlegg X og nr. 2.1 i vedlegg XIII, får 

ikke anvendelse for EF-typegodkjenning av et motor-

system eller en motorfamilie som en separat teknisk enhet. 

Bestemmelsene får heller ikke anvendelse på dobbelt-

drivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer. 

5. Alle motorsystemer og konstruksjonsdeler som kan 

påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler, skal 

være konstruert, bygd, montert og installert på en slik 

måte at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i 

forordning (EF) nr. 595/2009 og kravene i denne 

forordning. Produsenten skal også sikre samsvar med 

kravene til utslipp utenom syklusene angitt i artikkel 14 og 

vedlegg VI til denne forordning. Når det gjelder dobbelt-

drivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer får i tillegg 

bestemmelsene i vedlegg XVIII anvendelse.  
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6. For å få en EF-typegodkjenning av et motorsystem 

eller en motorfamilie som en separat teknisk enhet eller en 

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp 

og opplysninger om reparasjon og vedlikehold med 

henblikk på å oppnå en drivstoffuavhengig, drivstoff-

begrenset eller drivstoffspesifikk typegodkjenning, skal 

produsenten sikre samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 1 

i vedlegg I.» 

4) I artikkel 5 nr. 4 skal ny bokstav j) lyde: 

«j) I gitte tilfeller de dokumentasjonspakkene som er 

nødvendige for riktig montering av en motor som er 

typegodkjent som en separat teknisk enhet.» 

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a. Som et alternativ til framgangsmåten fastsatt i 

nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-

typegodkjenning av et motorsystem eller en 

motorfamilie som en separat teknisk enhet dersom 

følgende vilkår etterkommes: 

a) en typegodkjenning av et motorsystem eller en 

motorfamilie som en separat teknisk enhet allerede 

er gitt i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 49 på 

tidspunktet for søknad om EF-typegodkjenning, 

b) kravene fastsatt i artikkel 2a–2f i denne forordning 

om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, og 

som gjelder motorsystemet eller motorfamilien, er 

oppfylt, 

c) kravene fastsatt i nr. 6.2 i vedlegg X til denne 

forordning er oppfylt i løpet av overgangsperioden 

nevnt i artikkel 4 nr. 7, 

d) alle andre unntak som er fastsatt i nr. 3.1 og 5.1 i 

vedlegg VII til denne forordning, i nr. 2.1 og 6.1 i 

vedlegg X til denne forordning, i nr. 2, 4.1 5.1, 

7.1, 8.1 og 10 i vedlegg XIII til denne forordning 

og i nr. 1 i tillegg 6 til vedlegg XIII til denne 

forordning, får anvendelse.» 

b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold 

til nr. 1 og 1a, skal godkjenningsmyndigheten utstede 

et EF-typegodkjenningsdokument som er i samsvar 

med mønsteret som er angitt i tillegg 5 til vedlegg I.» 

6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a. Som et alternativ til framgangsmåten fastsatt i 

nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-

typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent 

motorsystem med hensyn til utslipp og tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold dersom 

følgende vilkår etterkommes: 

a) en typegodkjenning for et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem allerede er gitt i samsvar 

med UN-ECE-reglement nr. 49 på tidspunktet for 

søknad om EF-typegodkjenning, 

b) kravene fastsatt i artikkel 2a–2f i denne forordning 

om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er 

oppfylt, 

c) kravene i nr. 6.2 i vedlegg X til denne forordning 

er oppfylt i løpet av overgangsperioden nevnt i 

artikkel 4 nr. 7, 

d) alle andre unntak som er fastsatt i nr. 3.1 og 5.1 i 

vedlegg VII til denne forordning, i nr. 2.1 og 6.1 i 

vedlegg X til denne forordning, i nr. 2, 4.1 5.1, 

7.1, 8.1 og 10 i vedlegg XIII til denne forordning 

og i nr. 1 i tillegg 6 til vedlegg XIII til denne 

forordning, får anvendelse.» 

b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold 

til nr. 1 og 1a, skal godkjenningsmyndigheten utstede 

et EF-typegodkjenningsdokument som er i samsvar 

med mønsteret som er angitt i tillegg 6 til vedlegg I.» 

7) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a. Som et alternativ til framgangsmåten fastsatt i 

nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp 

og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedli-

kehold dersom følgende vilkår etterkommes: 

a) en typegodkjenning av et kjøretøy allerede er gitt i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 49 på tids-

punktet for søknad om EF-typegodkjenning,  
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b) kravene fastsatt i artikkel 2a–2f i denne forordning 

om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er 

oppfylt, 

c) kravene fastsatt i nr. 6.2 i vedlegg X til denne 

forordning er oppfylt i løpet av overgangsperioden 

nevnt i artikkel 4 nr. 7, 

d) alle andre unntak som er fastsatt i nr. 3.1 og 5.1 i 

vedlegg VII til denne forordning, i nr. 2.1 og 6.1 i 

vedlegg X til denne forordning, i nr. 2, 4.1 5.1, 

7.1, 8.1 og 10 i vedlegg XIII til denne forordning 

og i nr. 1 i tillegg 6 til vedlegg XIII til denne 

forordning, får anvendelse.» 

b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold 

til nr. 1 og 1a, skal godkjenningsmyndigheten utstede 

et EF-typegodkjenningsdokument som er i samsvar 

med mønsteret som er angitt i tillegg 7 til vedlegg I.» 

8) I artikkel 16 nr. 5 skal annet ledd lyde: 

 «Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene angitt i 

avsnitt 6 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

9) Vedlegg I, II og IV–XIV endres i samsvar med 

vedlegg III til denne forordning. 

10) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg IV til denne 

forordning. 

11) Det settes inn et nytt vedlegg XVIII, hvis tekst finnes i 

vedlegg V til denne forordning. 

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. januar 2014, med unntak av nr. 4 i 

vedlegg I, som får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/229 

 

 

VEDLEGG I 

I vedlegg I, III, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.2.1.1 skal lyde: 

«3.2.1.1. Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjonstenning/dobbeltdrivstoff(1) 

Syklus: firetakts/totakts/rotasjon(1)» 

b) Nytt nr. 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2 innsettes etter nr. 3.2.1.1: 

«3.2.1.1.1. Type dobbeltdrivstoffmotor: type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)(x1) 

3.2.1.1.2. Gassenergifaktor under varmstartdelen av WHTC-prøvingssyklusen:  .............................  %» 

c) Nytt nr. 3.2.1.6.2 innsettes etter nr. 3.2.1.6.1: 

«3.2.1.6.2. Tomgang på diesel: ja/nei(1)(x1)» 

d) Nr. 3.2.2.1 og 3.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.1. Lette kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen/ 

H2NG(1)(6) 

3.2.2.2. Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/ 

LNG/LNG20/(1)(6)» 

e) Nr. 3.2.4.2 skal lyde: 

«3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning eller dobbeltdrivstoff): ja/nei(1)» 

f) Nr. 3.2.9.2.1 skal lyde: 

«3.2.9.2.1. (Bare Euro VI) Beskrivelse og/eller tegninger av de elementene i eksosanlegget som er del 

av motorsystemet» 

g) Nr. 3.2.9.7 og 3.2.9.7.1 skal lyde: 

«3.2.9.7. Eksosanleggets samlede volum:  ......................................................................................  dm3 

3.2.9.7.1. (Bare Euro VI) Akseptabelt volum for eksosanlegget:  ..................................................  dm3» 

h) Nytt nr. 3.2.9.7.2 innsettes etter nr. 3.2.9.7.1: 

«3.2.9.7.2. (Bare EURO VI) Volum av eksosanlegget som er del av motorsystemet:  .....................  dm3» 

i) Nr. 3.2.12.2.7.0.7 og 3.2.12.2.7.0.8 oppheves. 

j) Nr. 3.2.12.2.7.6.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.7.6.5. (Bare Euro VI) Protokollstandard for OBD-kommunikasjon:(8)» 

k) Nytt nr. 3.2.12.2.7.8–3.2.12.2.7.8.3 innsettes etter nr. 3.2.12.2.7.7.1: 

«3.2.12.2.7.8. (Bare EURO VI) OBD-deler om bord i kjøretøyet 

3.2.12.2.7.8.0. Alternativ godkjenning som fastsatt i nr. 2.4.1 i vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011: 

ja/nei(1) 

3.2.12.2.7.8.1. Liste over OBD-deler om bord i kjøretøyet  
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3.2.12.2.7.8.2. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(10) 

3.2.12.2.7.8.3. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av kommunikasjonsgrensesnittet for OBD-systemet 

utenfor kjøretøyet(10)» 

l) Nr. 3.2.12.2.8.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.2. MOTIVERINGSSYSTEM FOR FØRER» 

m) Nytt nr. 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2 innsettes etter nr. 3.2.12.2.8.2: 

«3.2.12.2.8.2.1  (Bare Euro VI) Motor med permanent deaktivering av førermotiveringen, til bruk av 

redningstjenesten eller i kjøretøyer angitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i dette direktiv: 

ja/nei(1) 

3.2.12.2.8.2.2. Aktivering av krypinnstilling 

 «deaktivering etter omstart»/«deaktivering etter påfylling av drivstoff»/«deaktivering etter 

parkering»(1)(8)» 

n) Nytt nr. 3.2.12.2.8.3.1 og 3.2.12.2.8.3.2 innsettes etter nr. 3.2.12.2.8.3: 

«3.2.12.2.8.3.1. (Bare Euro VI) Liste over OBD-motorfamilier i motorfamilien som vurderes for å sikre at 

NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal (dersom relevant) 

3.2.12.2.8.3.2. (Bare Euro VI) Nummer på OBD-motorfamilien som den representative motoren / medlem-

met av motorfamilien tilhører» 

o) Nr. 3.2.12.2.8.4 oppheves. 

p) Nr. 3.2.12.2.8.8 og 3.2.12.2.8.8.1 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.8. (Bare EURO VI) Deler om bord i kjøretøyet som tilhører systemet som sikrer at NOx-

kontrolltiltakene fungerer som de skal 

3.2.12.2.8.8.1. Liste over deler om bord i kjøretøyet som tilhører systemet som sikrer at NOx-kontrolltil-

takene fungerer som de skal» 

q) Nr. 3.2.12.2.8.8.3 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.8.3. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av varslingssignalet(10)» 

r) Nytt nr. 3.2.12.2.8.8.4 og 3.2.12.2.8.8.5 innsettes etter nr. 3.2.12.2.8.8.3: 

«3.2.12.2.8.8.4. Alternativ godkjenning som fastsatt i nr. 2.1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011: 

ja/nei(1) 

3.2.12.2.8.8.5. Oppvarmet/ikke-oppvarmet reagensbeholder og doseringssystem (se nr. 2.4 i vedlegg 11 til 

UN-ECE-reglement nr. 49)» 

s) Nr. 3.2.17 skal lyde: 

«3.2.17. Særskilte opplysninger om gassdrevne motorer og dobbeltdrivstoffmotorer til tunge 

kjøretøyer (oppgi tilsvarende opplysninger for systemer med en annen oppbygning) (dersom 

relevant)» 

t) Nytt nr. 3.2.17.9–3.2.19.4.3 innsettes etter nr. 3.2.17.8.2: 

«3.2.17.9. Eventuelt produsentens henvisning til dokumentasjonen for installering av dobbeltdrivstoff-

motoren i et kjøretøy(x1) 

3.2.18. Hydrogendrivstoffsystem: ja/nei(1) 

3.2.18.1. EF-typegodkjenningsnummer i samsvar med forordning (EF) nr. 79/2009:  ...........................  

3.2.18.2. Elektronisk motorstyreenhet for hydrogendrift  
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3.2.18.2.1. Merke(r):  ................................................................................................................................  

3.2.18.2.2. Type(r):  ..................................................................................................................................  

3.2.18.2.3. Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp:  ..........................................................................  

3.2.18.3. Ytterligere dokumentasjon 

3.2.18.3.1. Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til hydrogen eller 

omvendt: .................................................................................................................................  

3.2.18.3.2. Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.):  .......  

3.2.18.3.3. Tegning av symbolet:  .............................................................................................................  

3.2.19. H2NG-drivstoffsystem: ja/nei(1) 

3.2.19.1. Prosentdel av hydrogen i drivstoffet (høyeste prosentdel angitt av produsenten):  ..................  

3.2.19.2. EF-typegodkjenningsnummer i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 110  ............................  

3.2.19.3. Elektronisk motorstyreenhet for H2NG-drift 

3.2.19.3.1. Merke(r):  ................................................................................................................................  

3.2.19.3.2. Type(r):  ..................................................................................................................................  

3.2.19.3.3. Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp:  ..........................................................................  

3.2.19.4. Ytterligere dokumentasjon 

3.2.19.4.1. Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til H2NG eller omvendt: 

 ................................................................................................................................................  

3.2.19.4.2. Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.):  .......  

3.2.19.4.3. Tegning av symbolet:  ........................................................................................................... » 

u) Nr. 3.4.8 skal lyde: 

«3.4.8. Kjøretøyets elektriske rekkevidde km (i samsvar med med vedlegg 9 til UNECE-reglement 

nr. 101)» 

v) Nr. 3.5.2.1, 3.5.2.2 og 3.5.2.3 skal lyde: 

«3.5.2.1. Drivstofforbruk (bykjøring)  .............................  l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

3.5.2.2. Drivstofforbruk (landeveiskjøring)  ..................  l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

3.5.2.3. Drivstofforbruk (blandet kjøring)  ..................  l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1)» 

w) Nytt nr. 3.5.3–3.5.3.2.3 skal innsettes etter nr. 3.5.2.3: 

«3.5.3. FORBRUK AV ELEKTRISK ENERGI FOR KJØRETØYER MED ELEKTRISK DRIFT 

3.5.3.1. Forbruk av elektrisk energi for kjøretøyer med bare elektrisk drift  ...........................  Wh/km 

3.5.3.2. Forbruk av elektrisk energi for elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading 

3.5.3.2.1. Forbruk av elektrisk energi (vilkår A, blandet kjøring)  .............................................  Wh/km 

3.5.3.2.2. Forbruk av elektrisk energi (vilkår B, blandet kjøring)  ..............................................  Wh/km 

3.5.3.2.3. Forbruk av elektrisk energi (vektet, blandet kjøring)  ...............................................  Wh/km»  
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x) Nr. 3.5.4.1 og 3.5.4.2 skal lyde: 

«3.5.4.1. Utslipp av CO2 WHSC-prøving(x3): ............................................................................. g/kWh 

3.5.4.2. Utslipp av CO2 WHSC-prøving i dieseltilstand(x2):  ...................................................  g/kWh» 

y) Nytt nr. 3.5.4.3–3.5.4.6 skal innsettes etter nr. 3.5.4.2: 

«3.5.4.3. Utslipp av CO2 WHSC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(x1):  ..................................... g/kWh 

3.5.4.4. Utslipp av CO2 WHTC-prøving(x3)(9):  ........................................................................ g/kWh 

3.5.4.5. Utslipp av CO2 WHTC-prøving i dieseltilstand(x2)(9):  ................................................. g/kWh 

3.5.4.6. Utslipp av CO2 WHTC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(x1)(9):  ...............................  g/kWh» 

z) Nr. 3.5.5.1 og 3.5.5.2 skal lyde: 

«3.5.5.1. Drivstofforbruk WHSC-prøving(x3):  ............................................................................ g/kWh 

3.5.5.2. Drivstofforbruk WHSC-prøving i dieseltilstand(x2):  ..................................................  g/kWh» 

aa) Nytt nr. 3.5.5.3–3.5.5.6 skal innsettes etter nr. 3.5.5.2: 

«3.5.5.3. Drivstofforbruk WHSC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(x1):  .................................... g/kWh 

3.5.5.4. Drivstofforbruk WHTC-prøving(9)(x3): ........................................................................ g/kWh 

3.5.5.5. Drivstofforbruk WHTC-prøving i dieseltilstand(9)(x2):  ................................................ g/kWh 

3.5.5.6. Drivstofforbruk WHTC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(9)(x1):  ..............................  g/kWh» 

ab) Følgende forklarende merknader innsettes: 

«(8) Skal dokumenteres for en enkelt OBD-motorfamilie og dersom det ikke allerede er inkludert i 

dokumentasjonspakken(e) nevnt i nr. 3.2.12.2.7.0.4. 

(9) Verdi for kombinert WHTC, herunder kaldstart- og varmstartdel i samsvar med vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 582/2011. 

(10) Skal dokumenteres dersom det ikke allerede er inkludert i dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2.12.2.7.0.5.» 

ac) Følgende forklarende merknader tilføyes: 

«(x) Dobbeltdrivstoffmotorer. 

(x1) For en dobbeltdrivstoffmotor eller et dobbeltdrivstoffkjøretøy. 

(x2) For dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B. 

(x3) Unntatt dobbeltdrivstoffmotorer eller dobbeltdrivstoffkjøretøyer.» 

2) I vedlegg III del I avsnitt A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.2.1.1 skal lyde: 

«3.2.1.1. Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjonstenning/dobbeltdrivstoff(1) 

 Syklus: firetakts/totakts/rotasjon(1)» 

b) Nytt nr. 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2 innsettes etter nr. 3.2.1.1: 

«3.2.1.1.1. Type dobbeltdrivstoffmotor: type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)(x1)  
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3.2.1.1.2. Gassenergifaktor under varmstartdelen av WHTC-prøvingssyklusen:  .............................  %» 

c) Nytt nr. 3.2.1.6.2 innsettes etter nr. 3.2.1.6.1: 

«3.2.1.6.2. Tomgang på diesel: ja/nei(1)(x1)» 

d) Nr. 3.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.2. Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/ 

LNG/LNG20(1)(6)» 

e) Nr. 3.2.4.2 skal lyde: 

«3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning eller dobbeltdrivstoff): ja/nei(1)» 

f) Nr. 3.2.12.2.7.0.7 og 3.2.12.2.7.0.8 oppheves. 

g) Nr. 3.2.12.2.7.6.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.7.6.5. (Bare Euro VI) Protokollstandard for OBD-kommunikasjon: (8)» 

h) Nytt nr. 3.2.12.2.7.8–3.2.12.2.7.8.3 innsettes etter nr. 3.2.12.2.7.7.1: 

«3.2.12.2.7.8. (Bare EURO VI) OBD-deler om bord i kjøretøyet 

3.2.12.2.7.8.1. Liste over OBD-deler om bord i kjøretøyet 

3.2.12.2.7.8.2. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(10) 

3.2.12.2.7.8.3. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av kommunikasjonsgrensesnittet for OBD-systemet 

utenfor kjøretøyet(10)» 

i) Nr. 3.2.12.2.8.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.2. MOTIVERINGSSYSTEM FOR FØRER» 

j) Nytt nr. 3.2.12.2.8.2.1 innsettes etter nr. 3.2.12.2.8.2: 

«3.2.12.2.8.2.1. (Bare Euro VI) Motor med permanent deaktivering av førermotiveringen, til bruk av 

redningstjenesten eller i kjøretøyer angitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i dette direktiv: 

ja/nei(1)» 

k) Nr. 3.5.4.1 og 3.5.4.2 skal lyde: 

«3.5.4.1. Utslipp av CO2 WHSC-prøving(x3): ............................................................................. g/kWh 

3.5.4.2. Utslipp av CO2 WHSC-prøving i dieseltilstand(x2):  ...................................................  g/kWh» 

l) Nytt nr. 3.5.4.3–3.5.4.6 skal innsettes etter nr. 3.5.4.2: 

«3.5.4.3. Utslipp av CO2 WHSC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(x1):  ..................................... g/kWh 

3.5.4.4. Utslipp av CO2 WHTC-prøving(9)(x3):  ........................................................................ g/kWh 

3.5.4.5. Utslipp av CO2 WHTC-prøving i dieseltilstand(9)(x2):  ................................................. g/kWh 

3.5.4.6. Utslipp av CO2 WHTC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(9)(x1):  ...............................  g/kWh» 

m) Nr. 3.5.5.1 og 3.5.5.2 skal lyde: 

«3.5.5.1. Drivstofforbruk WHSC-prøving(x3):  ............................................................................ g/kWh 

3.5.5.2. Drivstofforbruk WHSC-prøving i dieseltilstand(x2):  ..................................................  g/kWh» 
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n) Nytt nr. 3.5.5.3–3.5.5.6 skal innsettes etter nr. 3.5.5.2: 

«3.5.5.3. Drivstofforbruk WHSC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(x1):  .................................... g/kWh 

3.5.5.4. Drivstofforbruk WHTC-prøving (9)(x3):  ....................................................................... g/kWh 

3.5.5.5. Drivstofforbruk WHTC-prøving i dieseltilstand(9)(x2):  ................................................ g/kWh 

3.5.5.6. Drivstofforbruk WHTC-prøving i dobbeltdrivstofftilstand(9)(x1):  ..............................  g/kWh» 

3) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1.2 skal lyde: 

«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.) … … … 

Motorturtall (min–1) … … … 

Motoroljetemperatur (K) … … … 

 Type 2, prøving ved høyt tomgangsturtall: 

Variant/versjon: … … … 

CO (% vol.) … … … 

Lambda-verdi … … … 

Motorturtall (min–1) … … … 

Motoroljetemperatur (K) … … …» 

b) Nr. 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4. Tomgangsprøving(1) 

Variant/versjon: … … … 

CO (% vol.) … … … 

Lambda-verdi(1) … … … 

Motorturtall (min–1) … … … 

Motoroljetemperatur (K) … … …» 

4) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Del I, Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i mønsteret for 

EF-samsvarssertifikat skal lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 
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ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  .......... HC:  .................  NOx:  ...................  HC + NOx:  ..............  Partikler:  ...................  

 Røyktetthet (ELR):  ........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ........THC:  ............  NMHC:  .............................  NOx:  .........  THC + NOx:  ...................   

 NH3:  ............................................  Partikler (masse): .............................................................  

 Partikler (antall):  ....................................................................................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ...........  NOx:  .........  NMHC:  .............  THC:  ............  CH4: ...........  Partikler: ................  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  ...........  NOx:  .........  NMHC:  .............  THC:  ............  CH4: ..................  NH3:.................  

 Partikler (masse):  ....................................  Partikler (antall):  ................................................ » 

b) Del I, Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i mønsteret for 

EF-samsvarssertifikat skal lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ...  HC:  ....................  NOx:  .................  HC + NOx:  ...................  Partikler: .....................  

 Røyktetthet (ELR):  ........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ...........  THC: ............  NMHC:  ............  NOx:  ............  THC + NOx:  .........  NH3: ...........  

 Partikler (masse):  .............................................  Partikler (antall):  .........................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ............  NOx: ............  NMHC:  ...........  THC:  ........................  CH4:  ...  Partikler:  ..........   
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2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  ............  NOx: ............  NMHC:  ...........  THC:  ........................  CH4:  .........  NH3:  ..........  

 Partikler (masse):  .............................................  Partikler (antall):  ....................................... » 

c) Del I, Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i mønsteret for 

EF-samsvarssertifikat skal lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: ESC 

 CO:  ...............  HC:  ..................  NOx:  ...............  HC + NOx:  ...............  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: WHSC (EURO VI) 

 CO:  .........  THC:  ............ NMHC:  ............  NOx:  ..........  THC + NOx:  ...........  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ............  THC:  ............  CH4:  .............  Partikler:  ..............  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3: .............   

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ............................................. » 

d) Del I, Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i mønsteret for 

EF-samsvarssertifikat skal lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1)  
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1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........  

 Partikler (masse):  ..........................................  Partikler (antall):  .............................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler:  ..........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 

e) Del I, Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i mønsteret for 

EF-samsvarssertifikat skal lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........  

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler:  ..........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 

f) Del I, Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i mønsteret for 

EF-samsvarssertifikat skal lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)»  
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iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: ESC 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: WHSC (EURO VI) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........   

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler:  ..........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  ..........  NOx:  ..........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............   

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 

g) Del II, Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer) i mønsteret for EF-samsvarssertifikat skal 

lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........   

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler:  ..........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... »  
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h) Del II, Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer) i mønsteret for EF-samsvarssertifikat skal 

lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........   

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler:  ..........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 

i) Del II, Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (delvis oppbygde kjøretøyer) i mønsteret for EF-samsvarssertifikat skal 

lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: ESC 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1)  
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1.2. Prøvingsmetode: WHSC (EURO VI) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........  

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  ............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler:  ..........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  .............  CH4:  ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 

j) Del II, Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer) i mønsteret for EF-samsvarssertifikat skal 

lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........  

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  ............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler: ...........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall): ...............................................  » 

k) Del II, Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer) i mønsteret for EF-samsvarssertifikat skal 

lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)»  
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iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: Type I eller ESC(1): 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (EURO VI)(1) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........  

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  ..............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler: ...........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 

l) Del II, Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (delvis oppbygde kjøretøyer) i mønsteret for EF-samsvarssertifikat skal 

lyde: 

i) Nr. 26 og 26.1 skal lyde: 

«26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. Én type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)» 

ii) Nytt nr. 26.2 innsettes etter nr. 26.1: 

«26.2. (bare dobbeltdrivstoff) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)» 

iii) Nr. 48 skal lyde: 

«48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

 Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: ...............................................  

1.1. Prøvingsmetode: ESC 

 CO:  ..............  HC:  ................. NOx:  .................  HC + NOx: ..................  Partikler:  ................  

 Røyktetthet (ELR):  .........................................................................................................  (m–1) 

1.2. Prøvingsmetode: WHSC (EURO VI) 

 CO:  ..........  THC:  ............  NMHC:  .............  NOx:  .........  THC + NOx:  ............  NH3:  .........  

 Partikler (masse):  ........................................  Partikler (antall): ................................................  

2.1. Prøvingsmetode: ETC (eventuelt) 

 CO:  ........  NOx:  .............  NMHC:  .............  THC: .............  CH4:  ...............  Partikler: ...........  

2.2. Prøvingsmetode: WHTC (EURO VI) 

 CO:  .........  NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ..............  CH4: ................  NH3:  ............  

 Partikler (masse):  ......................................  Partikler (antall):  ............................................... » 
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m) Den forklarende merknaden vedrørende vedlegg IX (m) skal lyde: 

«(m) Gjentas for de forskjellige drivstofftypene som kan brukes. Kjøretøyer som kan gå på både bensin og 

gassformig drivstoff, men der bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller start og 

bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, anses som kjøretøyer som kan gå bare på 

gassformig drivstoff.» 

n) Følgende forklarende merknader (m1) og (m2) vedrørende vedlegg IX innsettes etter merknad (m): 

«(m1) Gjentas for Euro VI dobbeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer, dersom relevant. 

(m2) Bare utslipp vurdert i samsvar med gjeldende rettsakt(er) skal oppgis.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG I 

Euro VI-utslippsgrenseverdier 

 

Grenseverdier 

CO 

(mg/kWh) 

THC 

(mg/kWh) 

NMHC 

(mg/kWh) 

CH4 

(mg/kWh) 

NOX1 

(mg/kWh) 

NH3 

(ppm) 

PM-masse 

(mg/kWh) 

PM-antall 

(#/kWh) 

WHSC (CI) 1500 130   400 10 10 8,0 × 1011 

WHTC (CI) 4000 160   460 10 10 6,0 × 1011 

WHTC (PI) 4000  160 500 460 10 10 (2) 6,0 × 1011 

Merk: 

PI = Elektrisk tenning 

CI = Kompresjonstenning 

(1) Det tillatte NO2-innholdet i grenseverdien for NOx vil muligens bli fastsatt senere. 

(2) Grenseverdien får anvendelse fra datoene angitt i rad B i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 582/2011.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg I, II og IV–XIV til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.1 skal lyde: 

«1.1.1. Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne forordning med hensyn til relevant 

referansedrivstoff angitt i vedlegg IX. Særlige krav får anvendelse på motorer som bruker 

naturgass/biometan, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, som fastsatt i nr. 1.1.3.» 

b) Nr. 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.3. For en motor som bruker naturgass/biometan, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, skal produsenten 

dokumentere den representative motorens evne til å tilpasse seg alle sammensetninger av 

naturgass/biometan som kan forekomme på markedet. Dokumentasjonen skal foregå i samsvar med 

dette avsnitt og, for dobbeltdrivstoffmotorer, også i samsvar med tilleggsbestemmelsene om 

framgangsmåten for drivstofftilpasning, fastsatt i nr. 6.4 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

For komprimert naturgass/biometan (CNG) er det vanligvis to typer drivstoff, med henholdsvis høy 

brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass), men med betydelig spredning innenfor begge 

områder. De avviker betydelig i energiinnhold, uttrykt ved wobbetall, og λ-forskyvningsfaktor (Sλ). 

Naturgass med en λ-forskyvningsfaktor mellom 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) regnes for å være 

H-gass, mens naturgass med en λ-forskyvningsfaktor mellom 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) 

regnes for å være L-gass. Referansedrivstoffenes sammensetning gjenspeiler de ekstreme 

variasjonene i Sλ. 

Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne forordning til referansedrivstoffene GR 

(drivstoff 1) og G25 (drivstoff 2) som angitt i vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres 

manuelt mellom de to prøvingene (selvtilpasning er påkrevd). Det tillates én tilpasningskjøring 

gjennom én WHTC-varmstartsyklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Etter tilpasnings-

kjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med nr. 7.6.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 49. 

For flytende naturgass/biometan (LNG) skal den representative motoren oppfylle kravene i denne 

forordning til referansedrivstoffene GR (drivstoff 1) og G20 (drivstoff 2) som angitt i vedlegg IX, 

uten at drivstoffsystemet omjusteres manuelt mellom de to prøvingene (selvtilpasning er påkrevd). 

Det tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-varmstartsyklus uten måling etter at 

drivstoffet er skiftet. Etter tilpasningskjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med nr. 7.6.1 i 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

c) Nr. 1.1.4 skal lyde: 

«1.1.4. For motorer som drives av CNG og er selvtilpassende dels til H-gassområdet og dels til L-

gassområdet, og som kan veksle mellom H-gassområdet og L-gassområdet ved hjelp av en bryter, 

skal den representative motoren prøves i begge bryterstillinger på det relevante referansedrivstoffet 

som angitt i vedlegg IX for hvert område. Som drivstoff brukes GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) 

for H-gassområdet og G25 (drivstoff 2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet. Den representative 

motoren skal i begge bryterstillinger oppfylle kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet 

omjusteres mellom de to prøvingene. Det tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-

varmstartsyklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Etter tilpasningskjøringen skal motoren 

kjøles ned i samsvar med nr. 7.6.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

d) Nr. 1.1.5 og 1.1.6 skal lyde: 

«1.1.5. For motorer drevet med naturgass/biometan skal utslippsforholdet «r» for hvert forurensende stoff 

bestemmes på følgende måte: 

r = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2 

utslippsresultat med referansedrivstoff 1   
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eller 

ra = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2 

utslippsresultat med referansedrivstoff 1 

og 

rb = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2 

utslippsresultat med referansedrivstoff 1 

1.1.6. For LPG skal produsenten dokumentere den representative motorens evne til å tilpasse seg alle 

drivstoffsammensetninger som kan forekomme på markedet. 

For LPG forekommer det variasjoner i C3/C4-sammensetningen. Disse variasjonene gjenspeiles i 

referansedrivstoffene. Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referanse-

drivstoff A og B som angitt i vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to 

prøvingene. Det tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-varmstartsyklus uten måling etter 

at drivstoffet er skiftet. Etter tilpasningskjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med nr. 7.6.1 i 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

e) Nr. 1.2 og 1.2.1 skal lyde: 

«1.2. Krav til drivstoffavhengig typegodkjenning når det gjelder motorer som bruker naturgass/biometan 

eller LPG, herunder dobbeltdrivstoffmotorer 

Det skal tildeles en drivstoffavhengig typegodkjenning i henhold til kravene angitt i nr. 1.2.1–

1.2.2.2. 

1.2.1. Typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp fra en motor som bruker CNG og er konstruert for å 

kjøre på gass enten i H-området eller L-området. 

Den representative motoren skal prøves på det relevante referansedrivstoffet som angitt i 

vedlegg IX for det relevante området. Som drivstoff brukes GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for 

H-gassområdet og G25 (drivstoff 2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet. Den representative 

motoren skal oppfylle kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de 

to prøvingene. Det tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-varmstartsyklus uten måling 

etter at drivstoffet er skiftet. Etter tilpasningskjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med 

nr. 7.6.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

f) Nr. 1.2.2, 1.2.2.1 og 1.2.2.2 skal lyde: 

«1.2.2. Typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp fra en motor som bruker naturgass/biometan eller 

LPG og er konstruert for å kjøre på én bestemt drivstoffsammensetning. 

Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoffene Gr og G20 for 

CNG, eller til referansedrivstoffene GR og G20 for LNG, eller til referansedrivstoffene A og B for 

LPG, som angitt i vedlegg IX. Mellom prøvingene er det tillatt å fininnstille drivstoffsystemet. 

Denne fininnstillingen består av en rekalibrering av drivstoffsystemets database uten endring av 

verken den grunnleggende reguleringsstrategien eller den grunnleggende strukturen i databasen. 

Eventuell nødvendig utskiftning av deler som er direkte knyttet til drivstoffstrømmen (for eksempel 

innsprøytingsdyser), er tillatt. 

1.2.2.1.  For CNG kan motoren på produsentens anmodning prøves på referansedrivstoffene GR og G23, eller 

på referansedrivstoffene G25 og G23, og i slike tilfeller er typegodkjenningen gyldig bare for gasser i 

henholdsvis H-området eller L-området. 

1.2.2.2. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke i henhold til nr. 3.3, som angir hvilken 

drivstoffsammensetning motoren er kalibrert for.» 
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g) Nytt nr. 1.3–1.3.3 innsettes etter nr. 1.2.2.2: 

«1.3. Krav til drivstoffspesifikk typegodkjenning 

1.3.1. En drivstoffspesifikk typegodkjenning kan gis for motorer som drives med LNG, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer, og som er merket med et typegodkjenningsmerke som inneholder 

bokstavene «LNG20» i samsvar med nr. 3.1 i dette vedlegg. 

1.3.2. Produsenten kan søke om en drivstoffspesifikk typegodkjenning bare når motoren kalibreres for en 

spesifikk LNG-sammensetning som gir en λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 

3 prosent fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-drivstoffet som er angitt i vedlegg IX, og hvis 

etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent. 

1.3.3. For en dobbeltdrivstoffmotorfamilie der motorene kalibreres for en spesifikk LNG-sammensetning 

som gir en λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 prosent fra λ-forskyvningsfaktoren for 

G20-drivstoffet som er angitt i vedlegg IX, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent, skal 

referansemotoren bare prøves med referansedrivstoffet G20, i samsvar med vedlegg IX.» 

h) Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde: 

«3.1. En motortype som er godkjent som en separat teknisk enhet eller en kjøretøytype som er godkjent 

med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold, skal ha følgende 

merking: 

a) motorprodusentens varemerke eller handelsnavn, 

b) produsentens handelsbetegnelse for motoren, 

c) for motorer som drives med naturgass/biometan, ett av følgende merker som plasseres etter  

EF-typegodkjenningsnummeret: 

i) H for motorer som er typegodkjent og kalibrert for H-gassområdet, 

ii) L for motorer som er typegodkjent og kalibrert for L-gassområdet, 

iii) HL for motorer som er typegodkjent og kalibrert for både H- og L-gassområdet, 

iv) Ht for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i  

H-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i H-gassområdet ved å 

fininnstille motorens drivstoffsystem, 

v) Lt for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i  

L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i L-gassområdet ved å 

fininnstille motorens drivstoffsystem, 

vi) HLt for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i 

enten H- eller L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i enten H- eller  

L-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem, 

vii) CNGfr i alle andre tilfeller der motoren drives med CNG/biometan og er konstruert for å 

kjøre på en begrenset sammensetning av gassformig drivstoff, 

viii) LNGfr i alle andre tilfeller der motoren drives med CNG/biometan og er konstruert for å 

kjøre på en begrenset sammensetning av gassformig drivstoff, 

ix) LPGfr for motorer som drives med LPG og er konstruert for å kjøre på en begrenset 

sammensetning av gassformig drivstoff,  
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x) LNG20 for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en spesifikk LNG-sammen-

setning som gir en λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 prosent fra  

λ-forskyvningsfaktoren for G20-gassen som er angitt i vedlegg IX, og hvis etaninnhold 

ikke overstiger 1,5 prosent, 

xi) LNG for motorer som er typegodkjent og kalibrert for andre LNG-sammensetninger. 

d) For dobbeltdrivstoffmotorer skal typegodkjenningsmerket inneholde en tallrekke etter det 

nasjonale symbolet som skal vise for hvilken type dobbeltdrivstoffmotor og hvilke gasstyper 

godkjenningen er gitt. Tallrekken skal bestå av to sifre som identifiserer dobbeltdrivstoff-

motoren i henhold til definisjonen i artikkel 2, etterfulgt av bokstaven(e) som angis i dette 

nummer bokstav c), for den sammensetning av naturgass/biometan som motoren bruker. De to 

sifrene som identifiserer type dobbeltdrivstoffmotor i henhold til definisjonen i artikkel 2, er 

som følger: 

i) 1A for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A, 

ii) 1B for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, 

iii) 2A for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A, 

iv) 2B for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2B, 

v) 3B for dobbeltdrivstoffmotorer av type 3B. 

e) For dieseldrevne motorer med kompresjonstenning skal typegodkjenningsmerket inneholde 

bokstaven «D» etter det nasjonale symbolet. 

f) For etanoldrevne (ED95) motorer med kompresjonstenning skal typegodkjenningsmerket 

inneholde bokstaven «ED» etter det nasjonale symbolet. 

g) For etanoldrevne (E85) motorer med elektrisk tenning skal typegodkjenningsmerket inneholde 

bokstaven «E85» etter det nasjonale symbolet. 

h) For bensindrevne motorer med elektrisk tenning skal typegodkjenningsmerket inneholde 

bokstaven «P» etter det nasjonale symbolet. 

3.2 Alle motortyper som godkjennes i henhold til denne forordning som en separat teknisk enhet, skal 

være påført et EF-typegodkjenningsmerke. Merket skal bestå av:» 

i) Nr. 3.2.2 og 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.2. Nær rektangelet skal EF-typegodkjenningsmerket også inneholde «basisgodkjenningens nummer», 

som er beskrevet i del 4 av typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF, 

med en foranstilt bokstav som angir hvilket utslippsnivå EF-typegodkjenningen er gitt for. 

3.2.3. EF-typegodkjenningsmerket skal være påført motoren på en slik måte at det er lett leselig og ikke 

kan fjernes. Det skal være synlig når motoren er montert i kjøretøyet, og det skal være festet til en 

motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og merkene må vanligvis ikke skiftes ut i 

løpet av motorens levetid. 

I tillegg til merkingen på motoren kan EF-typegodkjenningsmerket også gjenfinnes via 

instrumentbordet. Det skal da være lett tilgjengelig for kontroll, og opplysninger om tilgangen til 

det skal finnes i kjøretøyets brukerhåndbok.» 

j) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Merking for motorer som drives med naturgass/biometan og LPG 

 Motorer som drives med naturgass/biometan og LPG og har en drivstoffavhengig typegodkjenning, 

skal ha følgende merking som inneholder opplysningene som er angitt i nr. 3.3.1:»  
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k) I nr. 4.2 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Ved montering i et kjøretøy av en dobbeltdrivstoffmotor som er typegodkjent som en separat 

teknisk enhet, skal i tillegg de særlige kravene til montering fastsatt i nr. 6 i vedlegg 15 til  

UN-ECE-reglement nr. 49 samt produsentens monteringskrav fastsatt i avsnitt 7 i vedlegg XVIII til 

denne forordning, oppfylles.» 

l) Nr. 5.2.1 skal lyde: 

«5.2.1. For prøving i bruk skal den beregnede belastningen (motorens dreiemoment som en prosentdel av 

største dreiemomentet og det største dreiemoment som er tilgjengelig ved det aktuelle 

motorturtallet), motorturtallet, kjølevannstemperaturen i motoren, momentant drivstofforbruk og 

motorens høyeste referansedreiemoment som en funksjon av motorturtall gjøres tilgjengelig av den 

elektroniske styreenheten i sanntid og ved en frekvens på minst 1 Hz, som obligatoriske 

datastrømopplysninger.» 

m) Nr. 5.3.4 skal lyde: 

«5.3.4. Dersom motoren ved prøving ikke oppfyller de kravene som er fastsatt i vedlegg XIV om 

hjelpeutstyr, skal det målte dreiemomentet korrigeres i samsvar med korreksjonsmetoden fastsatt i 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

n)  Nr. 6.1 og 6.2 skal lyde: 

«6.1. Parametrer for bestemmelse av motorfamilien 

 Motorfamilien, slik den er bestemt av motorprodusenten, skal oppfylle bestemmelsene i nr 5.2 i 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49 og, for dobbeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoff-

kjøretøyer, bestemmelsene i nr. 3.1 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

6.2. Valg av representativ motor 

 Den representative motoren skal velges i samsvar med bestemmelsene i nr 5.2.4 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 49 og, for dobbeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer, i samsvar med 

bestemmelsene i nr. 3.1.2 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

o) Nytt nr. 6.4–6.4.3 skal lyde: 

«6.4. Utvidelse for å innlemme et nytt motorsystem i en motorfamilie 

6.4.1. På anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan et nytt 

motorsystem innlemmes som medlem i en godkjent motorfamilie dersom kriteriene nevnt i nr. 6.1 

er oppfylt. 

6.4.2. Dersom den representative motorens konstruksjonselementer samsvarer med elementene i det nye 

systemet i henhold til nr. 6.2 eller, for dobbeltdrivstoffmotorer, i henhold til nr. 3.1.2 i vedlegg 15 

til UN-ECE-reglement nr. 49, skal det representative motorsystemet forbli uendret og produsenten 

skal endre opplysningsdokumentet nevnt i vedlegg I. 

6.4.3. Dersom konstruksjonselementene i det nye motorsystemet ikke samsvarer med det representative 

motorsystemet i henhold til nr. 6.4.2, men er representative for hele familien, skal det nye 

motorsystemet bli den nye representative motoren. I så fall skal det vises at de nye konstruk-

sjonselementene oppfyller bestemmelsene i denne forordning, og opplysningsdokumentet nevnt i 

vedlegg I skal endres.» 

p)  Nr. 7.2.3.3–7.2.3.6 skal lyde: 

«7.2.3.3. For diesel-, etanol- (ED95), bensin-, E85-, LNG20-, LNG- og LPG-drevne motorer kan alle disse 

prøvingene foretas med relevante kommersielle drivstoffer. På anmodning fra produsenten kan 

imidlertid referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX, benyttes. Dette innebærer prøving som 

beskrevet i avsnitt 1 i dette vedlegg, med minst to av referansedrivstoffene for hver LPG- eller 

LNG-motor, inkludert dobbeltdrivstoffmotorer.  
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7.2.3.4. For CNG-motorer, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, kan alle disse prøvingene foretas med 

kommersielt drivstoff på følgende måte: 

a) for H-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor H-området (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00), 

b) for L-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor L-området (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19), 

c) for HL-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor hele området til λ-forskyvnings-

faktoren (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19). 

 På anmodning fra produsenten kan imidlertid referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX, benyttes. 

Dette innebærer prøving som beskrevet i avsnitt 1 i dette vedlegg. 

7.2.3.5. Manglende samsvar for gassdrevne motorer og dobbeltdrivstoffmotorer 

 Ved en eventuell tvist som følge av manglende samsvar for gassdrevne motorer, herunder dobbelt-

drivstoffmotorer, ved bruk av et kommersielt drivstoff, skal prøvingene utføres med et referanse-

drivstoff som den representative motoren er prøvd med, eller med det eventuelle tredje ekstra 

drivstoffet som er nevnt i nr. 1.1.4.1 og 1.2.1.1, og som den representative motoren kan ha vært 

prøvd med. Dersom det er relevant, skal resultatet omregnes ved hjelp av de relevante faktorene 

«r», «ra» eller «rb» som beskrevet i nr. 1.1.5, 1.1.6.1 og 1.2.1.2. Dersom r, ra eller rb er mindre 

enn 1, skal det ikke foretas noen korreksjon. De målte resultatene og, eventuelt, de beregnede 

resultatene skal dokumentere at motoren overholder grenseverdiene med alle relevante drivstoffer 

(for eksempel drivstoff 1, 2 og drivstoff 3 for naturgassdrevne motorer og drivstoff A og B for 

LPG-drevne motorer). 

7.2.3.6. Prøvinger av produksjonssamsvar for en gassdrevet motor som er utformet for å kjøre på et 

drivstoff med en bestemt sammensetning, skal foretas i samsvar med avsnitt 1.2.2 i dette vedlegg 

på det drivstoffet som motoren er kalibrert for.» 

q) Nr. 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.3 skal lyde: 

«7.3.1. Dersom godkjenningsmyndigheten finner at produksjonskvaliteten ikke synes å være tilfreds-

stillende, kan den be om kontroll av OBD-systemets produksjonssamsvar. En slik kontroll skal 

utføres på følgende måte: 

 En motor skal tas ut tilfeldig fra serieproduksjonen og underkastes prøvingene beskrevet i 

vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49. En dobbeltdrivstoffmotor skal drives dobbeltdriv-

stofftilstand og, dersom det er relevant, i dieseltilstand. Prøvingene kan utføres på en motor som er 

innkjørt i høyst 125 timer. 

7.3.2. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom denne motoren oppfyller kravene i prøvingene 

beskrevet i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49 og, for dobbeltdrivstoffmotorer, tilleggs-

kravene fastsatt i nr. 7 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

7.3.3. Dersom motoren som er tatt ut fra serieproduksjonen, ikke oppfyller kravene i nr. 7.3.2, skal det tas 

ut en ekstra stikkprøve av fire motorer fra serieproduksjonen, som underkastes prøvingene 

beskrevet i nr. 7.3.1.» 

r) Nr. 7.4.4 skal lyde: 

«7.4.4. Dersom prøvingsutstyret ikke oppfyller de kravene som er fastsatt i vedlegg XIV om hjelpeutstyr, 

skal det målte dreiemomentet korrigeres i samsvar med korreksjonsmetoden fastsatt i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49.» 

s) I nr. 8.1 skal første ledd lyde: 

«Dokumentasjonspakken som kreves i henhold til artikkel 5, 7 og 9, og som gjør det mulig for god-

kjenningsmyndigheten å vurdere utslippskontrollstrategiene og systemene om bord på kjøretøyet eller i motoren 

for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal, samt dokumentasjonspakkene som kreves i henhold til 

vedlegg VI (utslipp utenom syklusene), vedlegg X (OBD) og vedlegg XVIII (dobbeltdrivstoffmotorer), skal 

gjøres tilgjengelig i de følgende to delene:» 
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t) Nr. 8.3 skal lyde: 

«8.3. Den utvidede dokumentasjonspakken skal inneholde følgende opplysninger: 

a) opplysninger om alle AES og BES, herunder en beskrivelse av de parametrene som blir endret 

av en eventuell AES, og grensevilkårene for når AES aktiveres, samt en angivelse av hvilke 

AES og BES som forventes å være aktive under de vilkårene som gjelder for prø-

vingsmetodene angitt i vedlegg VI, 

b) en beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunk-

ter for alle driftstilstander, 

c) en full beskrivelse av motiveringssystemet som kreves i henhold til vedlegg XIII, herunder de 

tilhørende overvåkingsstrategiene, 

d) en beskrivelse av tiltak mot ulovlige inngrep som vurderes i artikkel 5 nr. 4 bokstav b) og i 

artikkel 7 nr. 4 bokstav a).» 

u) I tillegg 1 skal nr. 1.1 og 1.2 lyde: 

«1.1. I nr. A.1.3 i tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 5.3 forstås som en 

henvisning til tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

1.2. I nr. A.1.3 i tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til figur 1 i nr. 8.3 forstås som 

en henvisning til figur 1 i vedlegg I til denne forordning.» 

v) I tillegg 2 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1. I nr. A.2.3 i tillegg 2 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 5.3 forstås som en 

henvisning til tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009.» 

w) I tillegg 3 skal nr. 1.1, 1.2 og 1.3 lyde: 

«1.1. I nr. A.3.3 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 5.3 i dette tillegget 

forstås som en henvisning til tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

1.2. I nr. A.3.3 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til figur 1 i nr. 8.3 forstås som 

en henvisning til figur 1 i vedlegg I til denne forordning. 

1.3. I nr. A.3.5 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 8.3.2 forstås som en 

henvisning til nr. 7.2.2 i dette vedlegg.» 

x) I tillegg 4 gjøres følgende endringer i tabellen i del 1: 

i) Rad 3.2.1.1 skal lyde: 

«3.2.1.1. Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjonstenning/ 

dobbeltdrivstoff(1) 

Syklus: firetakts/totakts/rotasjon(1):» 

 

ii) Ny rad 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2 innsettes etter rad 3.2.1.1: 

«3.2.1.1.1. Type dobbeltdrivstoffmotor: type 1A/type 1B/type 

2A/type 2B/type 3B(1)(d1) 

      

3.2.1.1.2. Gassenergifaktor under varmstartdelen av WHTC-

prøvingssyklusen:  ...........................  % (d1)» 
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iii) Ny rad 3.2.1.6.2 innsettes etter rad 3.2.1.6.1: 

«3.2.1.6.2. Tomgang på diesel: ja/nei(1)(d1)»       

iv) Rad 3.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.2. Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/ 

NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/ 

LNG20(1)(6)» 

      

v) Rad 3.2.4.2 skal lyde: 

«3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjons-

tenning eller dobbeltdrivstoff): ja/nei(1)» 

      

vi) Rad 3.2.9.7 utgår. 

vii) Rad 3.2.9.7.1 skal lyde: 

«3.2.9.7.1. Akseptabelt volum for eksosanlegget (kjøretøy og 

motorsystem):  .........................................  dm3» 

      

viii) Ny rad 3.2.9.7.2 innsettes etter rad 3.2.9.7.1: 

«3.2.9.7.2. Volum av eksosanlegget som er del av motorsys-

temet:  ......................................................  dm3» 

      

ix) Ny rad 3.2.12.2.7.8.0 innsettes etter rad 3.2.12.2.7.7.1: 

«3.2.12.2.7.8.0. Alternativ godkjenning som fastsatt i nr. 2.4.1 i 

vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011, er 

brukt: ja/nei(1)» 

 

x) Rad 3.2.12.2.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.8. Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):»       

xi) Rad 3.2.12.2.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.2. Motiveringssystem for fører»       

xii) Ny rad 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2 innsettes etter rad 3.2.12.2.8.2: 

«3.2.12.2.8.2.1. Motor med permanent deaktivering av motive-

ringen av fører, til bruk av redningstjenesten eller i 

kjøretøyer angitt i artikkel 2(3) bokstav b) i direktiv 

2007/46/EF: ja/nei(1) 

      

3.2.12.2.8.2.2. Aktivering av krypinnstillingen «deaktivering etter 

omstart»/«deaktivering etter påfylling av driv-

stoff»/«deaktivering etter parkering»(7)(1)» 
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xiii) Ny rad 3.2.12.2.8.3.1 og 3.2.12.2.8.3.2 innsettes etter rad 3.2.12.2.8.3: 

«3.2.12.2.8.3.1. Liste over OBD-motorfamilier i motorfamilien 

som vurderes for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 

fungerer som de skal (dersom relevant) 

OBD-motorfamilie 1:  .....................................  

OBD-motorfamilie 2:  .....................................  

osv. ......  

3.2.12.2.8.3.2. Nummer på den OBD-motorfamilien som den 

representative motoren / medlemmet av 

motorfamilien tilhører» 

      

xiv) Rad 3.2.12.2.8.4 utgår. 

xv) Rad 3.2.12.2.8.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.5. Referansenummer på den OBD-motorfamilien som 

vurderes for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fun-

gerer som de skal, som den representative motoren/ 

medlemmet av motorfamilien tilhører» 

      

xvi) Ny rad 3.2.12.2.8.8.4 og 3.2.12.2.8.8.5 innsettes etter rad 3.2.12.2.8.7: 

«3.2.12.2.8.8.4. Alternativ godkjenning som fastsatt i nr. 2.1 i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011, er 

brukt: ja/nei(1) 

      

3.2.12.2.8.8.5. Oppvarmet/ikke-oppvarmet reagensbeholder og 

doseringssystem (se nr. 2.4 i vedlegg 11 til UN-

ECE-reglement nr. 49)» 

      

xvii) Rad 3.2.17 skal lyde: 

«3.2.17. Særskilte opplysninger om gassdrevne motorer og 

dobbeltdrivstoffmotorer til tunge kjøretøyer (oppgi 

tilsvarende opplysninger for systemer med en 

annen oppbygning) (dersom relevant)» 

      

xviii) Ny rad 3.2.17.9 innsettes etter rad 3.2.17.8.1.1: 

«3.2.17.9. Eventuelt produsentens henvisning til dokumenta-

sjonen for installering av dobbeltdrivstoffmotoren i 

et kjøretøy(d1) 

      

xix) Rad 3.5.4.1 og 3.5.4.2 skal lyde: 

«3.5.4.1. Utslipp av CO2 WHSC-prøving(d3): .......  g/kWh       

3.5.4.2. Utslipp av CO2 WHSC-prøving i dieseltilstand(d2): 

 ..............................................................  g/kWh» 
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xx) Ny rad 3.5.4.3–3.5.4.6 innsettes etter rad 3.5.4.2: 

«3.5.4.3. Utslipp av CO2 WHSC-prøving i dobbeltdriv-

stofftilstand(d1):  ......................................  g/kWh 

      

3.5.4.4. Utslipp av CO2 WHTC-prøving(5)(d3):  ......  g/kWh       

3.5.4.5. Utslipp av CO2 WHTC-prøving i dieseltil-

stand(5)(d2):  ............................................  g/kWh 

      

3.5.4.6. Utslipp av CO2 WHTC-prøving i dobbeltdrivstoff-

tilstand(5)(d1):  ........................................  g/kWh» 

      

xxi) Rad 3.5.5.1 og 3.5.5.2 skal lyde: 

«3.5.5.1. Drivstofforbruk WHSC-prøving(d3):  ......  g/kWh       

3.5.5.2. Drivstofforbruk WHSC-prøving i dieseltilstand(d2): 

 ..............................................................  g/kWh» 

      

xxii) Ny rad 3.5.5.3–3.5.5.6 innsettes etter rad 3.5.5.2: 

«3.5.5.3 Drivstofforbruk WHSC-prøving i dobbeltdrivstoff-

tilstand(d1):  .............................................  g/kWh 

      

3.5.5.4. Drivstofforbruk WHTC-prøving(5)(d3) ....  g/kWh       

3.5.5.5. Drivstofforbruk WHTC-prøving i dieseltil-

stand(5)(d2):  .............................................  g/kWh 

      

3.5.5.6. Drivstofforbruk WHTC-prøving i dobbeltdrivstoff-

tilstand(5)(d1):  ........................................  g/kWh» 

      

y) I tillegg 4 gjøres følgende endringer i tabellen i del 2: 

i) Ny rad 3.2.2.4.1 innsettes etter rad 3.2.2.3: 

«3.2.2.4.1. Dobbeltdrivstoffkjøretøy: ja/nei(1)»  

ii) Rad 3.2.9.7 og 3.2.9.7.1 skal lyde: 

«3.2.9.7. Eksosanleggets samlede volum (kjøretøy og 

motorsystem):  .............................................  dm3 

 

3.2.9.7.1. Akseptabelt volum for eksosanlegget (kjøretøy og 

motorsystem):  ...........................................  dm3» 

 

iii) Rad 3.2.12.2.7.0–3.2.12.2.7.4 utgår.  
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iv) Ny rad 3.2.12.2.7.8–3.2.12.2.7.8.3 innsettes etter rad 3.2.12.2.7: 

«3.2.12.2.7.8. OBD-deler om bord i kjøretøyet  

3.2.12.2.7.8.0. Alternativ godkjenning som fastsatt i nr. 2.4.1 i 

vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011, er 

brukt: ja/nei(1) 

 

3.2.12.2.7.8.1. Liste over OBD-deler om bord i kjøretøyet  

3.2.12.2.7.8.2. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindika-

toren (MI)(6) 

 

3.2.12.2.7.8.3. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av kommuni-

kasjonsgrensesnittet for OBD-systemet utenfor 

kjøretøyet(6)» 

 

v) Rad 3.2.12.2.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.8. Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):»       

vi) Rad 3.2.12.2.8.1 og 3.2.12.2.8.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.1. Systemer for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 

fungerer som de skal 

      

3.2.12.2.8.2. Motiveringssystem for fører»       

vii) Ny rad 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2 innsettes etter rad 3.2.12.2.8.2: 

«3.2.12.2.8.2.1. Motor med permanent deaktivering av motive-

ringen av fører, til bruk av redningstjenesten eller i 

kjøretøyer angitt i artikkel 2(3) bokstav b) i direktiv 

2007/46/EF: ja/nei(1) 

      

3.2.12.2.8.2.2. Aktivering av krypinnstilling «deaktivering etter 

omstart»/«deaktivering etter påfylling av driv-

stoff»/«deaktivering etter parkering»(7)(1)» 

      

viii) Rad 3.2.12.2.8.4 og 3.2.12.2.8.5 utgår. 

ix) Ny rad 3.2.12.2.8.8–3.2.12.2.8.8.5 innsettes etter rad 3.2.12.2.8.5: 

«3.2.12.2.8.8. Deler om bord i kjøretøyet som tilhører systemet 

som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer som 

de skal 

 

3.2.12.2.8.8.1. Liste over deler om bord i kjøretøyet som tilhører 

systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene 

fungerer som de skal 

 

3.2.12.2.8.8.2. Eventuelt produsentens henvisning til den 

dokumentasjonspakken som gjelder installering på 

kjøretøyet av systemet som sikrer at NOx-

kontrolltiltakene fungerer som de skal på en 

godkjent motor 
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3.2.12.2.8.8.3. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av varslings-

signalet(6) 

 

3.2.12.2.8.8.4. Alternativ godkjenning som fastsatt i nr. 2.1 i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011, er 

brukt: ja/nei(1) 

 

3.2.12.2.8.8.5. Oppvarmet/ikke-oppvarmet reagensbeholder og 

doseringssystem (se nr. 2.4 i vedlegg 11 til UN-

ECE-reglement nr. 49)» 

 

z) I tillegg 4 gjøres følgende endringer i tabellen opplysningsdokumentet: 

i) Tabell 1 skal lyde: 

«Tabell 1 

Utstyr Tomgang 
Lavt 

turtall 

Høyt 

turtall 

Anbefalt 

turtall(2) 
n95h 

Pa Hjelpeutstyr/utstyr som ikke kreves i 

tillegg 6 til vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 49 

     

Pb Hjelpeutstyr/utstyr som ikke kreves i 

tillegg 6 til vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 49» 

     

ii) I nr. 5.1 skal tittelen lyde: 

«5.1. Motorens prøvingsturtall for utslippsprøving i samsvar med kravene i vedlegg III til forordning 

(EU) nr. 582/2011(9)(d5)» 

iii) I nr. 5.2 skal tittelen lyde: 

«5.2. Oppgitte verdier for effektprøving i samsvar med kravene i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 582/2011(d5)» 

aa) I tillegg 5 gjøres følgende endringer i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet: 

i) Nr. 1.1.5 skal lyde: 

«1.1.5. Motorkategori: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/ 

LNG20(1)» 

ii) Nytt nr. 1.1.5.1 innsettes etter nr. 1.1.5: 

«1.1.5.1. Type dobbeltdrivstoffmotor: type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)(d1)» 

iii) Nr. 1.4 skal lyde: 

«1.4. Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1) 

 Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(1) 

 Angi DF-verdier og utslipp i en eventuell WHSC-prøving og WHTC-prøving i tabellen 

nedenfor»  
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iv) Tabell 4 skal lyde: 

«Tabell 4 

WHSC-prøving 

WHSC-prøving (eventuelt)(10)(d5) 

DF CO THC NMHC(d4) NOX PM-masse NH3 PM-antall 

Mult/add(1)        

Utslipp 
CO 

(mg/kWh) 

THC 

(mg/kWh) 

NMHC(d4) 

(mg/kWh) 

NOx 

(mg/kWh) 

PM-masse 

(mg/kWh) 

NH3 

ppm 

PM-antall 

(#/kWh) 

Prøvingsresultat        

Beregnet med DF        

CO2-utslipp:  ..............................................................................................  g/kWh 

Drivstofforbruk  ....................................................................................................  g/kWh» 

v) Tabell 5 skal lyde: 

«Tabell 5 

WHTC-prøving 

WHTC-prøving(10)(d5) 

DF CO THC NMHC(d4) CH4(d4) NOx PM-masse NH3 PM-antall 

Mult/add(1)         

Utslipp 

CO 

(mg/ 

kWh) 

THC 

(mg/ 

kWh) 

NMHC(d4) 

(mg/kWh) 

CH4(d4) 

(mg/ 

kWh) 

NOx 

(mg/kWh) 

PM-masse 

(mg/kWh) 

NH3 

ppm 

PM-antall 

(#/kWh) 

Kaldstart         

Varmstart uten regene-

rering 

        

Varmstart med regene-

rering(1) 

        

kr,u (mult/add)(1)         

kr,d (mult/add)(1)         

Vektet 

prøvingsresultat 

        

Endelig prøvings-

resultat med DF 

        

CO2-utslipp:  ..............................................................................................  g/kWh 

Drivstofforbruk:  ......................................................................................................  g/kWh» 

ab) I tillegg 7 gjøres følgende endringer i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet: 

i) Nr. 1.1.5 skal lyde: 

«1.1.5. Motorkategori: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/ 

LNG20(1)»  
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ii) Nytt nr. 1.1.5.1 innsettes etter nr. 1.1.5: 

«1.1.5.1. Type dobbeltdrivstoffmotor: type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1)(d1)» 

iii) Nr. 1.4 skal lyde: 

«1.4. Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1): 

 Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(1) 

 Angi DF-verdier og utslipp i en eventuell WHSC-prøving og WHTC-prøving i tabellen 

nedenfor» 

iv) Tabell 4 skal lyde: 

«Tabell 4 

WHSC-prøving 

WHSC-prøving (eventuelt)(10)(d5) 

DF CO THC NMHC(d4) NOX PM-masse NH3 PM-antall 

Mult/add(1)        

Utslipp 
CO 

(mg/kWh) 

THC 

(mg/kWh) 

NMHC(d4) 

(mg/kWh) 

NOx 

(mg/kWh) 

PM-masse 

(mg/kWh) 

NH3 

ppm 

PM-antall 

(#/kWh) 

Prøvingsresultat        

Beregnet med DF        

CO2-utslipp:  ..........................................................................................  g/kWh 

Drivstofforbruk:  .............................................................................................. g/kWh» 

v) Tabell 5 skal lyde: 

«Tabell 5 

WHTC-prøving 

WHTC-prøving(10)(d5) 

DF 

Mult/add(1) 

CO THC NMHC(d4) CH4(d4) NOx PM-masse NH3 PM-antall 

        

Utslipp 
CO 

(mg/kWh) 

THC 

(mg/kWh) 

NMHC(d4) 

(mg/kWh) 

CH4(d4) 

(mg/kWh) 

NOx 

(mg/kWh) 

PM-masse 

(mg/kWh) 

NH3 

ppm 

PM-antall 

(#/kWh) 

Kaldstart         

Varmstart uten regene-

rering 

        

Varmstart med regene-

rering(1) 

        

kr,u (mult/add)(1)         

kr,d (mult/add)(1)         

Vektet prøvingsresultat         

Endelig prøvings-

resultat med DF 

        

CO2-utslipp:  ...........................................................................................  g/kWh 

Drivstofforbruk:  ....................................................................................................  g/kWh» 
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ac) Tillegg 8 skal lyde: 

«Tillegg 8 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke 

 

Typegodkjenningsmerket i dette tillegget viser, når det er påført en motor godkjent som en separat teknisk 

enhet, at den aktuelle typen er en type 2B dobbeltdrivstoffmotor, konstruert for å kjøre på gass i både H- og  

L-området, godkjent i Belgia (e6) i samsvar med utslippsnivå C, i henhold til tillegg 9 til dette vedlegg.» 

ad) I tillegg 9 skal tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

Bokstav 

OBD-

grenseverdier for 

NOx(1) 

OBD-

grenseverdier for 

PM(2) 

Reagenskvalitet 

og -forbruk 

Gjennomførings-

datoer: nye typer 

Gjennomførings-

datoer: alle 

kjøretøyer 

Siste registre-

ringsdato 

A Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 1 og 2 

Ytelse Overvå-

king(3) 

Innfasing(4) 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2015 

B Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 1 og 2 

Raden «innfa-

singsperiode» i 

tabell 1 

Innfasing(4) 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016 

C Raden «ge-

nerelle krav» i 

tabell 1 og 2 

Raden «ge-

nerelle krav» i 

tabell 1 

Allment(5) 31.12.2015 31.12.2016»  

ae) I tillegg 10 gjøres følgende endringer: 

i) Den forklarende merknaden (5) skal lyde: 

«(5) Verdi for kombinert WHTC, herunder kaldstart- og varmstartdel i samsvar med vedlegg VIII til 

denne forordning.» 

ii) Ny forklarende merknad (10) skal lyde: 

«(10) For motorer som omfattes av nr. 1.1.3 og 1.1.6 i vedlegg I til denne forordning, gjentas opplys-

ningene for alle utprøvde drivstoff, dersom relevant.» 

iii) Følgende forklarende merknader (d)–(d5) innsettes etter forklarende merknad (b): 

«(d) Dobbeltdrivstoffmotorer 

(d1) For en dobbeltdrivstoffmotor eller et dobbeltdrivstoffkjøretøy. 

(d2) For dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B. 

(d3) Unntatt dobbeltdrivstoffmotorer eller dobbeltdrivstoffkjøretøyer. 

(d4) I tilfellene fastsatt i tabell 1 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49 for dobbeltdrivstoff, og i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009 for motorer med elektrisk tenning. 

(d5) For dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B gjentas opplysningene for både 

dobbeltdrivstofftilstand og dieseltilstand.» 
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2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 2.7–2.7.1.2 tilføyes etter nr. 2.6: 

«2.7. Dobbeltdrivstoffmotorer eller dobbeltdrivstoffkjøretøyer 

2.7.1. Dobbeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer skal oppfylle følgende tilleggskrav: 

2.7.1.1. Det skal foretas PEMS-prøvinger i dobbeltdrivstofftilstand. 

2.7.1.2. For dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B skal det foretas ytterligere en PEMS-

prøving i dieseltilstand på samme motor og samme kjøretøy umiddelbart etter, eller før, PEMS-

prøvingen i dobbeltdrivstofftilstand. 

 I så fall skal det positive eller negative resultatet for partiet i henhold til den statistiske 

framgangsmåten fastsatt i dette vedlegg, bygge på følgende: 

a) Dersom et individuelt kjøretøy har bestått både PEMS-prøvingen i dobbeltdrivstofftilstand og 

PEMS-prøvingen i dieseltilstand, er resultatet positivt. 

b) Dersom et individuelt kjøretøy ikke består enten PEMS-prøvingen i dobbeltdrivstofftilstand 

eller PEMS-prøvingen i dieseltilstand, er resultatet negativt.» 

b) Nr. 4.6.6 skal lyde: 

«4.6.6. Den elektriske strømmen til PEMS-systemet skal hentes fra en ekstern strømforsyningsenhet, og 

ikke fra en kilde som henter strømmen enten direkte eller indirekte fra motoren som prøves, 

unntatt i tilfellene fastsatt i nr. 4.6.6.1 og 4.6.6.2.» 

c) Nytt nr. 4.6.6.1 og 4.6.6.2 innsettes etter nr. 4.6.6: 

«4.6.6.1. Som et alternativ til nr. 4.6.6 kan den elektriske strømmen til PEMS-systemet hentes fra 

kjøretøyets interne elektriske system, forutsatt at prøvingsutstyrets strømbehov ikke øker 

motorens effekt med mer enn 1 % av dennes høyeste effekt, og at det vedtas tiltak for å hindre for 

stor utlading av batteriet når motoren er avslått eller går på tomgang. 

4.6.6.2. Ved en eventuell tvist skal resultatene av målinger foretatt med et PEMS-system som drives med 

ekstern strømforsyning, ha forrang over resultater som er oppnådd etter den alternative 

framgangsmåten fastsatt i nr. 4.6.6.1.» 

d) Nr. 5.1.2 og 5.1.2.1 skal lyde: 

«5.1.2. Dreiemomentsignal 

5.1.2.1. Samsvaret for dreiemomentsignalet som beregnes av PEMS-utstyret ut fra ECU-datastrøm-

opplysningene som kreves i nr. 5.2.1 i vedlegg I, skal kontrolleres ved full belastning.» 

e) Nytt nr. 5.1.2.1.1 innsettes etter nr. 5.1.2.1: 

«5.1.2.1.1. Metoden som brukes for å kontrollere samsvar, er beskrevet i tillegg 4.» 

f) Nytt nr. 5.1.2.4 innsettes etter nr. 5.1.2.3: 

«5.1.2.4. Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer skal dessuten oppfylle de krav og unntak som gjelder 

dreiemomentkorreksjon, som er fastsatt i nr. 10.2.2 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49.»  
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g) Nytt nr. 6.3.1 og 6.3.2 innsettes etter nr. 6.3: 

«6.3.1. For et dobbeltdrivstoffkjøretøy av type 2A og type 2B i dobbeltdrivstofftilstand skal utslipps-

grensen som gjelder for anvendelse av samsvarsfaktorene som brukes under en PEMS-prøving, 

fastsettes på grunnlag av den faktiske gassenergifaktoren som beregnes fra drivstofforbruket som 

måles under prøving på vei. 

6.3.2. Som et alternativ til nr. 6.3.1, i mangel av en stabil metode for å måle gass- eller dieselforbruket 

under PEMS-prøvingen, kan produsenten bruke GER WHTC, fastsatt under varmstartdelen av 

WHTC-syklusen.» 

h) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 2.2 skal fotnote(4) lyde: 

«(4) Den registrerte verdien skal være enten a) motorens netto bremsende dreiemoment i samsvar 

med nr. 2.4.4 i dette tillegg, eller b) motorens netto bremsende dreiemoment beregnet ut fra 

dreiemomentverdiene i samsvar med nr. 2.4.4 i dette tillegg.» 

ii) Nr. 2.4.4 skal lyde: 

«2.4.4. Tilkobling til kjøretøyets ECU 

 En datalogg skal brukes til å registrere de motorparametrene som er oppført i tabell 1. Denne 

dataloggen kan benytte kjøretøyets CAN-buss (Control Area Network) for å få tilgang til 

ECU-dataene som er angitt i tabell 1 i tillegg 5 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, 

og som sendes på CAN i samsvar med standardprotokoller som SAE J1939, J1708 eller ISO 

15765-4. Den kan beregne motorens netto bremsende dreiemoment eller konvertere enheter.» 

iii) I nr. 2.4.5 skal annet ledd lyde: 

 «Prøvetakingssonden skal monteres i eksosrøret i samsvar med kravene i avsnitt 9.3.10 i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49.» 

iv) Nr. 2.5.3 skal lyde: 

«2.5.3. Kontroll og kalibrering av analysatorene 

 Nullstilling, kalibrering og linearitetskontroll av analysatorene skal utføres med kalibrerings-

gasser som oppfyller kravene i nr. 9.3.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. En lineari-

tetskontroll skal vært utført i løpet av de tre siste månedene før den faktiske prøvingen.» 

v) Nr. 2.7.1 skal lyde: 

«2.7.1. Kontroll av analysatorene 

 Nullstilling, kalibrering og linearitetskontroll av analysatorene som beskrevet i nr. 2.5.3, skal 

utføres med kalibreringsgasser som oppfyller kravene i nr. 9.3.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 49.» 

vi) I nr. 2.7.5 skal første ledd lyde: 

 «Dersom korrigering av forskyvning får anvendelse i samsvar med nr. 2.7.4, skal den korrigerte 

konsentrasjonen beregnes i samsvar med nr. 8.6.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

vii) Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1. Gassanalysatordata 

 Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt etter framgangsmåten fastsatt i nr. 9.3.5 i 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.»  
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viii) I nr. 3.2.1 skal første ledd lyde: 

«Det skal kontrolleres at dataene (eksosens massestrøm målt ved hjelp av EFM og gasskonsentrasjoner) 

er forenlige med en korrelasjon mellom den målte drivstoffstrømmen fra ECU og drivstoffstrømmen 

beregnet ved hjelp av formelen i nr. 8.4.1.6 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal benyttes 

en lineær regresjon for de målte og beregnede verdiene for drivstoffstrømmen. Minste kvadraters metode 

skal benyttes, med beste tilnærming representert ved en ligning med formen:» 

ix) I nr. 3.2.3 skal bokstav a) lyde: 

«a) drivstofforbruket beregnet ut fra utslippsdata (data for gassanalysatorkonsentrasjoner og 

massestrøm av eksos), i henhold til formelen i nr. 8.4.1.6 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 49,» 

x) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Korreksjon for tørre/våte forhold 

 Dersom konsentrasjonen måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med 

formelen fastsatt i avsnitt 8.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

xi) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Beregning av øyeblikkelige gassutslipp 

 Masseutslippene skal bestemmes som beskrevet i nr. 8.4.2.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 49.» 

xii) I nr. 4.1 skal fjerde ledd lyde: 

«Masseutslippene (mg/vindu) skal bestemmes som beskrevet i nr. 8.4.2.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 49.» 

i) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 2.2 skal første ledd lyde: 

 «Gassene skal analyseres ved hjelp av teknologiene angitt i nr. 9.3.2 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 49.» 

ii) Nr. 2.3 og 2.4 skal lyde: 

«2.3. Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp 

 Prøvetakingssondene skal oppfylle kravene angitt i nr. A.2.1.2 og A.2.1.3 i tillegg 2 til 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. Prøvetakingsledningen skal varmes opp til 190 °C 

(+/– 10 °C). 

2.4 Andre instrumenter 

 Måleinstrumentene skal oppfylles kravene fastsatt i tabell 7 og nr. 9.3.1 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 49.» 

j) I tillegg 3 skal nr. 1.1, 1.2 og 1.3 lyde: 

«1.1. Kalibreringsgasser 

 PEMS-gassanalysatorene skal kalibreres ved hjelp av gasser i samsvar med kravene fastsatt i 

nr. 9.3.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.  
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1.2. Tetthetsprøving 

 Tetthetsprøvinger av PEMS-systemet skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3.4 i 

vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

1.3. Kontroll av analysesystemets reaksjonstid 

 Kontroll av PEMS-analysesystemets reaksjonstid skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i 

nr. 9.3.5 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

3) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. Dette vedlegg beskriver framgangsmåten for å måle karbonmonoksidutslipp ved tomgangsturtall 

(normalt og høyt) for motorer med elektrisk tenning installert i kjøretøyer i gruppe M1, med en 

høyeste tillatte vekt på høyst 7,5 tonn, samt i kjøretøyer i gruppe M2 og N1.» 

b) Nytt nr. 1.2 innsettes etter nr. 1.1: 

«1.2. Dette vedlegg får ikke anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer.» 

4) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1 og 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.  Nr. 3.1.1 og 3.1.2 får anvendelse på motorer med kompresjonstenning, dobbeltdrivstoffmotorer og 

motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass/biometan eller LPG. 

3.1.1. Motorer utstyrt med turboladere, pumper, vifter eller overladere for luftinnsuging kan slippe ut 

veivhusgasser i den omgivende atmosfæren dersom utslippene legges til eksosutslippene (enten 

fysisk eller matematisk) under all utslippsprøving i samsvar med nr. 6.10 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 49.» 

b) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. Trykket i veivhuset skal måles på egnet sted under utslippsprøvingssyklusene. Det skal måles ved 

hullet til peilepinnen med et bøyd rørmanometer.» 

c)  Nytt nr. 3.2.1.1 og 3.2.1.2 innsettes etter nr. 3.2.1: 

«3.2.1.1. Trykket i innsugingsmanifolden skal måles innenfor ± 1 kPa. 

3.2.1.2. Trykket som måles i veivhuset, skal måles innenfor ± 0,01 kPa.» 

5) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. De generelle kravene er angitt i nr. 4 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

b) Nytt nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. For dobbeltdrivstoffmotorer er tilpasningsstrategier tillatt, forutsatt at samtlige av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) motoren forblir alltid den dobbeltdrivstofftypen som er inngitt med tanke på typegodkjenning,  
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b) for en dobbeltdrivstoffmotor av type 2 må resultatforskjellen mellom den høyeste og den 

laveste GERWHTC innenfor familien aldri overstige prosentandelen som er angitt i nr. 3.1.1 i 

vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49, 

c) disse strategiene er inngitt og oppfyller kravene fastsatt i dette vedlegg.» 

c) Nr. 4.1 og 4.1.1 skal lyde: 

«4.1. Ytelseskravene er angitt i nr. 5 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som 

er fastsatt i nr. 4.1.1 i denne forordning.» 

4.1.1. Nr. 5.1.2 bokstav a) i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

a) Dens drift inngår i vesentlig grad i de gjeldende typegodkjenningsprøvingene, herunder fram-

gangsmåten for prøving utenom syklusene som fastsatt i nr. 6 i vedlegg VI til denne forordning 

og bestemmelser om kjøretøyer i bruk som fastsatt i artikkel 12 i denne forordning.» 

d) Nr. 4.1.2–4.1.4 oppheves. 

e) Nr. 6–6.1.1 skal lyde: 

«6. LABORATORIEPRØVING UTENOM SYKLUSENE OG PRØVING AV KJØRETØYER I 

BRUK I FORBINDELSE MED TYPEGODKJENNING 

6.1. Framgangsmåten for prøving utenom syklusene under typegodkjenning skal følge labora-

torieprøving utenom syklusene og prøving av kjøretøyer i bruk i forbindelse med typegodkjenning, 

som beskrevet i nr. 7 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er angitt i 

nr. 6.1.1. 

6.1.1. Nr. 7.3 første ledd i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

 «Prøving i bruk 

 En PEMS-demonstrasjonsprøving skal utføres i forbindelse med typegodkjenning ved prøving av 

den representative motoren i et kjøretøy ved hjelp av framgangsmåten beskrevet i tillegg 1 til dette 

vedlegg.» » 

f) Nr. 6.1.2–6.1.6 oppheves. 

g) Nytt nr. 6.2, 6.2.1 og 6.3 innsettes etter nr. 6.1.1: 

«6.2. Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer 

 PEMS-demonstrasjonsprøvingen ved typegodkjenning som kreves i henhold til vedlegg 10 til UN-

ECE-reglement nr. 49, skal utføres ved å prøve den representative motoren i en familie med 

dobbeltdrivstoffmotorer i dobbeltdrivstofftilstand. 

6.2.1. For dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B skal det foretas ytterligere en PEMS-

prøving i dieseltilstand på samme motor og samme kjøretøy umiddelbart etter, eller før, PEMS-

demonstrasjonsprøvingen i dobbeltdrivstofftilstand. 

 I dette tilfellet kan godkjenning gis bare dersom både PEMS-demonstrasjonsprøvingen i dobbelt-

drivstofftilstand og PEMS-demonstrasjonsprøvingen i dieseltilstand er bestått med positivt resultat. 

6.3. Ytterligere krav med hensyn til prøving av kjøretøyer i bruk vil bli angitt på et senere trinn i 

samsvar med artikkel 14 nr. 3 i denne forordning.» 

h) Avsnitt 7 skal lyde: 

«7. ERKLÆRING OM SAMSVAR MED SPESIFIKASJONENE FOR UTSLIPP UTENOM 

SYKLUSENE 

7.1. Erklæringen om samsvar med spesifikasjonene for utslipp utenom syklusene skal utarbeides i 

samsvar med nr. 10 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49, med det unntaket som er angitt i 

nr. 7.1.1.  
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7.1.1. Nr. 10 første ledd i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

 «Erklæring om samsvar med spesifikasjonene for utslipp utenom syklusene 

 I søknaden om typegodkjenning skal produsenten framlegge en erklæring om at motorfamilien eller 

kjøretøyet oppfyller kravene fastsatt i denne forordning om begrensning av utslipp utenom 

syklusene. I tillegg til denne erklæringen skal samsvar med de gjeldende utslippsgrenseverdiene og 

kravene under bruk kontrolleres gjennom ytterligere prøvinger.» » 

i) Avsnitt 8 skal lyde: 

«8. DOKUMENTASJON 

 Nr. 11 vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

 Godkjenningsmyndigheten skal kreve at produsenten framlegger en dokumentasjonspakke. Den 

skal beskrive alle konstruksjonselementer og utslippskontrollstrategier i motorsystemet samt 

metodene for å kontrollere utgangsvariablene, uansett om dette gjøres direkte eller indirekte. 

 Opplysningene skal omfatte en fullstendig beskrivelse av utslippskontrollstrategien som er benyttet. 

Dette kan i tillegg omfatte opplysninger om alle AES og BES, herunder en beskrivelse av de 

parametrene som blir endret av en eventuell AES, og grensevilkårene for når AES aktiveres, samt 

en angivelse av hvilke AES og BES som forventes å være aktive under de vilkårene som gjelder for 

prøvingsmetodene angitt i dette vedlegg. 

 Denne dokumentasjonspakken skal framlegges i henhold til bestemmelsene i avsnitt 8 i vedlegg I 

til denne forordning.» 

j) Avsnitt 9 og 10 oppheves. 

6) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1.3 innsettes etter nr. 1.2: 

«1.3. For dobbeltdrivstoffmotorer får også nr. 6.5 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49 

anvendelse.» 

b) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Valget av motorer skal skje i samsvar med nr. 2 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

c) Nr. 2.7–2.3.1 oppheves. 

d) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Kravene til fastsettelse av forringelsesfaktorer som påvirker motorens levetid, er angitt i nr. 3 i 

vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er angitt i nr. 3.1.1-3.1.6.» 

e) Nytt nr. 3.1.1–3.1.6 innsettes etter nr. 3.1: 

«3.1.1. Nr. 3.2.1.3 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«3.2.1.3. Utslippsverdiene ved startpunktet og sluttpunktet for levetiden beregnet i samsvar med 

nr. 3.5.2, skal oppfylle grenseverdiene angitt i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 595/2009, men individuelle utslippsresultater fra prøvingspunktene kan overstige 

disse grenseverdiene.»  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/265 

 

 

3.1.2. Nr. 3.2.1.9 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«3.2.1.9. Planen for driftstidsakkumulering kan forkortes gjennom framskyndet aldring på 

grunnlag av drivstofforbruk. Dette skal være basert på forholdet mellom typisk driv-

stofforbruk under bruk og drivstofforbruket under aldringssyklusen. Planen for drifts-

tidsakkumulering skal ikke forkortes med mer enn 30 prosent, selv om drivstofforbruket 

i aldringssyklusen overstiger det typiske drivstofforbruket i drift med mer enn 

30 prosent.» 

3.1.3. Nr. 3.5.1 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«3.5.1. For hvert forurensende stoff som måles i WHTC- og WHSC-varmstartprøvinger og på 

hvert prøvingspunkt under planen for driftstidsakkumulering, skal det utføres en 

regresjonsanalyse med «beste tilpasning» på grunnlag av alle prøvingsresultatene. 

Resultatene av hver prøving for hvert forurensende stoff skal uttrykkes med samme 

antall desimaler som grenseverdien for det aktuelle forurensende stoffet, som vist i 

tabellene i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, pluss en ytterligere desimal. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.1.4 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49, dersom 

det er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (WHTC- eller WHSC-varmstartprøving) skal 

kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (WHTC- og WHSC-

varmstartprøving) kjøres bare ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsak-

kumulering, skal regresjonsanalysen bare foretas på grunnlag av prøvingsresultatene fra 

prøvingssyklusen kjørt på hvert prøvingspunkt. 

 På anmodning fra produsenten og med forhåndsgodkjenning fra godkjennings-

myndigheten skal en ikke-lineær regresjon være tillatt.» 

3.1.4. Nr. 3.7.1 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«3.7.1. Motorene skal overholde de enkelte utslippsgrensene for hvert forurensende stoff, som 

angitt i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, etter anvendelse av 

forringelsesfaktorene på prøvingsresultatet, målt i samsvar med vedlegg III (egass, ePM). 

Avhengig av typen forringelsesfaktor (DF) skal følgende bestemmelser gjelde: 

a) multiplikativ: (egass eller ePM) * forringelsesfaktor ≤ utslippsgrenseverdi 

b) additiv: (egass eller ePM) + forringelsesfaktor ≤ utslippsgrenseverdi» 

3.1.5. Nr. 3.8.1 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«3.8.1. Produksjonssamsvar med hensyn til oppfyllelse av utslippsverdier skal kontrolleres på 

grunnlag av kravene fastsatt i avsnitt 7 i vedlegg I til denne forordning.» 

3.1.6. Nr. 3.8.3 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«3.8.3. Med henblikk på typegodkjenning skal bare forringelsesfaktorene som angis i nr. 3.5. 

eller 3.6 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49, registreres i nr. 1.4.1 og 1.4.2 i 

tilføyelsen til tillegg 5 og i nr. 1.4.1 og 1.4.2 i tilføyelsen til tillegg 7 til vedlegg I til 

denne forordning.» 

f) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Det er tillatt å bruke kommersielle drivstoff til å gjennomføre planen for driftstidsakkumulering. 

Det skal brukes et referansedrivstoff til å utføre utslippsprøvingen.» 

g) Nr. 3.2.1–3.8.3 oppheves. 

h) Nr. 4 skal lyde: 

«4. VEDLIKEHOLD 

 Kravene til vedlikehold er angitt i nr. 4 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49.»  
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i) Nr. 4.1.1–4.4.2 oppheves. 

7) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. De generelle kravene er angitt i nr. 2 i vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

b) Nr. 2.2 oppheves. 

c) Nr. 3.1 og 3.1.1 skal lyde: 

«3.1. Kravene til bestemmelse av CO2-utslipp er angitt i nr. 3 i vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49, 

med det unntaket som er fastsatt i nr. 3.1.1. 

3.1.1. Nr. 3.1 og tillegg 1 til vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49 får ikke anvendelse på dobbelt-

drivstoffmotorer og -kjøretøyer. Nr. 10.3 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49, som fastsetter 

ytterligere krav til bestemmelse av CO2-utslipp fra dobbeltdrivstoffmotorer, får i stedet 

anvendelse.» 

d) Nr. 3.1.2–3.3.2 oppheves. 

e) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Kravene til bestemmelse av drivstofforbruk er angitt i nr. 4 i vedlegg 12 til UN-ECE-reglement 

nr. 49.» 

f) Nr. 4.2–4.4.2 oppheves. 

g) Nytt nr. 5 og 5.3 skal lyde: 

«5. Bestemmelser om CO2-utslipp og drivstofforbruk for utvidelse av en EF-typegodkjenning for en 

kjøretøytype som er typegodkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning, 

med en referansemasse som overstiger 2380 kg men som ikke overstiger 2610 kg. 

5.1. Bestemmelsene om CO2-utslipp og drivstofforbruk for utvidelse av en typegodkjenning for en 

kjøretøytype som er typegodkjent i henhold til denne forordning, med en referansemasse som 

overstiger 2380 kg men som ikke overstiger 2610 kg, er angitt i tillegg 1 til vedlegg 12 til UN-

ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er fastsatt i nr. 5.1.1 og 5.1.2 i denne forordning. 

5.1.1. Nr. A.1.1.1 i tillegg 1 til vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«A.1.1.1. I dette tillegg fastsettes bestemmelsene og prøvingsmetodene for rapportering av CO2-

utslipp og drivstofforbruk for utvidelse av en EF-typegodkjenning for en kjøretøytype 

som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning, til et 

kjøretøy med en referansemasse som overstiger 2380 kg men som ikke overstiger 

2610 kg.» 

5.1.2. Nr. A.1.2.1 i tillegg 1 til vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«A.1.2.1. For å få en utvidelse av EF-typegodkjenningen for et kjøretøy med hensyn til dets 

motortype som er typegodkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne 

forordning, med en referansemasse som overstiger 2380 kg men som ikke overstiger 

2610 kg, skal produsenten oppfylle kravene i UN-ECE-reglement nr. 101, med de 

unntakene som er fastsatt i nr. A.1.2.1.2 og A.1.2.1.3.» 

5.2. Utvidelse av en typegodkjenning i henhold til dette avsnitt er ikke mulig for dobbeltdriv-

stoffkjøretøyer.» 
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h) Tillegg 1 oppheves. 

8) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet med tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med kompresjonstenning, skal tittelen 

lyde: 

«Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoffmotorer» 

b) I avsnittet med tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med elektrisk tenning, skal tittelen lyde: 

«Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med elektrisk tenning og dobbeltdrivstoff-

motorer» 

c) Tabellen for naturgass/biometan skal lyde: 

«Type: Naturgass/biometan 

Egenskaper Enheter Grunnlag 

Grenseverdier 

Prøvingsmetode 

minst høyst 

Referansedrivstoff GR 

Sammensetning:      

Metan  87 84 89  

Etan  13 11 15  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

Svovelinnhold mg/m3(2) —  10 ISO 6326-5 

      

Merk: 

(1) Uvirksomme + C2+ 

(2) Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa). 

 

Referansedrivstoff G23 

Sammensetning:      

Metan  92,5 91,5 93,5  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol 7,5 6,5 8,5  

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

      

Merk: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

 

Referansedrivstoff G25 

Sammensetning:      

Metan % mol 86 84 88  
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Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol 14 12 16  

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Merk: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

 

Referansedrivstoff G20 

Sammensetning:      

Metan % mol 100 99 100 ISO 6974 

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol    ISO 6974 

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Wobbetall (netto) MJ/m3(2) 48,2 47,2 49,2»  

Merk: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 + C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

(3) Verdien bestemmes ved 273,2 K (0 °C) og 101,3 kPa. 

9) I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. De generelle kravene er angitt i nr. 2 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene 

som er fastsatt i nr. 2.2.1 i denne forordning.» 

b) Nytt nr. 2.1.1 innsettes etter nr. 2.1: 

«2.1.1. Nr. 2.3.2.1 og 2.3.2.2 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«2.3.2.1. Funksjonen til innretningen for etterbehandling av partikler, herunder filtrering og 

kontinuerlige regenereringsprosesser, skal overvåkes i forhold til OBD-grenseverdien i 

tabell 1 i dette vedlegg. 

2.3.2.2. Før datoene som er angitt i artikkel 4 nr. 8 i denne forordning, og dersom et wall-flow-

dieselpartikkelfilter (DPF) benyttes, kan produsenten velge å anvende de kravene til 

overvåking av ytelse angitt i tillegg 8 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49 i 

stedet for kravene i nr. 2.3.2.1, dersom vedkommende med teknisk dokumentasjon kan 

vise at det i tilfeller av forringelse finnes en positiv sammenheng mellom tap av 

filtreringseffektivitet og tap av trykkfall (delta-trykk) over dieselpartikkelfilteret under 

de driftsforholdene for motoren som er angitt i de prøvingene som beskrives i tillegg 8 

til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.» » 

c) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2. Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 gjennomgå overvåkingskravene fastsatt i nr. 2.3.2.1 i 

vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49. I tilfelle det er teknisk umulig å oppfylle de enkelte 

kravene før de datoene som er angitt i artikkel 4 nr. 8 i denne forordning, skal Kommisjonen 

framlegge et forslag om endring av datoene.» 
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d) Nr. 2.3–2.3.3.4 oppheves. 

e) Nr. 2.4.1 skal lyde: 

«2.4.1. Dersom produsenten anmoder om det, for kjøretøyer i gruppe M2 og N1, for kjøretøyer i gruppe M1 

og N2 med en største teknisk tillatte totalmasse på høyst 7,5 tonn, og for kjøretøyer i gruppe M3 i 

klasse I, klasse II og klasse A og klasse B som definert i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en 

tillatt masse på høyst 7,5 tonn, skal samsvar med kravene i vedlegg XI til forordning (EF) 

nr. 692/2008 anses som likeverdig med samsvar med dette vedlegg, i samsvar med følgende 

likeverdighet:» 

f) Nytt nr. 2.4.1.1–2.4.1.b.2 innsettes etter nr. 2.4.1: 

«2.4.1.1. OBD-standarden Euro 6–pluss IUPR i tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 692/2008 skal anses som likeverdig med bokstav A i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne 

forordning. 

2.4.1.2. OBD-standarden Euro 6–1 i tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008 skal 

anses som likeverdig med bokstav B i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne forordning. 

2.4.1.3. OBD-standarden Euro 6–2 i tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008 skal 

anses som likeverdig med bokstav C i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne forordning. 

2.4.1.a. Dersom en slik alternativ godkjenning brukes, skal opplysningene som gjelder OBD-systemene i 

nr. 3.2.12.2.7.1–3.2.12.2.7.4 i del 2 i tillegg 4 til vedlegg I, erstattes med opplysningene i avsnitt 

3.2.12.2.7 i tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008. 

2.4.1.b. Likeverdigheten fastsatt i nr. 2.4.1 får anvendelse på følgende måte: 

2.4.1.b.1. OBD-grenseverdiene og datoene som er nevnt i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne forordning, 

og som er relevante for bokstaven som det søkes om typegodkjenning for, får anvendelse. 

2.4.1.b.2. Kravene til NOx-kontrolltiltak fastsatt i nr. 2.1.2.2.1–2.1.2.2.5 i vedlegg XIII får anvendelse.» 

g) Nytt nr. 2.6–2.6.3 tilføyes etter nr. 2.5: 

«2.6. Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer 

2.6.1. Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer skal oppfylle de krav til dieselmotorer som er angitt i dette 

vedlegg, uavhengig av om de drives i dobbeltdrivstofftilstand eller dieseltilstand. 

2.6.2. I tillegg til nr. 2.6.1 skal dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer oppfylle de OBD-krav som er 

fastsatt i nr. 7 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

2.6.3. Bestemmelsene om alternativ godkjenning fastsatt i nr. 2.4.1, får ikke anvendelse på dobbeltdriv-

stoffkjøretøyer og -motorer.» 

h) Nr. 3.2.1 og 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.1. OBD-grenseverdiene (heretter kalt «OTL») som gjelder for OBD-systemet, er angitt i radene 

«generelle krav» i tabell 1 for motorer med kompresjonstenning og i tabell 2 for motorer med 

elektrisk tenning. 
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3.2.2  Fram til utgangen av innfasingsperioden som er nevnt i artikkel 4 nr. 7, skal OBD-grenseverdiene 

angitt i raden «innfasingsperiode» i tabell 1, gjelde for motorer med kompresjonstenning og i tabell 

2 for motorer med elektrisk tenning. 

Tabell 1 

OBD-grenseverdier (motorer med kompresjonstenning, herunder dobbeltdrivstoffmotorer) 

 Grense i mg/kWh 

 NOx PM-masse 

Innfasingsperiode 1500 25 

Generelle krav 1200 25 

 

Tabell 2 

OBD-grenseverdier (motorer med elektrisk tenning 

 Grense i mg/kWh 

 NOx CO 

Innfasingsperiode 1500 7500(1) 

Generelle krav 1200 7500 

(1) Grenseverdien får anvendelse fra datoene angitt i rad B i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I.» 

i) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Demonstrasjonskravene er angitt i nr. 4 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

j) Nr. 4.2 oppheves. 

k) Nr. 5.1 skal lyde: 

«5.1. Dokumentasjonskravene er angitt i nr. 5 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49. Dokumenta-

sjonspakken skal framlegges i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 nr. 3 og avsnitt 8 i vedlegg I 

til denne forordning.» 

l) Nr. 6–6.2.2 skal lyde: 

«6. KRAV TIL YTELSE I BRUK 

6.1. Kravene til ytelse i bruk er angitt i nr. 6 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49, med de 

unntakene som er fastsatt i nr. 6.1.1–6.1.3 i denne forordning. 

6.1.1. Dokumentasjonspakken skal framlegges i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 nr. 3 og 

avsnitt 8 i vedlegg I til denne forordning. 

6.1.2. Minste ytelsesforhold i bruk 

 Nr. 6.2.2 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

 «Verdien av minste ytelsesforhold i bruk IUPR(min) er 0,1 for alle overvåkingsenheter.» 

6.1.3. Vilkårene fastsatt i nr. A.1.5 i tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal gjennomgås etter utløpet 

av innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7 i denne forordning. 
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6.2. Vurdering av ytelse i bruk under innfasingsperiode 

6.2.1. Under innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7, skal vurderingen av OBD-systemets ytelse i bruk 

gjennomføres i samsvar med bestemmelsene angitt i tillegg 5 til dette vedlegg. 

6.2.2. Under innfasingsperioden angitt i artikkel 4 nr. 7, er OBD-systemets samsvar med kravene i 

nr. 6.2.3 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49, ikke obligatorisk. 

m) Nr. 6.2.2–6.5.5.1 oppheves. 

n) Tillegg 1–4 og 6 oppheves. 

10) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.3.1 skal lyde: 

«4.3.1. Beskrivelse av framgangsmåten for vurdering av utslipp 

 Motorene som er angitt i artikkel 16 nr. 4 bokstav a) og som er utstyrt med et fullstendig 

utslippskontrollsystem, herunder den forurensningsreduserende reserveinnretningen av den typen 

som det søkes om godkjenning for, skal gjennomgå egnede prøvinger for den tiltenkte bruken som 

beskrevet i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49, for å sammenligne deres ytelse med det 

originale utslippskontrollsystemet etter framgangsmåten som er beskrevet i nr. 4.3.1.1 og 4.3.1.2.» 

b) I nr. 4.3.2.1 skal annet ledd lyde: 

 «Systemet for etterbehandling av eksos skal forkondisjoneres med 12 WHSC-prøvingssykluser. Etter denne 

forkondisjoneringen skal motorene prøves etter framgangsmåtene for WHDC-prøving fastsatt i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal utføres tre eksosprøvinger av hver egnet type.» 

c) I nr. 4.3.2.2 skal annet ledd lyde: 

 «Systemet for etterbehandling av eksos med den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal deretter 

forkondisjoneres med 12 WHSC-prøvingssykluser. Etter denne forkondisjoneringen skal motorene prøves 

etter framgangsmåtene for WHDC-prøving fastsatt i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal utføres 

tre eksosprøvinger av hver egnet type.» 

d) I nr. 4.3.2.5 skal annet ledd lyde: 

 «Systemet for etterbehandling av eksos, som er utsatt for aldring, skal forkondisjoneres med 12 WHSC-

prøvingssykluser og deretter prøves etter framgangsmåtene for WHDC-prøving beskrevet i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 49. Det skal utføres tre eksosprøvinger av hver egnet type.» 

e) Nr. 4.3.2.6 skal lyde: 

«4.3.2.6. Fastsettelse av aldringsfaktor for den forurensningsreduserende reserveinnretningen 

 Aldringsfaktoren for hvert forurensende stoff skal være forholdet mellom den anvendte 

utslippsverdien ved avslutningen av levetiden og ved starten av driftstidsakkumuleringen (dersom 

f.eks. utslippene av det forurensende stoff A ved avslutningen av levetiden er 1,50 g/kWh og ved 

starten av driftstidsakkumuleringen er 1,82 g/kWh, er aldringsfaktoren 1,82/1,50 = 1,21.)» 

11) I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. For prøving av samsvar i bruk får bestemmelsene i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 49 

endring 5, anvendelse.»  
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b) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Alle henvisninger til WHTC og WHSC skal forstås som henvisninger til henholdsvis ETC og ESC, 

som definert i vedlegg 4A til UN-ECE-reglement nr. 49, endring 5.» 

c) Nr. 2.3.7 skal lyde: 

«2.3.7. På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten beslutte at det skal anvendes en 

prøvetakingsplan i samsvar med nr. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg II eller i samsvar med tillegg 3 

til vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 49, endring 5.» 

12) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 og 2.1 skal lyde: 

«2. GENERELLE KRAV 

 De generelle kravene er angitt i nr. 2 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene 

som er fastsatt i nr. 2.1–2.1.5 i denne forordning. 

2.1. Alternativ godkjenning» 

b) Nytt nr. 2.1.1–2.1.5 innsettes etter nr. 2.1: 

«2.1.1. Dersom produsenten anmoder om det, for kjøretøyer i gruppe M2 og N1, for kjøretøyer i gruppe M1 

og N2 med en største tillatte totalmasse på høyst 7,5 tonn, og for kjøretøyer i gruppe M3 i klasse I, 

klasse II og klasse A og klasse B som definert i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en tillatt 

masse på høyst 7,5 tonn, skal samsvar med kravene i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008 

anses som likeverdig med samsvar med dette vedlegg. 

2.1.2. Dersom alternativ godkjenning brukes: 

2.1.2.1. Opplysningene som gjelder NOx-kontrolltiltakenes korrekte funksjon i nr. 3.2.12.2.8.1–3.2.12.2.8.5 

i del 2 i tillegg 4 til vedlegg I til denne forordning, erstattes med opplysningene i nr. 3.2.12.2.8 i 

tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008. 

2.1.2.2. Følgende unntak skal gjelde ved anvendelsen av kravene fastsatt i vedlegg XVI til forordning (EF) 

nr. 692/2008 og bestemmelsene i dette vedlegg: 

2.1.2.2.1. Bestemmelsene om overvåking av reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1 og 7.2 i dette vedlegg, får 

anvendelse i stedet for avsnitt 4 i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008. 

2.1.2.2.2. Bestemmelsene om overvåking av reagensforbruk fastsatt i nr. 8.3 og 8.4 i dette vedlegg, får 

anvendelse i stedet for avsnitt 5 i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008. 

2.1.2.2.3. Varslingssystemet for fører som er nevnt i avsnitt 4, 7 og 8 i dette vedlegg, skal forstås som 

varslingssystemet for fører i avsnitt 3 i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008. 

2.1.2.2.4. I vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008 får avsnitt 6 ikke anvendelse. 

2.1.2.2.5. Bestemmelsene i nr. 5.2 i dette vedlegg får anvendelse på kjøretøyer som brukes av redningstje-

nesten, eller på motorer eller kjøretøyer som er angitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

2007/46/EF. 

2.1.3. Nr. 2.2.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«2.2.1. Produsenten skal på den måten som er angitt i tillegg 4 til vedlegg I til denne forordning, 

gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsspesifikasjonene til et motorsystem 

som omfattes av dette vedlegg.»  
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2.1.4. Nr. 2.2.4 første ledd i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«2.2.4. Når en produsent søker om godkjenning av en motor eller motorfamilie som en separat 

teknisk enhet, skal dokumentasjonspakken som er nevnt i artikkel 5 nr. 3, artikkel 7 nr. 3 

eller artikkel 9 nr. 3 i denne forordning, omfatte egnede krav som sikrer at kjøretøyet, når 

det brukes på vei eller annet passende sted, overholder kravene fastsatt i dette vedlegg. 

Denne dokumentasjonen skal inneholde følgende:» 

2.1.5. Nr. 2.3.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«2.3.1. Alle motorsystemer som omfattes av dette vedlegg, skal bevare sine utslippskontroll-

egenskaper under alle forhold som normalt forekommer på Unionens territorium, særlig 

ved lave omgivelsestemperaturer, i samsvar med vedlegg VI til denne forordning.» » 

c) Nr. 2.2–2.5 oppheves. 

d) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Vedlikeholdskravene er angitt i nr. 3 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

e) Nr. 3.2–3.7 oppheves. 

f) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Egenskapene til og driften av varslingssystemet for fører er angitt i nr. 4 i vedlegg 11 til UN-ECE-

reglement nr. 49, med de unntakene som er fastsatt i nr. 4.1.1 i denne forordning.» 

g) Nytt nr. 4.1.1 innsettes etter nr. 4.1: 

«4.1.1. Nr. 4.8 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«4.8. En innretning som gjør det mulig for føreren å dempe de visuelle alarmene som varslings-

systemet gir, kan installeres på kjøretøyer som brukes av redningstjenesten eller på 

kjøretøyer i de klassene som er definert i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2007/46/EF.» » 

h) Nr. 4.2–4.10 oppheves. 

i) Nr. 5.1 skal lyde: 

«5.1. Egenskapene til og driften av motiveringssystemet for fører er angitt i nr. 5 i vedlegg 11 til UN-

ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er fastsatt i nr. 5.1.1 i denne forordning.» 

j) Nytt nr. 5.1.1 innsettes etter nr. 5.1: 

«5.1.1. Nr. 5.2 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«5.2. Kravene til et motiveringssystem for fører skal ikke gjelde motorer eller kjøretøyer som 

brukes av redningstjenesten eller for motorer eller kjøretøyer som er angitt i artikkel 2 nr. 3 

bokstav b) i direktiv 2007/46/EF. Permanent deaktivering av motiveringssystemet for fører 

skal bare foretas av motor- eller kjøretøyprodusenten.» » 

k) Nr. 5.2–5.8 oppheves. 

l) Nr. 6.1 skal lyde: 

«6.1. Tiltakene med hensyn til reagenstilgang er angitt i nr. 6 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement 

nr. 49.»  
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m) Nr. 6.2–6.3.3 oppheves. 

n) Nr. 7.1 og 7.1.1 skal lyde: 

«7.1. Tiltakene med hensyn til overvåking av reagenskvalitet er angitt i nr. 7 i vedlegg 11 til UN-ECE-

reglement nr. 49, med de unntakene som er fastsatt i nr. 7.1.1, 7.1.2 og 7.1.3 i denne forordning. 

7.1.1. Nr. 7.1.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«7.1.1. Produsenten skal angi en minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin, som fører til at 

utslippene fra eksosrøret ikke overstiger grenseverdiene som er angitt i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 595/2009.» » 

o) Nr. 7.1.1.1 og 7.1.1.2 oppheves. 

p) Nr. 7.1.2 og 7.1.3 skal lyde: 

«7.1.2. Nr. 7.1.1.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«7.1.1.1. Under innfasingsperioden som er angitt i artikkel 4 nr. 7 i denne forordning, og på 

anmodning fra produsenten i henhold til avsnitt 7.1, skal henvisningen til grenseverdien 

for NOx-utslipp som er angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, erstattes av 

verdien 900 mg/kWh.» 

7.1.3. Nr. 7.1.1.2 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«7.1.1.2. Den korrekte verdien av CDmin skal vises under typegodkjenningen etter den fram-

gangsmåten som er fastsatt i tillegg 6 til vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49, og 

registreres i den utvidede dokumentasjonspakken som angitt i artikkel 3 og avsnitt 8 i 

vedlegg I til denne forordning.» » 

q) Nr. 7.1.4–7.3.3 oppheves. 

r) Nr. 8.1 skal lyde: 

«8.1. Tiltakene med hensyn til overvåking av reagensforbruk er angitt i nr. 8 i vedlegg 11 til UN-ECE-

reglement nr. 49, med de unntakene som er fastsatt i nr. 8.1.1 i denne forordning.» 

s) Nytt nr. 8.1.1 innsettes etter nr. 8.1: 

«8.1.1. Nr. 8.4.1.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«8.4.1.1. Fram til utgangen av innfasingsperioden angitt i artikkel 4 nr. 7 i denne forordning, skal 

varslingssystemet for fører beskrevet i avsnitt 4 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement 

nr. 49 aktiveres dersom det påvises et avvik på mer enn 50 % mellom gjennomsnittlig 

reagensforbruk og gjennomsnittlig nødvendige reagensforbruk for motorsystemet over 

en periode som skal fastsettes av produsenten, men som ikke skal være lenger enn den 

lengste perioden som er fastsatt i nr. 8.3.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49.» » 

t) Nr. 8.2–8.5.3 oppheves. 

u) Nr. 9.1 skal lyde: 

«9.1. Tiltakene med hensyn til overvåking av feil som kan tilskrives ulovlige inngrep, er angitt i nr. 6 i 

vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

v) Nr. 9.2–9.4.3 oppheves.  
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w) Nytt nr. 10–12 skal lyde: 

«10. Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer 

 Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene for dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer fungerer som 

de skal, er angitt i nr. 8 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er 

fastsatt i nr. 10.1 i denne forordning: 

10.1  Nr. 8.1 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

«8.1. Avsnitt 1–9 i dette vedlegg får anvendelse på HDDF-motorer og HDDF-kjøretøyer, 

uavhengig av om de drives i dobbeltdrivstofftilstand eller dieseltilstand.”» 

11. Bokstav c) i nr. A.1.4.3 i tillegg 1 til vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som 

følger: 

«c) Oppfyllelsen av den begrensningen av dreiemoment som kreves for motivering på lavt nivå, 

kan demonstreres samtidig som den generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennom-

føres i samsvar med denne forordning. Det kreves ikke separat måling av dreiemomentet under 

demonstrasjonen av motiveringssystemet i dette tilfellet. Den hastighetsbegrensningen som 

kreves for kraftig motivering, skal demonstreres i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 5 i 

dette vedlegg.» 

12. Første og andre ledd i tillegg 4 til vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

 «Dette vedlegg får anvendelse når kjøretøyprodusenten anmoder om EF-typegodkjenning av et 

kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning. 

 I dette tilfellet, og i tillegg til monteringskravene fastsatt i vedlegg I til denne forordning, er det 

påkrevd med en demonstrasjon av korrekt montering. Denne demonstrasjonen kan utføres ved å 

framlegge for godkjenningsmyndigheten et teknisk tilfelle som bruker som dokumentasjon tekniske 

tegninger, funksjonsanalyser og resultatene av tidligere prøvinger.» » 

x) Tillegg 1–5 oppheves. 

y) Tillegg 6 skal lyde: 

«Tillegg 6 

Demonstrasjon av minste akseptable reagenskvalitet CDmin 

1. Produsenten skal demonstrere minste akseptable reagenskvalitet CDmin under typegodkjenningen i 

samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 6 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de 

unntakene som er fastsatt i nr. 1.1 i dette tillegg: 

1.1. Nr. A.6.3 skal forstås som følger: 

«A.6.3. Utslippene av forurensende stoffer som følger av denne prøvingen, skal være lavere enn 

utslippsgrenseverdiene angitt i nr. 7.1.1 og 7.1.1.1 i dette vedlegg.» 

13) I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1–2.2.4 skal lyde: 

«2.2.1. For motorer med elektrisk tenning som bruker bensin eller E85, skal nr. 5.2.3.1 i UN-ECE-

reglement nr. 85 forstås som følger: 

 «Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal 

drivstoffet være det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til denne forordning. I 

stedet for referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX til denne forordning kan referansedrivstoffene 

definert av Coordinating European Council for the Development of performance Tests for 

Lubricants and Engine Fuels (heretter kalt «CEC») for bensindrevne motorer i CEC-dokument RF-

01-A-84 og RF-01-A-85, brukes.»  
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2.2.2. For motorer med elektrisk tenning og dobbeltdrivstoffmotorer som bruker LPG: 

2.2.2.1  For motorer med selvtilpassende drivstoffsystem skal nr. 5.2.3.2.1 i UN-ECE-reglement nr. 85 

forstås som følger: 

 «Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal 

drivstoffet være det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til denne forordning. I 

stedet for referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX til denne forordning kan referansedrivstoffene 

angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 85, brukes.» 

2.2.2.2. For motorer uten selvtilpassende drivstoffsystem skal nr. 5.2.3.2.2 i UN-ECE-reglement nr. 85 

forstås som følger: 

 «Drivstoffet som brukes, skal være drivstoffet som er angitt i vedlegg IX til denne forordning eller 

referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 85, med det laveste C3-

innholdet, eller» 

2.2.3. For motorer med elektrisk tenning og dobbeltdrivstoffmotorer som bruker NG/biometan: 

2.2.3.1. For motorer med selvtilpassende drivstoffsystem, skal nr. 5.2.3.3.1 i UN-ECE-reglement nr. 85 

forstås som følger: 

 «Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal 

drivstoffet være det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til denne forordning. I 

stedet for referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX til denne forordning kan referansedrivstoffene 

angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 85, brukes.» 

2.2.3.2. For motorer uten selvtilpassende drivstoffsystem skal nr. 5.2.3.3.2 i UN-ECE-reglement nr. 85 

forstås som følger: 

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet, med et Wobbetall på 

minst 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa). I tilfelle tvist skal drivstoffet være referansedrivstoffet GR 

som er angitt i vedlegg IX til denne forordning.» 

2.2.3.3. For motorer som er merket for en viss drivstoffsammensetning, skal nr. 5.2.3.3.3 i UN/ECE-

reglement nr. 85 forstås som følger: 

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet, med et Wobbetall på 

minst 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa) dersom motoren er merket for gasser i H-området, eller minst 

47,2 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa) dersom motoren er merket for gasser i L-området. I tilfelle tvist skal 

drivstoffet være referansedrivstoffet GR som er angitt i vedlegg IX til denne forordning dersom 

motoren er merket for gasser i H-området, eller referansedrivstoffet G23 dersom motoren er merket 

for gasser i L-området, dvs. drivstoff med det høyeste Wobbetallet for det relevante området, eller» 

2.2.4. For motorer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoffmotorer, skal nr. 5.2.3.4 i UN-ECE-

reglement nr. 85 forstås som følger: 

 «Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal 

drivstoffet være det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til denne forordning. I 

stedet for referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX til denne forordning, kan referansedrivstoffet 

definert av CEC for motorer med kompresjonstenning i CEC-dokument RF-03-A-84, brukes.» 

b) Nr. 2.3.2 skal lyde: 

«2.3.2. Ved utslippsprøving etter framgangsmåtene fastsatt i vedlegg III til denne forordning, får 

bestemmelsene om motoreffekt angitt i nr. 6.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49, 

anvendelse.» 

 ______  
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VEDLEGG IV 

«VEDLEGG III 

KONTROLL AV EKSOSUTSLIPP 

1. INNLEDNING 

1.1. I dette vedlegg fastsettes prøvingsmetoden for kontroll av eksosutslipp. 

2. GENERELLE KRAV 

2.1. Kravene til å gjennomføre prøvingene og tolke resultatene er kravene som er angitt i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 49, med bruk av de relevante referansedrivstoffene som angitt i vedlegg IX til denne forordning. 

2.2. For dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer får tilleggskravene og unntakene fastsatt i tillegg 4 til vedlegg 15 til 

UN-ECE-reglement nr. 49 med hensyn til gjennomføring av en utslippsprøving, anvendelse. 

2.3  For prøving av motorer med elektrisk tenning ved hjelp av et system for eksosfortynning, er det tillatt å bruke 

analysatorsystemer som oppfyller de generelle kravene og kalibreringsmetodene fastsatt i UN-ECE-reglement 

nr. 83. I dette tilfellet skal ikke bestemmelsene i nr. 9 og tillegg 2 til vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49 

anvendes. 

 Prøvingsmetodene fastsatt i nr. 7 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49 og utslippsberegningene fastsatt i nr. 8 

i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49, får imidlertid anvendelse.» 

 ______  
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VEDLEGG V 

VEDLEGG XVIII 

SÆRLIGE TEKNISKE KRAV TIL DOBBELTDRIVSTOFFMOTORER OG -KJØRETØYER 

1. Virkeområde 

 Dette vedlegg får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer som omfattes av denne forordning, 

og fastsetter de ytterligere krav og unntak som gjelder for produsenten ved typegodkjenning av dobbelt-

drivstoffmotorer og -kjøretøyer . 

1.1  Dobbeltdrivstoffmotorer som under varmstartdelen av en WHTC-prøvingssyklus drives med en gjennom-

snittlig gassfaktor som ikke er høyere enn 10 prosent (GERWHTC ≤ 10 %), og som ikke har en dieseltilstand, 

er forbudt. 

2. En liste over dobbeltdrivstoffmotorer som omfattes av denne forordning og over de viktigste driftskravene, 

er fastsatt i tillegget. 

3. Særlige krav til godkjenning av dobbeltdrivstoff 

3.1. De særlige kravene til godkjenning av dobbeltdrivstoff er fastsatt i nr. 3 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement 

nr. 49. 

4. Generelle krav 

4.1  Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer skal oppfylle de generelle krav som er fastsatt i nr. 4.1–4.7 i 

vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

5. Ytelseskrav 

5.1. Utslippsgrenseverdier for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og type 1B 

5.1.1. Utslippsgrenseverdier for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og type 1B som drives i dobbeltdrivs-

tofftilstand, er de grenseverdiene for motorer med elektrisk tenning som er fastsatt i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 595/2009. 

5.1.2. Utslippsgrenseverdier for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B som drives i dieseltilstand, er de grenseverdi-

ene for motorer med kompresjonstenning som er fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

5.2. Utslippsgrenseverdier for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A og type 2B 

5.2.1. Utslippsgrenseverdier for WHSC-prøvingssyklusen 

 For dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A og type 2B som drives i både dieseltilstand og dobbeltdriv-

stofftilstand, skal grenseverdiene for eksosutslipp, herunder grenseverdien for PM-antall, under WHSC-

prøvingssyklusen være de som er angitt for motorer med kompresjonstenning under WHSC-prøvings-

syklusen, som fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

5.2.2. Utslippsgrenseverdier for WHTC-prøvingssyklusen 

5.2.2.1. Utslippsgrenseverdier for CO, NOx, NH3 og PM-masse i dobbeltdrivstofftilstand 

 De utslippsgrenseverdiene for CO, NOx, NH3 og PM-masse under WHTC-prøvingssyklusen som gjelder for 

dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A og type 2B som drives i dobbeltdrivstofftilstand, er de som gjelder for 

motorer med elektrisk tenning og kompresjonstenning som fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 595/2009. 

5.2.2.2. Utslippsgrenseverdier for hydrokarboner i dobbeltdrivstofftilstand 

5.2.2.2.1. Naturgass/biometan-motorer 

 De utslippsgrenseverdiene for THC, NMHC og CH4 under WHTC-prøvingssyklusen som gjelder for 

dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A og type 2B som drives med naturgass/biometan i dobbeltdrivstoff-

tilstand, beregnes ut fra de som gjelder for motorer med elektrisk tenning og kompresjonstenning under 

WHTC-prøvingssyklusen som fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, etter framgangsmåten 

for beregning angitt i nr. 5.2.3 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

5.2.2.2.2. LPG-motorer 

 De utslippsgrenseverdiene for THC under WHTC-prøvingssyklusen som gjelder for dobbeltdrivstoff-

motorer av type 2A og type 2B som drives med LPG i dobbeltdrivstofftilstand, er de som gjelder for 

motorer med kompresjonstenning under WHTC-prøvingssyklusen som fastsatt i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 595/2009.  
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5.2.2.3. Utslippsgrenseverdier for PM-antall i dobbeltdrivstofftilstand 

 Grenseverdien for PM-antall under WHTC-prøvingssyklusen som gjelder for dobbeltdrivstoffmotorer av 

type 2A og type 2B som drives i dobbeltdrivstofftilstand, beregnes ut fra det som gjelder for motorer med 

elektrisk tenning og kompresjonstenning under WHTC-prøvingssyklusen som fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 595/2009, etter framgangsmåten for beregning angitt i nr. 5.2.4 i vedlegg 15 til UN-

ECE-reglement nr. 49. 

5.2.2.4. Utslippsgrenseverdier i dieseltilstand 

 Utslippsgrenseverdiene, herunder PM-antall, under WHTC-prøvingssyklusen som gjelder for dobbeltdriv-

stoffmotorer av type 2B som drives i dieseltilstand, er de som er angitt for motorer med kompresjonstenning 

i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

5.3  Utslippsgrenseverdier for dobbeltdrivstoffmotorer av type 3B 

 Utslippsgrenseverdiene for dobbeltdrivstoffmotorer av type 3B som drives i enten dobbeltdrivstofftilstand 

eller dieseltilstand, er de grenseverdiene for eksosutslipp som gjelder for motorer med kompresjonstenning 

som fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

6. Demonstrasjonskrav 

6.1. Dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer skal oppfylle de ytterligere krav og unntak som gjelder demon-

strasjon som er fastsatt i nr. 6 i vedlegg 15 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

7. Dokumentasjon på montering av en typegodkjent dobbeltdrivstoffmotor i et kjøretøy 

7.1. Produsenten av en dobbeltdrivstoffmotor som er typegodkjent som en separat teknisk enhet, skal motor-

systemets monteringsdokumenter omfatte egnede krav som sikrer at kjøretøyet, når det brukes på vei eller 

annet passende sted, overholder de særlige kravene til dobbeltdrivstoff som er fastsatt i denne forordning. 

Denne dokumentasjonen skal minst inneholde: 

a) detaljerte tekniske krav, herunder bestemmelser som sikrer samsvar med motorsystemets OBD-system, 

b) framgangsmåten for verifisering som skal følges. 

 Under godkjenningsprosessen for motorsystemet kan det kontrolleres at slike monteringskrav finnes og er 

egnede. 

7.2. Dersom kjøretøyprodusenten som søker som en EF-typegodkjenning for monteringen av motorsystemet i 

kjøretøyet, er samme produsent som har fått typegodkjenning for dobbeltdrivstoffmotoren som en separat 

teknisk enhet, er dokumentasjonen angitt i nr. 7.1 ikke påkrevd. 

 ______  
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Tillegg 1 

Typer av dobbeltdrivstoffmotorer og -kjøretøyer - liste over viktigste driftskrav 

 GERWHTC 
Tomgang på 

diesel 

Oppvarming 

på diesel 

Drift bare på 

diesel 

Drift ved 

fravær av gass 
Merknader 

Type 1A GERWHTC 

≥ 90 % 

IKKE tillatt Tillatt bare i 

servicetilstand 

Tillatt bare i 

servicetilstand 

Servicetilstand  

Type 1B GERWHTC 

≥ 90 % 

Tillatt bare i 

dieseltilstand 

Tillatt bare i 

dieseltilstand 

Tillatt bare i 

diesel- og 

servicetilstand 

Dieseltilstand  

Type 2A 10 % < 

GERWHTC 

< 90 % 

Tillatt Tillatt bare i 

servicetilstand 

Tillatt bare i 

servicetilstand 

Servicetilstand GERWHTC 

≥ 90 % tillatt 

Type 2B 10 % < 

GERWHTC 

< 90 % 

Tillatt Tillatt bare i 

dieseltilstand 

Tillatt bare i 

diesel- og 

servicetilstand 

Dieseltilstand GERWHTC 

≥ 90 % tillatt 

Type 3A VERKEN DEFINERT ELLER TILLATT 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 136/2014 

av 11. februar 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 når det gjelder utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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 motorvogner 

(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(2), 

særlig artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til 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, 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, særlig artikkel 5 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 715/2007 og kommisjons-

forordning (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(3) fastsetter felles tekniske krav til typegod-

kjenning av motorvogner og reservedeler når det 

gjelder utslipp, og fastsetter regler for samsvarsprøving 

av kjøretøyer i bruk, forurensningsreduserende inn-

retningers holdbarhet, egendiagnosesystemer (OBD), 

måling av drivstofforbruk og tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2)  Direktiv 2007/46/EF av 5. september 2007 fastsetter 

en ramme for godkjenning av motorvogner og deres 

tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 13.2.2014,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 12. 

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(2) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(3) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

slike motorvogner. Det fastsetter formatet for typegod-

kjenningsdokumentene og angir grunnlaget for 

angivelse av motoregenskaper, herunder verdier for 

motoreffekt og tilhørende parametrer. 

3)  EF-typegodkjenningsnummeret som er utstedt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 692/2008, inneholder 

bokstaver (Euro 5- og Euro 6-trinnet) som angir 

utslippsgrenseverdiene og egendiagnosesystemene 

som godkjenningen ble gitt for. Hvert trinn, som angis 

med en bokstav, inneholder en obligatorisk gjennom-

føringsdato for sertifisering av nye kjøretøytyper og 

for alle nye kjøretøyer, samt en siste registreringsdato. 

4)  Kjøretøyprodusentene kan søke typegodkjenning av 

kjøretøyer i henhold til strengere krav, før disse 

kravene blir obligatoriske. De nye Euro 6-trinnene gjør 

det mulig å sertifisere kjøretøyer med lavere utslipps-

nivåer før disse utslippsnivåene trer i kraft. 

5)  Ved 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, 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(4), opphe-

ves rådsdirektiv 80/1269/EØF av 16. desember 1980 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

motorvogners motoreffekt(5) med virkning fra  

31. desember 2013. Bestemmelsene i direktiv 

80/1269/EØF bør derfor overføres til forordning (EF) 

nr. 715/2007. 

6)  I forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU)  

nr. 582/2011 angis de referansedrivstoffene som 

kjøretøyprodusentene bør bruke når de utfører 

utslippsprøvingene i samsvar med forordning (EF)  

nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009. 

Referansedrivstoffenes egenskaper gjenspeiler egen-

skapene ved de drivstoffene som var vanligst på 

markedet da forordning (EF) nr. 692/2008 ble vedtatt. 

På grunn av den økte bruken av biodrivstoffer på 

markedet i de senere år bør spesifikasjonene for 

referansedrivstoffer imidlertid tilpasses slik at de 

tilsvarer de drivstoffer som er tilgjengelige på 

nåværende tidspunkt og i den nærmeste fremtid på 

unionsmarkedet.  

  

(4) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

(5) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. 

2019/EØS/28/18 



Nr. 28/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

7)  Referansedrivstoffene i forordning (EF) nr. 692/2008 

og forordning (EU) nr. 582/2011 må tilpasses slik at 

framgangsmåtene for lette og tunge kjøretøyer blir 

harmonisert og kostnadene knyttet til typegodkjenning 

blir redusert. 

8)  Direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og 

forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, IV, IX og XI til direktiv 2007/46/EF endres i 

samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nytt nr. 37, 38, 39 og 40 lyde: 

«37. «nettoeffekt» effekten på veivakselenden eller 

tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt 

motorturtall og med det hjelpeutstyret som er prøvd 

i samsvar med vedlegg XX (Målinger av netto 

motoreffekt, nettoeffekt og største motoreffekt per 

30 minutter med elektrisk framdrift), og fastsatt 

under atmosfæriske referanseforhold, 

38. «største nettoeffekt» største nettoeffektverdi målt 

ved full motorbelastning, 

39. «største effekt per 30 minutter» største nettoeffekt 

med elektrisk framdrift med likespenning som angitt 

i nr. 5.3.2 i UN-ECE-reglement nr. 85(1), 

40. «kaldstart» en kjølevæsketemperatur (eller tilsva-

rende temperatur) ved motorstart på høyst 35 °C og 

høyst 7 K høyere enn omgivelsestemperaturen (om 

tilgjengelig) ved motorstart.» 

2)  I artikkel 3 skal nr. 1 lyde: 

«1.  For å oppnå EF-typegodkjenning med hensyn til 

utslipp og opplysninger om reparasjon og vedlikehold skal 

produsenten dokumentere at kjøretøyene oppfyller prø-

vingsmetodene angitt i vedlegg III-VIII, X-XII, XIV, XVI 

og XX til denne forordning. Produsenten skal også sikre 

samsvar med spesifikasjonene for referansedrivstoffene 

angitt i vedlegg IX til denne forordning.» 

  

(1) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55 

3)  I artikkel 6 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal god-

kjenningsmyndigheten gi en EF-typegodkjenning og 

utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det 

nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til 

direktiv 2007/46/EF. 

 Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VII til 

direktiv 2007/46/EF skal del 3 i typegodkjennings-

nummeret utformes i samsvar med tillegg 6 til vedlegg I 

til denne forordning. 

 En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer 

til en annen kjøretøytype. 

 For kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro  

5-utslippsgrensene gitt i tabell 1 i vedlegg I til forordning 

(EF) 715/2007, skal de relevante kravene anses å være 

oppfylt dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kravene i artikkel 13 er oppfylt, 

b)  kjøretøyet er godkjent i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 83, endringsserie 06, nr. 85, nr. 101, 

endringsserie 01 samt for kjøretøyer med kompre-

sjonstenning, nr. 24 del III, endringsserie 03. 

 I tilfellet nevnt i fjerde ledd får også artikkel 14 anven-

delse.» 

4)  Vedlegg I, III, IV, IX, XI og XII endres i samsvar med 

vedlegg II til denne forordning. 

5)  Det settes inn et nytt vedlegg XX, hvis tekst finnes i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endringer av forordning (EU) nr. 582/2011 

Vedlegg VIII og IX til forordning (EU) nr. 582/2011 endres i 

samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

1.  Fra og med 1. januar 2015 skal produsentene framlegge 

samsvarssertifikater som er i samsvar med denne forordning. 

2.  Når det gjelder samsvar med vedlegg XX til forordning 

(EF) nr. 692/2008, skal sertifikater som er gitt på grunnlag av 

samsvar med direktiv 80/1269/EØF og/eller UN-ECE-

reglement nr. 85 som er utstedt før datoen for denne 

forordnings ikrafttredelse, fortsatt være gyldige fram til og 

med 31. august 2018. 

3.  Vedlegg IV til denne forordning får anvendelse fra 

datoene angitt i rad C i tabell 1 i tillegg 9 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 582/2011. 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer av direktiv 2007/46/EF 

I vedlegg I, III, IV, IX og XI til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 3.3.1.1.1 og 3.3.1.1.2 skal lyde: 

«3.3.1.1.1  Største nettoeffekt (n) ........................ kW 

 (oppgitt av produsenten) 

3.3.1.1.2  Største effekt per 30 minutter (n) ........................ kW 

 (oppgitt av produsenten)» 

b)  i de forklarende merknader skal forklarende merknad (n) lyde: 

«(n) Fastsettes i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 eller forordning (EF) nr. 595/2009 alt 

etter hva som er relevant.» 

2)  I del I A i vedlegg III skal nytt nr. 3.3.1.1.1 og 3.3.1.1.2 lyde: 

«3.3.1.1.1  Største nettoeffekt (n) ........................ kW 

 (oppgitt av produsenten) 

3.3.1.1.2  Største effekt per 30 minutter (n) ........................ kW 

 (oppgitt av produsenten)» 

3)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I del I gjøres følgende endringer: 

i) I tabellen utgår nr. 40. 

ii) Forklarende merknad 7 utgår. 

b)  I tillegg 1 til del I gjøres følgende endringer: 

i) I tabell 1 skal nr. 2 lyde: 

«2 Utslipp (Euro 5 

og 6) lette 

kjøretøyer / 

tilgang til 

opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 715/2007 

 A 

a) Egendiagnose-

system (OBD) 

Kjøretøyet skal være utstyrt med et 

OBD-system som oppfyller kravene i 

artikkel 4 nr. 1 og 2 i forordning (EF) 

nr. 692/2008 (OBD-systemet skal 

minst kunne registrere feil i motor-

styringssystemet). 

OBD-grensesnittet skal kunne kom-

munisere med alminnelige dia-

gnoseverktøyer. 

b)  Samsvar for 

kjøretøyer i 

bruk 

Ikke relevant 

c)  Tilgang til 

opplysninger 

Det er tilstrekkelig at produsenten gir 

rask og enkel tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold. 
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   d)  Effektmåling (Dersom kjøretøyprodusenten bruker 

en motor fra en annen produsent) 

Opplysninger fra prøving i prøvings-

benk fra motorprodusenten godtas 

dersom motorstyringssystemet er 

identisk (dvs. har minst samme 

ECU). 

Prøving av effekt kan utføres på et 

rulledynamometer. Det skal tas 

hensyn til eventuelle effekttap i 

kraftoverføringen.» 

ii) I tabell 1 utgår nr. 40. 

iii) I tabell 1 skal nr. 41A lyde: 

«41A Utslipp (Euro VI) 

tunge kjøretøyer / 

tilgang til opplys-

ninger 

Forordning (EF) 

nr. 595/2009 

 A 

Med unntak for kravsettet i forbin-

delse med OBD og tilgang til opplys-

ninger. 

Effektmåling (Dersom kjøretøyprodusenten bruker 

en motor fra en annen produsent) 

Opplysninger fra prøving i prøvings-

benk fra motorprodusenten godtas 

dersom motorstyringssystemet er 

identisk (dvs. har minst samme 

ECU). 

Prøving av effekt kan utføres på et 

rulledynamometer. Det skal tas 

hensyn til eventuelle effekttap i kraft-

overføringen.» 

iv) I tabell 2 skal nr. 2 lyde: 

«2 Utslipp (Euro 5 

og 6) lette 

kjøretøyer / 

tilgang til 

opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 715/2007 

 A 

a)  Egendiagnose-

system (OBD) 

Kjøretøyet skal være utstyrt med et 

OBD-system som oppfyller kravene i 

artikkel 4 nr. 1 og 2 i forordning (EF) 

nr. 692/2008 (OBD-systemet skal 

minst kunne registrere feil i motor-

styringssystemet). 

OBD-grensesnittet skal kunne kom-

munisere med alminnelige dia-

gnoseverktøyer. 

b)  Samsvar for 

kjøretøyer i 

bruk 

Ikke relevant 
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   c)  Tilgang til 

opplysninger 

Det er tilstrekkelig at produsenten gir 

rask og enkel tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold. 

   d)  Effektmåling (Dersom kjøretøyprodusenten bruker 

en motor fra en annen produsent) 

Opplysninger fra prøving i prøvings-

benk fra motorprodusenten godtas 

dersom motorstyringssystemet er 

identisk (dvs. har minst samme 

ECU). 

Prøving av effekt kan utføres på et 

rulledynamometer. Det skal tas 

hensyn til eventuelle effekttap i 

kraftoverføringen.» 

v) I tabell 2 utgår nr. 40. 

vi) I tabell 2 skal nr. 41A lyde: 

«41A Utslipp (Euro VI) 

tunge kjøretøyer / 

tilgang til 

opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 595/2009 

 A 

Med unntak for kravsettet i forbin-

delse med OBD og tilgang til opplys-

ninger. 

Effektmåling (Dersom kjøretøyprodusenten bruker 

en motor fra en annen produsent) 

Opplysninger fra prøving i prøvings-

benk fra motorprodusenten godtas 

dersom motorstyringssystemet er 

identisk (dvs. har minst samme 

ECU). 

Prøving av effekt kan utføres på et 

rulledynamometer. Det skal tas 

hensyn til eventuelle effekttap i kraft-

overføringen.» 

c)  I tillegg 2 til del I gjøres følgende endringer: 

i) I del I nr. 4 skal nr. 2a i tabellen lyde: 

«2a Forordning (EF) nr. 715/2007 

(Utslipp Euro 5 og 6 lette kjøretøyer / 

tilgang til opplysninger) 

Eksosutslipp 

a)  En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 692/2008 ved hjelp 

av forringelsesfaktorene som er angitt i nr. 1.4 i 

vedlegg VII til forordning (EF) nr. 692/2008. De 

grensene som skal anvendes, er de som er angitt i tabell 

I og tabell II i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/287 

 

 

  b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3000 km, 

som ellers er nevnt i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 83. 

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, skal være 

referansedrivstoffet som beskrevet i vedlegg IX til 

forordning (EF) nr. 692/2008. 

d)  Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de 

tekniske kravene angitt i nr. 3.2 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 83. 

e)  Prøvingen nevnt i bokstav a), skal ikke gjennomføres 

dersom det kan godtgjøres at kjøretøyet oppfyller de 

California Code of Regulations som er nevnt i del 2 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008. 

Fordampingsutslipp 

Bensindrevne motorer skal ha en innretning for reduksjon 

av fordampingsutslipp (f.eks. en trekullbeholder). 

Utslipp av veivhusgasser 

Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av 

veivhusgasser. 

OBD 

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et OBD-system. 

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med 

vanlige diagnoseverktøyer som brukes ved periodiske 

tekniske kontroller. 

  Røyktetthet 

a)  Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, 

skal prøves i samsvar med prøvingsmetodene nevnt  

i tillegg 2 til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 692/2008. 

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal 

være angitt på et sted som er lett synlig og enkelt å nå. 

CO2-utslipp og drivstofforbruk 

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med vedlegg XII 

til forordning (EF) nr. 692/2008. 

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3000 km, 

som det ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 83. 

c)  Dersom kjøretøyet er i samsvar med de California 

Code of Regulations som er nevnt i del 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 692/2008, og det derfor ikke kreves 

prøving av eksosutslipp, skal medlemsstatene beregne 

CO2-utslipp og drivstofforbruk ved hjelp av formlene 

fastsatt i forklarende merknad (b) og (c). 
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  Tilgang til opplysninger 

Bestemmelsene om tilgang til opplysninger får ikke 

anvendelse. 

Effektmåling 

a)  Søkeren skal levere en erklæring fra produsenten som 

angir største motoreffekt i kW og tilsvarende 

motorturtall i omdreininger per minutt. 

b)  Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt 

som gir samme opplysninger.» 

ii) I del I nr. 4 utgår nr. 40 i tabellen. 

iii) I del I nr. 4 skal nytt nr. 41a i tabellen lyde: 

«41a Forordning (EF) nr. 595/2009 

Utslipp (Euro VI) tunge kjøretøyer – 

OBD 

Eksosutslipp 

a)  En prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 582/2011 ved hjelp av 

forringelsesfaktorene som er angitt i nr. 3.6.1 i vedlegg 

VI til forordning (EF) nr. 582/2011. 

b)  De grensene som skal anvendes, er de som er angitt i 

tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, skal være 

referansedrivstoffet som beskrevet i vedlegg IX til 

forordning (EU) nr. 582/2011. 

CO2-utslipp 

CO2-utslipp og drivstofforbruk skal fastsettes i samsvar 

med vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 582/2011. 

OBD 

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et OBD-system. 

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med et 

eksternt OBD-skanneverktøy som beskrevet i 

vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011. 

Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de 

skal 

Kjøretøyet skal være utstyrt med et system som sikrer 

korrekt drift av NOx-kontrolltiltakene i samsvar med 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011. Også 

bestemmelsene om alternativ typegodkjenning angitt i 

nr. 2.1 i nevnte vedlegg, får anvendelse. 

Effektmåling 

a)  Søkeren skal levere en erklæring fra produsenten som 

angir største motoreffekt i kW og tilsvarende motor-

turtall i omdreininger per minutt. 

b)  Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt 

som gir samme opplysninger.» 
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iv) I del II nr. 4 skal nr. 2a i tabellen lyde: 

«2a Forordning (EF) nr. 715/2007 

(Utslipp Euro 5 og 6 lette kjøretøyer / 

tilgang til opplysninger) 

Eksosutslipp 

a)  En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 692/2008 ved hjelp 

av forringelsesfaktorene som er angitt i nr. 1.4 i 

vedlegg VII til forordning (EF) nr. 692/2008. De 

grensene som skal anvendes, er de som er angitt i tabell 

I og tabell II i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007. 

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3000 km, 

som ellers er nevnt i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 83. 

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, skal være 

referansedrivstoffet som beskrevet i vedlegg IX til 

forordning (EF) nr. 692/2008. 

d)  Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de 

tekniske kravene angitt i nr. 3.2 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 83. 

e)  Prøvingen nevnt i bokstav a), skal ikke gjennomføres 

dersom det kan godtgjøres at kjøretøyet oppfyller de 

California Code of Regulations som er nevnt i del 2 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008. 

Fordampingsutslipp 

Bensindrevne motorer skal ha en innretning for reduksjon 

av fordampingsutslipp (f.eks. en trekullbeholder). 

  Utslipp av veivhusgasser 

Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av 

veivhusgasser. 

OBD 

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et OBD-system. 

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med 

vanlige diagnoseverktøyer som brukes ved periodiske 

tekniske kontroller. 

Røyktetthet 

a)  Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, 

skal prøves i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i 

tillegg 2 til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 692/2008. 

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal 

være angitt på et sted som er lett synlig og enkelt å nå. 

CO2-utslipp og drivstofforbruk 

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med vedlegg XII 

til forordning (EF) nr. 692/2008. 

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3000 km, 

som det ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 83. 
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  c)  Dersom kjøretøyet er i samsvar med de California 

Code of Regulations som er nevnt i del 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 692/2008, og det derfor ikke kreves 

prøving av eksosutslipp, skal medlemsstatene beregne 

CO2-utslipp og drivstofforbruk ved hjelp av formlene 

fastsatt i forklarende merknad (b) og (c). 

Tilgang til opplysninger 

Bestemmelsene om tilgang til opplysninger får ikke 

anvendelse. 

Effektmåling 

a)  Søkeren skal levere en erklæring fra produsenten som 

angir største motoreffekt i kW og tilsvarende turtall i 

omdreininger per minutt. 

b)  Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt 

som gir samme opplysninger.» 

v) I del II nr. 4 utgår nr. 40 i tabellen. 

vi) I del II nr. 4 skal nytt nr. 41a i tabellen lyde: 

«41a Forordning (EF) nr. 595/2009 

Utslipp (Euro VI) tunge kjøretøyer – 

OBD 

Eksosutslipp 

a)  En prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 582/2011 ved hjelp av 

forringelsesfaktorene som er angitt i nr. 3.6.1 i vedlegg 

VI til forordning (EF) nr. 582/2011. 

b)  De grensene som skal anvendes, er de som er angitt i 

tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009. 

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, skal være 

referansedrivstoffet som beskrevet i vedlegg IX til 

forordning (EU) nr. 582/2011. 

CO2-utslipp 

CO2-utslipp og drivstofforbruk skal fastsettes i samsvar 

med vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 582/2011. 

OBD 

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et OBD-system. 

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med et 

eksternt OBD-skanneverktøy som beskrevet i 

vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011. 

Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de 

skal 

Kjøretøyet skal være utstyrt med et system som sikrer 

korrekt drift av NOx-kontrolltiltakene i samsvar med 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011. Også 

bestemmelsene om alternativ typegodkjenning angitt i 

nr. 2.1 i nevnte vedlegg, får anvendelse. 

Effektmåling 

a)  Søkeren skal levere en erklæring fra produsenten som 

angir største motoreffekt i kW og tilsvarende turtall. 

b)  Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt 

som gir samme opplysninger.» 
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4)  I tillegget til vedlegg VI utgår nr. 40 i tabellen. 

5)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I del I gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» 

skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

ii) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» 

skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

iii) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE M3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» 

skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

iv) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» 

skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)»  
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v) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» 

skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

vi) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» 

skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

b)  I del II gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

ii) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE M2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)»  
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iii) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE M3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

iv) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

v) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE N2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

vi) Nr. 27 i «SIDE 2 – KJØRETØYGRUPPE N3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal lyde: 

«27.  Største effekt 

27.1  Største nettoeffekt (g):  ...............................................  kW ved  ..................................................  min–1 

(forbrenningsmotor)(1) 

27.2  Største effekt per time: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.3  Største nettoeffekt: ............... kW (elektrisk motor)(1) 

27.4  Største effekt per 30 minutter: ............... kW (elektrisk motor)(1)» 

 ______  
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VEDLEGG II 

Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I listen over vedlegg skal nytt vedlegg XX lyde: 

«VEDLEGG XX Måling av netto motoreffekt» 

2)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4 Prøving 

2.4.1  Figur I.2.4 viser gjennomføringen av de prøvingene som er nødvendige for typegodkjenning av et 

kjøretøy. De særskilte prøvingsmetodene er beskrevet i vedlegg II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII 

og XVI(1) og XX. 

  

(1) Særskilte prøvingsmetoder for kjøretøyer som bruker hydrogen, og kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodiesel vil bli 

definert senere. 
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Figur I.2.4 

Anvendelse av prøvingskrav på typegodkjenning og utvidelser 

Kjøretøygruppe Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer med motor med 

kompresjonstenning, 

herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer 

med bare 

elektrisk drift 

Kjøretøyer som 

bruker 

hydrogen-

brenselcelle 

 Én type drivstoff To typer drivstoff(1) Blandingsdrivstoff(1) 
Blandings-

drivstoff 

Én type 

drivstoff 
  

Referansedriv-

stoff 

Bensin 

(E5/E10)(5) 

LPG NG/biogass Hydrogen Bensin 

(E5/E10)(5) 

Bensin 

(E5/E10)(5) 

Bensin 

(E5/E10)(5) 

Bensin 

(E5/E10)(5) 

NG/biogass Diesel 

(B5/B7)(5) 

Diesel 

(B5/B7)(5) 

— — 

LPG NG/biogass Hydrogen Etanol 

(E85) 

H2NG Biodiesel 

Forurensende 

gasser 

(Type 1-prøving) 

Ja Ja Ja Ja(4) Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer)11 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge drivstoffer) 

Ja (bare 

B5/B7)(2)(5) 

Ja — — 

Partikkelmasse og 

partikkelantall 

(Type 1-prøving) 

Ja — — — Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

— Ja (bare 

B5/B7)(2)(5) 

Ja — — 

Utslipp ved 

tomgang 

(Type 2-prøving) 

Ja Ja Ja — Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare NG/biogass) 

— — — — 

Utslipp av 

veivhusgasser 

(Type 3-prøving) 

Ja Ja Ja — Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare NG/biogass) 

— — — — 

Fordampings-

utslipp 

(Type 4-prøving) 

Ja — — — Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

— — — — — 

Holdbarhet 

(Type 5-prøving) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare NG/biogass) 

Ja (bare 

B5/B7)(2)(5) 

Ja — — 

Utslipp ved lave 

temperaturer 

(Type 6-prøving) 

Ja — — — Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja(3) 

(begge 

drivstoffer) 

— — — — — 
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Kjøretøygruppe Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer med motor med 

kompresjonstenning, 

herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer 

med bare 

elektrisk drift 

Kjøretøyer som 

bruker 

hydrogen-

brenselcelle 

 Én type drivstoff To typer drivstoff(1) Blandingsdrivstoff(1) 
Blandings-

drivstoff 

Én type 

drivstoff 
  

Samsvar for 

kjøretøyer i bruk 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge drivstoffer) 

Ja (bare 

B5/B7)(2)(5) 

Ja — — 

Egendiagnose-

system 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja — — 

CO2-utslipp, 

drivstofforbruk, 

forbruk av 

elektrisk energi 

og elektrisk 

rekkevidde 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge drivstoffer) 

Ja (bare 

B5/B7)(2)(5) 

Ja Ja Ja 

Røyktetthet — — — — — — — — — Ja (bare 

B5/B7)(2)(5) 

Ja — — 

Motoreffekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

(1)  Når et kjøretøy som bruker to typer drivstoff, kombineres med et kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, får begge prøvingskrav anvendelse. 

(2)  Denne bestemmelsen er midlertidig; forslag om ytterligere krav til biodiesel legges fram senere. 

(3)  Prøving bare med bensin før datoene nevnt i artikkel 10 nr. 6 i forordning (EF) nr. 715/2007. Etter disse datoene utføres prøvingen med begge drivstoffer. Referansedrivstoffet E75 angitt i vedlegg IX avsnitt B, skal brukes. 

(4)  Bare NOx-utslipp skal fastsettes når kjøretøyet bruker hydrogen. 

(5)  Etter produsentens valg kan kjøretøyer med elektrisk tenningsmotor eller kompresjonstenningsmotor prøves med henholdsvis enten E5- eller E10-drivstoff eller B5- eller B7-drivstoff. Imidlertid gjelder følgende: — Senest 16 måneder etter 

datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2007, skal prøving i forbindelse med nye typegodkjenninger bare gjøres med E10- og B7-drivstoffer, — Senest tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 5 i forordning (EF) nr. 715/2007 

skal alle nye kjøretøyer typegodkjennes med E10- og B7-drivstoffer» 
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b)  Nytt ledd etter figur I.2.4 skal lyde: 

«Forklarende merknad: 

 Datoene for anvendelse av referansedrivstoffene E10 og B7 for alle nye kjøretøyer er fastsatt for å redusere 

prøvingsbyrden. Dersom det imidlertid finnes teknisk dokumentasjon på at kjøretøyer som er sertifisert med 

referansedrivstoffene E5 eller B5 viser betydelig høyere utslipp når de prøves med E10 eller B7, bør 

Kommisjonen legge fram et forslag om å framskyve disse innføringsdatoene.» 

c)  I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 3.2.1.8 og 3.2.1.10 skal fotnote (a) lyde: 

«(a)  Fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg XX til denne forordning.» 

ii) Nr. 3.3.1.1 skal lyde: 

«3.3.1.1  Største effekt per time: .................. kW 

 (oppgitt av produsenten) 

3.3.1.1.1  Største nettoeffekt (a) .................. kW 

 (oppgitt av produsenten) 

3.3.1.1.2  Største effekt per 30 minutter (a) .................. kW 

 (oppgitt av produsenten)» 

iii) Punkt 3.5.3 skal lyde: 

« 3.5.3  Forbruk av elektrisk energi for kjøretøyer med elektrisk drift» 

iv) Nytt nr. 3.5.3.1 og 3.5.3.2 skal lyde: 

«3.5.3.1  Forbruk av elektrisk energi for kjøretøyer med bare elektrisk drift .................................. Wh/km 

3.5.3.2  Forbruk av elektrisk energi for elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading 

3.5.3.2.1  Forbruk av elektrisk energi (vilkår A, blandet kjøring).............................................. Wh/km 

3.5.3.2.2  Forbruk av elektrisk energi (vilkår B, blandet kjøring).............................................. Wh/km 

3.5.3.2.3  Forbruk av elektrisk energi (vektet, blandet kjøring).............................................. Wh/km» 

v) Nr. 3.5.4 til 3.5.4.3 utgår. 

d)  I tillegg 4 skal «Tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... » lyde: 

i) Nytt nr. 1.11.3 skal lyde: 

«1.11.3  Største dreiemoment: .............................................. Nm, ved .............................................. min–1»  
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ii) Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Effektmåling 

Største nettoeffekt for forbrenningsmotor, nettoeffekt og største effekt per 30 minutter med 

elektrisk framdrift 

4.1  Nettoeffekt for forbrenningsmotor 

4.1.1  Motorturtall (o/min.)  ........................................................................................................................  

4.1.2  Målt drivstoffstrøm (g/h)  .................................................................................................................  

4.1.3  Målt dreiemoment (Nm)  ..................................................................................................................  

4.1.4  Målt effekt (kW)  ..............................................................................................................................  

4.1.5  Barometertrykk (kPa)  ......................................................................................................................  

4.1.6  Vanndamptrykk (kPa)  ......................................................................................................................  

4.1.7  Innsugingsluftens temperatur (K)  ....................................................................................................  

4.1.8  Eventuell korreksjonsfaktor for effekt  .............................................................................................  

4.1.9  Korrigert effekt (kW)  .......................................................................................................................  

4.1.10  Hjelpemotoreffekt (kW) ...................................................................................................................  

4.1.11  Nettoeffekt (kW)  ..............................................................................................................................  

4.1.12  Netto dreiemoment (Nm)  .................................................................................................................  

4.1.13  Korrigert spesifikt drivstofforbruk (g/kWh)  .....................................................................................  

4.2  Elektrisk framdrift: 

4.2.1  Oppgitte tall 

4.2.2  Største nettoeffekt: ................................................. kW, ved................................................ min–1 

4.2.3  Største dreiemoment: ................................................. Nm, ved ............................................... min–1 

4.2.4  Høyeste netto dreiemoment ved null turtall: ................. Nm 

4.2.5  Største effekt per 30 minutter: .................. kW 

4.2.6  Hovedkjennetegn ved den elektriske framdriften 

4.2.7  Prøvespenning (DC): ................. V 

4.2.8  Arbeidsprinsipp:  ..............................................................................................................................  

4.2.9  Kjølesystem: 

4.2.10  Motor: væske/luft(1) 

4.2.11  Variator: væske/luft(1) 

  

(1) Stryk det som ikke passer.» 

iii) Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  Merknader:  ......................................................................................................................................... » 
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e)  I tillegg 6 skal tabell 1 erstattes med følgende tabell: 

«Tabell 1 

Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe og  

-klasse 
Motor 

Gjennom-

føringsdato: 

nye typer 

Gjennom-

føringsdato: 

nye kjøretøyer 

Siste registre-

ringsdato 

A Euro 5a Euro 5 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2009 1.1.2011 31.12.2012 

B Euro 5a Euro 5 M1 for særlige 

samfunnsmessige 

behov (unntatt 

M1G) 

KT 1.9.2009 1.1.2012 31.12.2012 

C Euro 5a Euro 5 M1G for særlige 

samfunnsmessige 

behov 

KT 1.9.2009 1.1.2012 31.8.2012 

D Euro 5a Euro 5 N1 klasse II ET, KT 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 

E Euro 5a Euro 5 N1 klasse III, N2 ET, KT 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 

F Euro 5b Euro 5 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

G Euro 5b Euro 5 M1 for særlige 

samfunnsmessige 

behov (unntatt 

M1G) 

KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

H Euro 5b Euro 5 N1 klasse II ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

I Euro 5b Euro 5 N1 klasse III, N2 ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

J Euro 5b Euro 5+ M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 

K Euro 5b Euro 5+ M1 for særlige 

samfunnsmessige 

behov (unntatt 

M1G) 

KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 

L Euro 5b Euro 5+ N1 klasse II ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 

M Euro 5b Euro 5+ N1 klasse III, N2 ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 

N Euro 6a Euro 6- M, N1 klasse I KT   31.12.2012 

O Euro 6a Euro 6- N1 klasse II KT   31.12.2012 

P Euro 6a Euro 6- N1 klasse III, N2 KT   31.12.2012 

Q Euro 6b Euro 6- M, N1 klasse I KT   31.12.2013 

R Euro 6b Euro 6- N1 klasse II KT   31.12.2013 
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Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe og  

-klasse 
Motor 

Gjennom-

føringsdato: 

nye typer 

Gjennom-

føringsdato: 

nye kjøretøyer 

Siste registre-

ringsdato 

S Euro 6b Euro 6- N1 klasse III, N2 KT   31.12.2013 

T Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

M, N1 klasse I KT   31.8.2015 

U Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

N1 klasse II KT   31.8.2016 

V Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

N1 klasse III, N2 KT   31.8.2016 

W Euro 6b Euro 6-1 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2014 1.9.2015 31.8.2018 

X Euro 6b Euro 6-1 N1 klasse II ET, KT 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 

Y Euro 6b Euro 6-1 N1 klasse III, N2 ET, KT 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 

ZA Euro 6c Euro 6-1 M, N1 klasse I ET, KT   31.8.2018 

ZB Euro 6c Euro 6-1 N1 klasse II ET, KT   31.8.2019 

ZC Euro 6c Euro 6-1 N1 klasse III, N2 ET, KT   31.8.2019 

ZD Euro 6c Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2017 1.9.2018  

ZE Euro 6c Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT 1.9.2018 1.9.2019  

ZF Euro 6c Euro 6-2 N1 klasse III, N2 ET, KT 1.9.2018 1.9.2019  

ZX ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer Batteri, 

helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011  

ZY ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer Bren-

selscelle, 

helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011  

ZZ ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer som 

benytter sertifikater 

i samsvar med 

nr. 2.1.1 i vedlegg I 

ET, KT 1.9.2009 1.1.2011  

Forklaringer: 

Utslippsstandard i henhold til «Euro 5a» = omfatter ikke den reviderte målemetoden for partikler, det normale antallet 

partikler og prøving av utslipp i lave temperaturer for kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard i henhold til «Euro 5b» = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 5, herunder den reviderte målemetoden 

for partikler, det normale antallet partikler og prøving av utslipp i lave temperaturer for kjøretøy med kompresjonstenning og 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard i henhold til «Euro 6a» = omfatter ikke den reviderte målemetoden for partikler, det normale antallet 

partikler og prøving av utslipp i lave temperaturer for kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard i henhold til «Euro 6b» = utslippskrav i henhold til Euro 6, herunder den reviderte målemetoden for partikler, 

det normale antallet partikler (foreløpige verdier for kjøretøy med elektrisk tenning) og prøving av utslipp i lave temperaturer 

for kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard i henhold til «Euro 6c» = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 6, dvs. utslippsstandard Euro 6b med 

endelige standarder for partikkeltall for kjøretøy med elektrisk tenning og bruk av referansedrivstoffene E10 og B7 (om 

relevant). 

OBD-standarder i henhold til «Euro 5» = grunnleggende OBD-krav i henhold til Euro 5, unntatt krav til ytelse i bruk (IUPR), 

NOx-overvåking av bensindrevne kjøretøyer og strengere krav til partikkelgrenseverdier for diesel. 

«Euro 5+» OBD-standard = omfatter mindre strenge krav til funksjon under drift (IUPR), NOx-overvåking av bensindrevne 

kjøretøyer og strengere krav til partikkelgrenseverdier for diesel. 

«Euro 6-» OBD-standard = mindre strenge OBD-grenseverdier. 

«Euro 6-pluss IUPR» OBD-standard = omfatter mindre strenge krav til OBD-grenseverdier og funksjon under drift (IUPR). 

«Euro 6-1» OBD-standard = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6 men med foreløpige OBD-grenseverdier som definert 

i nr. 2.3.4 i vedlegg XI og delvis mindre strenge krav til IUPR. 

«Euro 6-2» OBD-standard = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6 men med endelige OBD-grenseverdier som definert i 

nr. 2.3.3 i vedlegg XI.» 
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3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4  Hydrokarbonforholdene i nr. 8.2 skal forstås som følger: 

For bensin (E5) (C1H1,89O0,016) d = 0,631 g/l 

For bensin (E10) (C1H1,93O0,033) d = 0,645 g/l 

For diesel (B5) (C1H1,86O0,005) d = 0,622 g/l 

For diesel (B7) (C1H1,86O0,007) d = 0,623 g/l 

For LPG (C1H2,525) d = 0,649 g/l 

For NG/biogass (CH4) d = 0,714 g/l 

For etanol (E85) (C1H2,74O0,385) d = 0,932 g/l 

For etanol (E75) (C1H2,61O0,329) d = 0,886 g/l 

For H2NG d =  
9,104 · A + 136 

 g/l 
1524,152 – 0,583A 

Der A er mengden av NG/biogass i H2NG-blandingen, uttrykt i volumprosent.» 

b)  I nr. 3.8 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Drivstoff X 

Bensin (E5) 13,4 

Bensin (E10) 13,4 

Diesel (B5) 13,5 

Diesel (B7) 13,5 

LPG 11,9 

NG/biogass 9,5 

Etanol (E85) 12,5 

Etanol (E75) 12,7» 

4)  I tillegg 1 til vedlegg IV skal nr. 2.2 lyde: 

«2.2  Atomforholdet som er angitt i nr. 5.3.7.3, skal forstås som følger: 

Hcv = Atomforholdet mellom hydrogen og karbon 

— for bensin (E5) 1,89 

— for bensin (E10) 1,93 

— for LPG 2,53 

— for NG/biogass 4,0 

— for etanol (E85) 2,74 

— for etanol (E75) 2,61 

Ocv = Atomforholdet mellom oksygen og karbon 

— for bensin (E5) 0,016  
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— for bensin (E10) 0,033 

— for LPG 0,0 

— for NG/biogass 0,0 

— for etanol (E85) 0,39 

— for etanol (E75) 0,329» 

5)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I del A gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1 innsettes følgende tabell mellom tabellen «Type: Bensin (E5)» og tabellen «Type: Etanol (E85)»: 

«Type: Bensin (E10): 

Parameter Enhet 

Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

RON-oktantall(3)  95,0 98,0 EN ISO 5164 

MON-oktantall(3)  85,0 89,0 EN ISO 5163 

Densitet ved 15 °C kg/m3 743,0 756,0 EN ISO 12185 

Damptrykk (DVPE) kPa 56,0 60,0 EN 13016-1 

Vanninnhold  høyst 0,05 % v/v 

Utseende ved – 7 °C: 

klar og blank 

EN 12937 

Destillasjon:     

— fordampet ved 70 °C % v/v 34,0 46,0 EN ISO 3405 

— fordampet ved 100 °C % v/v 54,0 62,0 EN ISO 3405 

— fordampet ved 150 °C % v/v 86,0 94,0 EN ISO 3405 

— sluttkokepunkt °C 170 195 EN ISO 3405 

Rest % v/v — 2,0 EN ISO 3405 

Hydrokarbonanalyse:     

— alkener % v/v 6,0 13,0 EN 22854 

— aromater % v/v 25,0 32,0 EN 22854 

— benzen % v/v — 1,00 EN 22854 

EN 238 

— mettede forbindelser % v/v oppgis EN 22854 
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Parameter Enhet 

Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Karbon/hydrogen-forhold  oppgis  

Karbon/oksygen-forhold  oppgis  

Induksjonsperiode(4) minutter 480 — EN ISO 7536 

Oksygeninnhold(5) % m/m 3,3 3,7 EN 22854 

Fordampningsrest (gum) 

(vasket ut med løsemiddel) 

mg/100 ml — 4 EN ISO 6246 

Svovelinnhold(6) mg/kg — 10 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon 3 timer, 50 °C  — klasse 1 EN ISO 2160 

Blyinnhold mg/l — 5 EN 237 

Fosforinnhold(7) mg/l — 1,3 ASTM D 3231 

Etanol(5) % v/v 9,0 10,0 EN 22854» 

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er sanne verdier. Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, 

Petroleumsprodukter — Bestemmelse og anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder 

anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved 

fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette 

tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi dersom den 

stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi skal angis. 

Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, skal vilkårene i  

ISO 4259 få anvendelse. 

(2) Likeverdige ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.» 

(3) En korreksjonsfaktor på 0,2 for MON og RON skal trekkes fra ved beregning av det endelige resultatet i samsvar med 

EN 228:2008. 

(4) Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som normalt brukes til å stabilisere bensinstrømmer 

på raffinerier, men rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer skal ikke tilsettes. 

(5) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes 

referansedrivstoffet. Etanol som brukes, skal være i samsvar med EN 15376. 

(6) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til type 6-prøvingen, skal oppgis. 

(7) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke utilsiktet tilsettes dette referansedrivstoffet. 

ii) I nr. 2 skal følgende tabell tilføyes: 

«Type: Diesel (B7): 

Parameter Enhet 

Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Cetanindeks  46,0  EN ISO 4264 

Cetantall(2)  52,0 56,0 EN ISO 5165 

Densitet ved 15 °C kg/m3 833,0 837,0 EN ISO 12185 

Destillasjon:     

— 50 %-punkt °C 245,0 — EN ISO 3405 

— 95 %-punkt °C 345,0 360,0 EN ISO 3405 

— sluttkokepunkt °C — 370,0 EN ISO 3405 
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Parameter Enhet 

Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Flammepunkt °C 55 — EN ISO 2719 

Blakningspunkt °C — –10 EN 23015 

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,30 3,30 EN ISO 3104 

Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner 

% m/m 2,0 4,0 EN 12916 

Svovelinnhold mg/kg — 10,0 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon 3 timer, 50 °C  — Klasse 1 EN ISO 2160 

Koksrest etter Conradson (10 % 

DR) 

% m/m — 0,20 EN ISO 10370 

Askeinnhold % m/m — 0,010 EN ISO 6245 

Forurensning i alt mg/kg — 24 EN 12662 

Vanninnhold mg/kg — 200 EN ISO 12937 

Syretall mg KOH/g — 0,10 EN ISO 6618 

Smøreevne (slitasjeflekkens 

diameter ved HFRR-prøving ved 

60 °C) 

μm — 400 EN ISO 12156 

Oksidasjonsstabilitet ved 110 °C(3) h 20,0  EN 15751 

FAME(4) % v/v 6,0 7,0 EN 14078» 

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er sanne verdier. Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, 

Petroleumsprodukter — Bestemmelse og anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder 

anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved 

fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette 

tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi dersom den 

stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi skal angis. 

Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, skal vilkårene i  

ISO 4259 få anvendelse. 

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og 

-bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til 

å oppnå den nødvendige nøyaktigheten, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelser. 

(3) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres 

om lagringsforhold og holdbarhet. 

(4) FAME-innholdet skal oppfylle spesifikasjonene i EN 14214. 

b)  I del B innsettes følgende tabell mellom tabellen «Type: Bensin (E5)» og tabellen «Type: Etanol (E75)»: 

«Type: Bensin (E10): 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
Laveste Høyeste 

RON-oktantall(3)  95,0 98,0 EN ISO 5164 

MON-oktantall(3)  85,0 89,0 EN ISO 5163 

Densitet ved 15 °C kg/m3 743,0 756,0 EN ISO 12185 

Damptrykk (DVPE) kPa 56,0 95,0 EN 13016-1 

Vanninnhold  høyst 0,05 % v/v 

Utseende ved – 7 °C: 

klar og blank 

EN 12937 
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Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
Laveste Høyeste 

Destillasjon:     

— fordampet ved 70 °C % v/v 34,0 46,0 EN ISO 3405 

— fordampet ved 100 °C % v/v 54,0 62,0 EN ISO 3405 

— fordampet ved 150 °C % v/v 86,0 94,0 EN ISO 3405 

— sluttkokepunkt °C 170 195 EN ISO 3405 

Rest % v/v — 2,0 EN ISO 3405 

Hydrokarbonanalyse:     

— alkener % v/v 6,0 13,0 EN 22854 

— aromater % v/v 25,0 32,0 EN 22854 

— benzen % v/v — 1,00 EN 22854 

EN 238 

— mettede forbindelser % v/v oppgis EN 22854 

Karbon/hydrogen-forhold  oppgis  

Karbon/oksygen-forhold  oppgis  

Induksjonsperiode(4) minutter 480 — EN ISO 7536 

Oksygeninnhold(5) % m/m 3,3 3,7 EN 22854 

Fordampningsrest (gum) 

(vasket ut med løsemiddel) 

mg/100 ml — 4 EN ISO 6246 

Svovelinnhold(6) mg/kg — 10 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon 3 timer, 50 °C  — klasse 1 EN ISO 2160 

Blyinnhold mg/l — 5 EN 237 

Fosforinnhold(7) mg/l — 1,3 ASTM D 3231 

Etanol(5) % v/v 9,0 10,0 EN 22854» 

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er sanne verdier. Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, 

Petroleumsprodukter — Bestemmelse og anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder anvendt, 

og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en 

høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig 

av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte 

verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare 

hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, skal vilkårene i ISO 4259 få anvendelse. 

(2) Likeverdige ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.» 

(3) En korreksjonsfaktor på 0,2 for MON og RON skal trekkes fra ved beregning av det endelige resultatet i samsvar med 

EN 228:2008. 

(4) Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som normalt brukes til å stabilisere bensinstrømmer på 

raffinerier, men rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer skal ikke tilsettes. 

(5) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes 

referansedrivstoffet. Etanol som brukes, skal være i samsvar med EN 15376. 

(6) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til type 6-prøvingen, skal oppgis. 

(7) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke utilsiktet tilsettes dette referansedrivstoffet. 
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6)  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.3.3 skal tabellen «Endelige OBD-grenseverdier for Euro 6» erstattes med følgende tabell: 

«Endelige OBD-grenseverdier for Euro 6 

  

Referansemasse 

(RM) (kg) 

Masse – karbon-

monoksid 

Masse – ikke 

metanholdige 

hydrokarboner 

Masse – nitro-

genoksider 

Masse – 

partikler(1) 

Antall partikler 

(1) 

 
(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

(PN) 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT KT ET KT ET 

M — Alle 1900 1750 170 290 90 140 12 12   

N1 I RM ≤ 1305 1900 1750 170 290 90 140 12 12   

II 1305 < RM 

≤ 1760 

3400 2200 225 320 110 180 12 12   

III 1760 < RM 4300 2500 270 350 120 220 12 12   

N2 — Alle 4300 2500 270 350 120 220 12 12»   

Forklaringer: ET = Elektrisk tenning, KT = Kompresjonstenning 

(1)  Grenseverdier for partikkelmasse ved elektrisk tenning får bare anvendelse på kjøretøyer med motor med direkte 

innsprøyting.» 

b)  I nr. 2.3.4 skal tabellen «Foreløpige OBD-grenseverdier for Euro 6» erstattes med følgende tabell: 

«Foreløpige OBD-grenseverdier for Euro 6 

  

Referansemasse 

(RM) (kg) 

Masse – karbon-

monoksid 

Masse – ikke 

metanholdige 

hydrokarboner 

Masse – nitrogen-

oksider 
Masse – partikler (1) 

 
(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT KT ET 

M — Alle 1900 1750 170 290 150 180 25 25 

N1 I RM ≤ 1305 1900 1750 170 290 150 180 25 25 

 II 1305 < RM 

≤ 1760 

3400 2200 225 320 190 220 25 25 

 III 1760 < RM 4300 2500 270 350 210 280 30 30 

N2 — Alle 4300 2500 270 350 210 280 30 30» 

Forklaringer: ET = Elektrisk tenning, KT = Kompresjonstenning 

(1)  Grenseverdier for partikkelmasse ved elektrisk tenning får bare anvendelse på kjøretøyer med motor med direkte 

innsprøyting.» 

c)  Nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5  Nr. 3.3.3.1 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 83 skal forstås som følger: 

 OBD-systemet skal overvåke katalysatorens minskende virkningsgrad med hensyn til utslipp av NMHC 

og NOx. Produsentene kan overvåke den framre katalysatoren alene eller sammen med den eller de 

etterfølgende katalysatorene. Hver overvåket katalysator eller kombinasjon av katalysatorer skal anses å 

fungere feil dersom utslippene overskrider de grenseverdiene for NMHC eller NOx som er nevnt i 

nr. 2.3 i dette vedlegg. Som unntak får kravet om overvåking av katalysatorens minskende 

virkningsgrad med hensyn til NOx-utslipp, bare anvendelse fra og med de datoene som er nevnt i 

artikkel 17.» 
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7)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  Punkt 2.2.2 skal lyde: 

«2.2.2.  For LPG og NG velges det drivstoffet som er valgt av produsenten for å måle nettoeffekten i samsvar 

med vedlegg XX til denne forordning. Det valgte drivstoffet skal angis i opplysningsdokumentet 

angitt i tillegg 3 i vedlegg I til denne forordning.» 

b)  Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3  Nr. 5.2.4 i UN-ECE-reglement nr. 101 skal forstås som: 

1)  densitet: målt på prøvingsdrivstoffet i samsvar med ISO 3675 eller en tilsvarende metode. For 

bensin, diesel, biodiesel og etanol (E85 og E75) skal densiteten målt ved 15 °C anvendes; for LPG 

og naturgass/biogass skal det bli anvendt en referansedensitet som følger: 

 0,538 kg/liter for LPG, 

 0,654 kg/m3 for NG (gjennomsnittsverdi for referansedrivstoffene G20 og G23 ved 15 °C) 

2)  forholdet hydrogen-karbon-oksygen: følgende faste verdier skal anvendes: 

 C1H1,89O0,016 for bensin (E5), 

 C1H1,93O0,033 for bensin (E10), 

 C1H1,86O0,005 for diesel (B5), 

 C1H1,86O0,007 for diesel (B7), 

 C1H2,525 for LPG (flytende petroleumgass), 

 CH4 for NG (naturgass) og biogass, 

 C1H2,74O0,385 for etanol (E85), 

 C1H2,61O0,329 for etanol (E75).» 

c)  Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3 I vedlegg 6 til UN/ECE-reglement nr. 101 skal nr. 1.4.3 lyde: 

1.4.3  Drivstofforbruket uttrykt i liter per 100 km (når det gjelder bensin (E5/E10), LPG eller etanol 

(E85) og diesel (B5/B7)), i m3 per 100 km (når det gjelder NG/biogass og H2NG) eller i kg per 

100 km (når det gjelder hydrogen) beregnes ved hjelp av følgende formler: 

a)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med bensin (E5): 

FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

b)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med bensin (E10): 

FC = (0,120/D) · [(0,830 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 
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c)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med LPG: 

FCnorm = (0,12120,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

 Dersom sammensetningen av drivstoffet som brukes til prøvingen, avviker fra den sammen-

setningen som er antatt for å beregne normalisert forbruk, kan følgende korreksjonsfaktor cf 

anvendes på anmodning fra produsenten: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · (cf) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

 Korreksjonsfaktoren cf, som kan anvendes, fastsettes slik: 

cf = 0,825 + 0,0693 nactual 

 der 

 nactual = det faktiske H/C-forholdet for det anvendte drivstoffet 

d)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med NG/biogass: 

FCnorm = (0,1336/0,654) · [(0,749 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

e)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med etanol (E85): 

FC = (0,1742/D) · [(0,574 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

f)  for kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som drives med diesel (B5): 

FC = (0,116/D) · [(0,861 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

g)  for kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som drives med diesel (B7): 

FC = (0,116/D) · [(0,859 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

h)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med H2NG: 

FC =  
910,4 · A + 13600 

 

7,848 · A 
 · HC + 0,429 CO + 0,273 · CO2 

 44,655 · A2 + 667,08 · A 9,04 · A + 136 

i)  for kjøretøyer som bruker gassformig hydrogen: 

FC = 0,024 ·  
V 

 ·  
 

1 
 ·  

p2 
 –  

1 
 ·  

p1 

 d Z2 T2 Z1 T1   
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 I henhold til tidligere avtale med typegodkjenningsmyndigheten, og for kjøretøyer som 

bruker enten gassformig eller flytende hydrogen, kan produsenten velge som alternativ til 

metoden ovenfor, enten formelen 

FC = 0,1 · (0,1119 · H2O + H2) 

 eller en metode i samsvar med standardprotokoller som SAE J2572. 

 I disse formlene er: 

FC = drivstofforbruk i liter per 100 km (når det gjelder bensin, etanol, LPG, diesel eller 

biodiesel), i m3 per 100 km (når det gjelder naturgass og H2NG) eller i kg per 100 km når det 

gjelder hydrogen. 

HC = målt utslipp av hydrokarboner i g/km 

CO = målt utslipp av karbonmonoksid i g/km 

CO2 = målt utslipp av karbondioksid i g/km 

H2O = målt utslipp av H2O i g/km 

H2 = målt utslipp av H2 i g/km 

Der A = mengden av NG/biogass i H2NG-blandingen, uttrykt i volumprosent 

D = prøvingsdrivstoffets densitet. 

 Når det gjelder gassformig drivstoff, er D densiteten ved 15 °C. 

d = den teoretiske distansen som tilbakelegges av et kjøretøy som prøves ved type 1-prøving 

i km 

p1 = trykk i tanken for gassformig drivstoff før driftssyklusen i Pa 

p2 = trykk i tanken for gassformig drivstoff før driftssyklusen i Pa 

T1 = temperatur i tanken for gassformig drivstoff før driftssyklusen i K. 

T2 = temperatur i tanken for gassformig drivstoff etter driftssyklusen i K. 

Z1 = kompressibilitetsfaktor for det gassformige drivstoffet ved p1 og T1 

Z2 = kompressibilitetsfaktor for det gassformige drivstoffet ved p2 og T2 

V = innvendig volum i tanken for gassformig drivstoff i m3 
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Kompressibilitetsfaktoren skal hentes fra følgende tabell: 

T(k) 

p(bar)\ 
33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 248 263 278 293 308 323 338 353 

5 0,8589 0,9651 0,9888 0,9970 1,0004 1,0019 1,0026 1,0029 1,0030 1,0028 1,0035 1,0034 1,0033 1,0032 1,0031 1,0030 1,0029 1,0028 1,0027 

100 1,0508 0,9221 0,9911 1,0422 1,0659 1,0757 1,0788 1,0785 1,0765 1,0705 1,0712 1,0687 1,0663 1,0640 1,0617 1,0595 1,0574 1,0554 1,0535 

200 1,8854 1,4158 1,2779 1,2334 1,2131 1,1990 1,1868 1,1757 1,1653 1,1468 1,1475 1,1413 1,1355 1,1300 1,1249 1,1201 1,1156 1,1113 1,1073 

300 2,6477 1,8906 1,6038 1,4696 1,3951 1,3471 1,3123 1,2851 1,2628 1,2276 1,2282 1,2173 1,2073 1,1982 1,1897 1,1819 1,1747 1,1680 1,1617 

400 3,3652 2,3384 1,9225 1,7107 1,5860 1,5039 1,4453 1,4006 1,3651 1,3111 1,3118 1,2956 1,2811 1,2679 1,2558 1,2448 1,2347 1,2253 1,2166 

500 4,0509 2,7646 2,2292 1,9472 1,7764 1,6623 1,5804 1,5183 1,4693 1,3962 1,3968 1,3752 1,3559 1,3385 1,3227 1,3083 1,2952 1,2830 1,2718 

600 4,7119 3,1739 2,5247 2,1771 1,9633 1,8190 1,7150 1,6361 1,5739 1,4817 1,4823 1,4552 1,4311 1,4094 1,3899 1,3721 1,3559 1,3410 1,3272 

700 5,3519 3,5697 2,8104 2,4003 2,1458 1,9730 1,8479 1,7528 1,6779 1,5669 1,5675 1,5350 1,5062 1,4803 1,4570 1,4358 1,4165 1,3988 1,3826 

800 5,9730 3,9541 3,0877 2,6172 2,3239 2,1238 1,9785 1,8679 1,7807 1,6515 1,6521 1,6143 1,5808 1,5508 1,5237 1,4992 1,4769 1,4565 1,4377 

900 6,5759 4,3287 3,3577 2,8286 2,4978 2,2714 2,1067 1,9811 1,8820 1,7352 1,7358 1,6929 1,6548 1,6207 1,5900 1,5623 1,5370 1,5138 1,4926 

Dersom de påkrevde inngangsverdiene for p og T ikke er angitt i tabellen, finnes kompressibilitetsfaktoren ved lineær interpolasjon mellom kompressibilitetsfaktoren angitt i tabellen, idet de verdiene som er nærmest 

ønsket verdi, velges.» 

 ______  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG XX 

MÅLING AV NETTO MOTOREFFEKT, NETTOEFFEKT OG STØRSTE EFFEKT PER 30 MINUTTER 

MED ELEKTRISK FRAMDRIFT 

1.  INNLEDNING 

 Dette vedlegg fastsetter kravene for måling av netto motoreffekt, nettoeffekt og største effekt per 30 minutter med 

elektrisk framdrift. 

2.  ALLMENNE SPESIFIKASJONER 

2.1  De allmenne spesifikasjonene for gjennomføring av prøvinger og tolkning av resultatene er fastsatt i avsnitt 5 i 

UN-ECE-reglement nr. 85(1), med de unntakene som er angitt i dette vedlegg. 

2.2 Prøvingsdrivstoff 

 Nr. 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 og 5.2.3.4 i UN-ECE-reglement nr. 85 skal forstås som følger 

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet være det 

egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 692/2008. 

2.3 Effektkorreksjonsfaktorer 

 Som unntak fra nr. 5.1 i vedlegg V til UN-ECE-forordning nr. 85 skal korreksjonsfaktorene αa eller αd settes til 1 

når en turboladet motor er utstyrt med et system som gjør det mulig å kompensere for omgivelsestemperatur og 

høyde, på produsentens anmodning. 

  

(1) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55.» 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Endringer av forordning (EU) nr. 582/2011 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a)  I tillegg 1 skal nr. 2.1.2 nr. 2 lyde: 

«2)  forholdet hydrogen-karbon-oksygen: følgende faste verdier skal anvendes: 

 C1H1,93O0 033 for bensin (E10), 

 C1H1,86O0 007 for diesel (B7), 

 C1H2,525 for LPG (flytende petroleumgass), 

 CH4 for NG (naturgass) og biogass, 

 C1H2,74O0,385 for etanol (E85), 

 C1H2,92O0 046 for etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95).» 

b) I tillegg 1 skal nr. 2.1.3 bokstav a) lyde: 

«a)  for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med bensin (E10): 

FC = (0,120/D) ∙ [(0,830 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]» 

c)  I tillegg 1 skal nr. 2.1.3 bokstav e) lyde: 

«e)  for kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som drives med diesel (B7): 

FC + (0,116/D) ∙ [(0,859 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)]» 

2)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet «Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med kompresjonstenning» skal tabellen med 

overskriften «Type: Diesel (B7)» erstattes med følgende tabell: 

«Type: Diesel (B7) 

Parameter Enhet 

Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Cetanindeks  46,0  EN ISO 4264 

Cetantall(2)  52,0 56,0 EN ISO 5165 

Densitet ved 15 °C kg/m3 833,0 837,0 EN ISO 12185 

Destillasjon:     

—  50 %-punkt °C 245,0 — EN ISO 3405 

—  95 %-punkt °C 345,0 360,0 EN ISO 3405 

—  sluttkokepunkt °C — 370,0 EN ISO 3405 

Flammepunkt °C 55 — EN ISO 2719 

Blakningspunkt °C — –10 EN 23015 
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Parameter Enhet 

Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,30 3,30 EN ISO 3104 

Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner 

% m/m 2,0 4,0 EN 12916 

Svovelinnhold mg/kg — 10,0 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon 3 timer, 50 °C  — Klasse 1 EN ISO 2160 

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,20 EN ISO 10370 

Askeinnhold % m/m — 0 010 EN ISO 6245 

Forurensning i alt mg/kg — 24 EN 12662 

Vanninnhold mg/kg — 200 EN ISO 12937 

Syretall mg KOH/g — 0,10 EN ISO 6618 

Smøreevne (slitasjeflekkens diameter 

ved HFRR-prøving ved 60 °C) 

μm — 400 EN ISO 12156 

Oksidasjonsstabilitet ved 110 °C(3) h 20,0  EN 15751 

FAME(4) % v/v 6,0 7,0 EN 14078» 

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er sanne verdier. Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, 

Petroleumsprodukter — Bestemmelse og anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder anvendt, 

og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en 

høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig 

av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte 

verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare 

hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, skal vilkårene i ISO 4259 få anvendelse. 

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og  

-bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å 

oppnå den nødvendige nøyaktigheten, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelser. 

(3) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om 

lagringsforhold og holdbarhet. 

(4) FAME-innholdet skal oppfylle spesifikasjonene i EN 14214. 

b)  I avsnittet «Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med elektrisk tenning» skal tabellen med 

overskriften «Type: Bensin (E10)» erstattes med følgende tabell: 

«Type: Bensin (E10) 

Parameter Enhet 

Grenseverdier (1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

RON-oktantall(3)  95,0 98,0 EN ISO 5164 

MON-oktantall(3)  85,0 89,0 EN ISO 5163 

Densitet ved 15 °C kg/m3 743,0 756,0 EN ISO 12185 

Damptrykk (DVPE) kPa 56,0 60,0 EN 13016-1 
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Parameter Enhet 

Grenseverdier (1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Vanninnhold  høyst 0,05 % v/v 

Utseende ved – 7 °C: klar og 

blank 

EN 12937 

Destillasjon:     

—  fordampet ved 70 °C % v/v 34,0 46,0 EN ISO 3405 

—  fordampet ved 100 °C % v/v 54,0 62,0 EN ISO 3405 

—  fordampet ved 150 °C % v/v 86,0 94,0 EN ISO 3405 

—  sluttkokepunkt °C 170 195 EN ISO 3405 

Rest % v/v — 2,0 EN ISO 3405 

Hydrokarbonanalyse:     

—  alkener % v/v 6,0 13,0 EN 22854 

—  aromater % v/v 25,0 32,0 EN 22854 

—  benzen % v/v — 1,00 EN 22854 EN 238 

—  mettede forbindelser % v/v oppgis EN 22854 

Karbon/hydrogen-forhold  oppgis  

Karbon/oksygen-forhold  oppgis  

Induksjonsperiode(4) minutter 480 — EN ISO 7536 

Oksygeninnhold(5) % m/m 3,3 3,7 EN 22854 

Fordampningsrest (gum) (vasket ut 

med løsemiddel) 

mg/100 ml — 4 EN ISO 6246 

Svovelinnhold(6) mg/kg — 10 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon 3 timer, 50 °C  — klasse 1 EN ISO 2160 

Blyinnhold mg/l — 5 EN 237 
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Parameter Enhet 

Grenseverdier (1) 

Prøvingsmetode 

Laveste Høyeste 

Fosforinnhold(7) mg/l — 1,3 ASTM D 3231 

Etanol(5) % v/v 9,0 10,0 EN 22854 

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er sanne verdier. Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, 

Petroleumsprodukter — Bestemmelse og anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder anvendt, 

og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en 

høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig 

av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte 

verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare 

hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, skal vilkårene i ISO 4259 få anvendelse. 

(2) Likeverdige ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.» 

(3) En korreksjonsfaktor på 0,2 for MON og RON skal trekkes fra ved beregning av det endelige resultatet i samsvar med 

EN 228:2008. 

(4) Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som normalt brukes til å stabilisere bensinstrømmer på 

raffinerier, men rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer skal ikke tilsettes. 

(5) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes 

referansedrivstoffet. Etanol som brukes, skal være i samsvar med EN 15376. 

(6) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til type 6-prøvingen, skal oppgis. 

(7) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke utilsiktet tilsettes dette referansedrivstoffet.» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/10/EU 

av 19. mars 2013 

om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

aerosolbeholdere for å tilpasse merkingsbestemmelsene 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 rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

aerosolbeholdere(1), særlig artikkel 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 75/324/EØF klassifiseres aerosolbeholdere 

som «ikke-brannfarlig», «brannfarlig» eller «ekstremt 

brannfarlig», avhengig av klassifiseringskriteriene i 

vedlegget. Dersom en aerosolbeholder er klassifisert 

som «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig», må 

den være påført flammesymbolet og sikkerhetssetning 

S2 og S16 som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 

27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om 

klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer(2). 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandin-

ger(3) harmoniseres klassifiseringen og merkingen av 

stoffer og stoffblandinger i Unionen. Forordningen 

innarbeider på unionsplan de kriteriene for klassifise-

ring og merking av stoffer og stoffblandinger som er 

fastsatt i det globalt harmoniserte system for klassifise-

ring og merking av kjemikalier (GHS), som er vedtatt 

på internasjonalt plan innenfor rammen av De forente 

nasjoner. 

3) Forordning (EF) nr. 1272/2008 vil oppheve og erstatte 

direktiv 67/548/EØF og europaparlaments- og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2013,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 14. 

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. 

(2) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. 

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om til-

nærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 

klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffblandinger(4) fra 1. juni 2015. Det er derfor 

nødvendig å tilpasse merkingsbestemmelsene i direktiv 

75/324/EØF til nevnte forordning. 

4) Det bør i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 

skilles mellom anvendelsesdatoen for nasjonale 

innarbeidingsbestemmelser for aerosolbeholdere som 

inneholder ett enkelt stoff, og anvendelsesdatoen for 

nasjonale innarbeidingsbestemmelser for aerosolbehol-

dere som inneholder stoffblandinger. Produsenter av 

aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger, bør 

imidlertid tillates å anvende merkingsbestemmelsene i 

dette direktiv tidligere på frivillig grunnlag. 

5) I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og for å 

unngå å påføre foretak unødige byrder er det fastsatt en 

overgangsperiode for aerosolbeholdere som inneholder 

stoffblandinger og er merket i samsvar med gjeldende 

bestemmelser før 1. juni 2015 og brakt i omsetning 

fram til nevnte dato, slik at de kan omsettes uten å 

merkes på nytt. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 

utvikling av direktivet om aerosolbeholdere. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 75/324/EØF 

I direktiv 75/324/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 8 nr. 1 gjøres følgende endringer:   

  

(4) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 

2019/EØS/28/19 
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a)  Innledningen skal lyde: 

«1.  Med forbehold for europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1272/2008(*) skal hver 

aerosolbeholder være påført følgende opplysninger, 

eller når det på grunn av beholderens små dimensjoner 

(totalvolum på 150 ml eller mindre) er umulig å sette 

dem på selve beholderen, ha en etikett med opplys-

ningene, som skal være lett synlige, lette å lese og ikke 

kunne fjernes: 

  

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  opplysningene angitt i nr. 2.2 i vedlegget,». 

2)  I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 innsettes følgende nr. 1.7a og 1.7b: 

«1.7a. Stoff 

Med «stoff» menes et stoff som definert i artikkel 2 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

1.7b. Stoffblanding 

Med «stoffblanding» menes en stoffblanding som 

definert i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EF)  

nr. 1272/2008.» 

b)  I nr. 2 skal nr. 2.2 til 2.4 lyde: 

«2.2. Merking 

Med forbehold for forordning (EF) nr. 1272/2008 skal 

hver aerosolbeholder være påført følgende opplys-

ninger, som skal være lette å lese og ikke kunne 

fjernes: 

a)  Uansett innhold: 

i) Faresetning H229: «Beholder under trykk: 

Kan eksplodere ved oppvarming.». 

ii) Sikkerhetssetning P210 og P251, som angitt i 

tabell 6.2 i del 1 i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

iii) Sikkerhetssetning P410 og P412, som angitt i 

tabell 6.4 i del 1 i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

iv) Sikkerhetssetning P102, som angitt i tabell 6.1 

i del 1 i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 1272/2008, dersom aerosolbeholderen er 

en forbruksvare. 

v) Eventuelle andre forholdsregler som advarer 

forbrukerne mot særlige farer ved produktet; 

dersom aerosolbeholderen følges av en egen 

bruksanvisning, skal sistnevnte også ha med 

disse forholdsreglene. 

b)  Dersom aerosolen er klassifisert som «ikke-

brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr.1.9, 

angivelsen «Advarsel». 

c)  Dersom aerosolen er klassifisert som «brannfarlig» 

i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen 

«Advarsel» og de andre etikettelementene for 

«Brannfarlige aerosoler kategori 2» som angitt i 

tabell 2.3.2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

d)  Dersom aerosolen er klassifisert som «ekstremt 

brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, 

angivelsen «Fare» og de andre etikettelementene 

for «Brannfarlige aerosoler i kategori 1», som 

angitt i tabell 2.3.2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

2.3. Væskefasens volum 

Væskefasens volum ved 50 °C skal ikke overstige 

90 % av nettokapasiteten.» 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 tredje ledd kan 

aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger, merkes i 

samsvar med artikkel 1 før 1. juni 2015. 

2.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 tredje ledd er det fram til 

1. juni 2017 ikke nødvendig at aerosolbeholdere som 

inneholder stoffblandinger og bringes i omsetning før  

1. juni 2015, merkes på nytt i samsvar med artikkel 1. 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. mars 2014 vedta og 

kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 19. juni 2014 med 

hensyn til aerosolbeholdere som inneholder et stoff. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juni 2015 med 

hensyn til aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 88/2014 

av 31. januar 2014 

om fastsettelse av en framgangsmåte for endring av vedlegg I 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 28  

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kategori 1, 2, 3, 4 og 5 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 528/2012 er veldefinerte for å gjøre det mulig å 

trekke visse slutninger med hensyn til egenskapene til 

stoffene i nevnte kategorier. Med henblikk på 

oppføring i kategori 6 i nevnte vedlegg må det 

framlegges et datasett som gjør det mulig å foreta en 

fullstendig risikovurdering for den tilsiktede bruk. 

Framgangsmåten for å endre én av de nevnte 

kategorier etter anmodning med henblikk på oppføring 

av aktive stoffer eller endring av begrensningene, bør 

sikre innsyn og være lik for alle søkere. Den bør derfor 

fastsettes nærmere. 

2)  Opplysningene som er nødvendige med henblikk på 

oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 528/2012, bør være tilstrekkelige for å kunne 

dokumentere at stoffet ikke gir grunn til bekymring i 

henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

3)  For å sikre konsekvens bør framgangsmåten for 

inngivelse og validering av en søknad om oppføring av 

et aktivt stoff i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 528/2012 være den samme som framgangsmåten for 

inngivelse og validering av en søknad om godkjenning 

av et aktivt stoff. Dersom førstnevnte framgangsmåte 

krever at det inngis færre opplysninger, bør fram-

gangsmåten for vurdering tilpasses tilsvarende. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

omhandlet i artikkel 82 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes framgangsmåtene som skal 

følges for å endre vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

på anmodning fra en søker for å 

a)  få oppført aktive stoffer i kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i 

nevnte vedlegg i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i nevnte 

forordning, eller 

b)  gjøre endringer i relevante begrensninger i nevnte 

kategorier. 

Artikkel 2 

Opplysningskrav ved søknader 

En søknad om oppføring eller endring nevnt i artikkel 1 skal 

inneholde de opplysninger som er angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

Inngivelse og validering av søknader 

1.  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og 2, artikkel 

7 nr. 3 tredje ledd og artikkel 7 nr. 6 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal få anvendelse for inngivelse av søknader om 

oppføring eller endring nevnt i artikkel 1 i denne forordning. 

2.  Dersom søknaden gjelder kategori 6 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal artikkel 7 nr. 3 første og 

annet ledd og artikkel 7 nr. 4 og 5 i nevnte forordning få 

anvendelse for validering av søknaden.  

2019/EØS/28/20 
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Artikkel 4 

Vurdering av søknader 

1.  Vurderende vedkommende myndighet skal vurdere om 

det er dokumentert at stoffet ikke gir grunn til bekymring i 

samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 

og, når det er relevant, fastsette hvilke begrensninger som skal 

gjelde for bruk av stoffet. Den skal sende en vurderingsrapport 

og konklusjonene av vurderingen til Det europeiske kjemi-

kaliebyrå nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006(1) («Byrået»). Dersom søknaden gjelder 

oppføring i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5 i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 528/2012, skal vurderingsrapporten og konklu-

sjonene sendes innen 180 dager etter at gebyrene nevnt i 

artikkel 7 nr. 3 tredje ledd i nevnte forordning er betalt. 

Dersom søknaden gjelder oppføring i kategori 6 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal vurderingsrapporten og 

konklusjonene sendes innen 365 dager etter at søknaden er 

validert. 

Før vurderende vedkommende myndighet sender sine 

konklusjoner til Byrået, skal den gi søkeren 30 dager til å 

komme med skriftlige merknader til vurderingsrapporten og 

konklusjonene av vurderingen. Vurderende vedkommende 

myndighet skal ta behørig hensyn til disse merknadene i 

forbindelse med utarbeidelsen av sin endelige vurdering. 

2.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggs-

opplysninger for å kunne foreta vurderingen, skal vurderende 

vedkommende myndighet anmode søkeren om å framlegge 

slike opplysninger innenfor en gitt frist og underrette Byrået 

om dette. Fristene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal oppheves 

midlertidig på den dato anmodningen framsettes, og skal ikke 

begynne å løpe igjen før opplysningene er mottatt. Den 

midlertidige opphevingen skal ikke til sammen overskride  

180 dager med mindre arten av de ønskede opplysninger eller 

uvanlige omstendigheter tilsier annet. 

3.  En søknad om oppføring av et aktivt stoff i kategori 1, 2, 

3, 4 eller 5 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, som 

  

(1) 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). 

etter en anmodning om tilleggsopplysninger i henhold til nr. 2 

oppfyller kravene i artikkel 6 i forordning (EU) nr. 528/2012 

skal, når søkeren anmoder om det, 

a)  betraktes som en søknad om oppføring i kategori 6 i 

vedlegg I til nevnte forordning, og 

b)  omfattes av validering i henhold til artikkel 3 nr. 2. 

4.  Byrået skal, under henvisning til konklusjonene fra 

vurderende vedkommende myndighet, utarbeide og framlegge 

for Kommisjonen uttalelsen nevnt i artikkel 28 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 innen 270 dager etter mottak av konklu-

sjonene av vurderingen for søknader om oppføring i kategori 6 

i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, og innen  

180 dager etter mottak for søknader om oppføring i kategori 1, 

2, 3, 4 eller 5 i vedlegg I til nevnte forordning. 

Artikkel 5 

Uttalelser fra Byrået som kan danne grunnlag for en 

kommisjonsbeslutning 

Forutsatt at det er dokumentert at et aktivt stoff ikke gir grunn 

til bekymring i henhold til artikkel 28 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, kan Kommisjonen vedta en beslutning i henhold 

til nevnte artikkel om endring av vedlegg I til nevnte 

forordning i betydningen nevnt i artikkel 1 i denne forordning 

når Byrået har avgitt en uttalelse i henhold til 

a)  artikkel 4 nr. 4 i denne forordning, 

b)  artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012, eller 

c)  én av rettsaktene fastsatt i artikkel 89 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 6 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Opplysningskrav for oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

AVSNITT A 

Opplysninger for oppføring i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5 

1.  En søknad om oppføring av et aktivt stoff i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

skal inneholde opplysninger om relevant kategori, stoffets identitet og den tilsiktede bruk av produktene det vil bli 

søkt om godkjenning for, samt avgjørende dokumentasjon som viser følgende: 

a)  at stoffet er i samsvar med beskrivelsen av den relevante kategori, og 

b)  at det er en sterk enighet blant eksperter om at stoffet ikke gir grunn til bekymring i samsvar med artikkel 28  

nr. 2 i nevnte forordning. 

 Dokumentasjonen nevnt i bokstav b) skal inneholde all offentliggjort relevant litteratur om det aktuelle stoffet og 

alle relevante opplysninger om stoffet som genereres av søkeren. Den kan også inneholde sammenligninger med 

kjemisk analoge/homologe stoffer, (Q)SAR-prediksjoner, data fra eksisterende studier, in vitro-studier, historiske 

data fra mennesker eller konklusjoner fra andre reguleringsmyndigheter eller strukturer. 

2.  Dersom det ikke foreligger avgjørende dokumentasjon på en sterk enighet blant eksperter med hensyn til ett eller 

flere endepunkter, skal en søknad, som unntak fra nr. 1 bokstav b), inneholde alle tilleggsopplysninger som er 

nødvendige for å vise at stoffet ikke gir grunn til bekymring i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

AVSNITT B 

Opplysninger for oppføring i kategori 6 

En søknad om oppføring av et aktivt stoff i kategori 6 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 skal inneholde 

opplysningene nevnt i artikkel 6 i nevnte forordning slik at det er mulig å foreta en risikovurdering ved hjelp av 

moderne metoder. 

 ____________  



Nr. 28/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 89/2014 

av 31. januar 2014 

om godkjenning av bis(N-sykloheksyldiazeniumdioksy)-kobber (Cu-HDO) som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 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)  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 bis(N-sykloheksyldiazeniumdioksy)-

kobber (Cu-HDO). 

2)  Cu-HDO er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 8, 

treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 8 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 25. februar 2008 for Kommisjonen rapporten 

fra vedkommende myndighet sammen med en 

anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 

16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007,  

s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

innarbeidet i en vurderingsrapport innenfor Den faste 

komité for biocidprodukter 13. desember 2013. 

5)  Det framgår av nevnte rapport at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 8 og inneholder Cu-HDO, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Cu-HDO bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter i produkttype 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 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 

Bis(N-sykloheksyldiazeniumdioksy)-kobber (Cu-HDO) god-

kjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 8, 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/28/21 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/323 

 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Cu-HDO IUPAC-betegnelse: 

Bis(N-sykloheksyldia-

zeniumdioksy)-kobber 

EF-nr.: Ikke relevant 

CAS-nr.: 312600-89-8 

981 g/kg 1. september 2015 31. august 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. Dersom eksponering ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr. 

2.  Det skal treffes egnede risikoreduserende tiltak for å beskytte miljøet 

på land. Det skal særlig framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at industriell bruk skal 

finne sted innenfor et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, 

hardt underlag med spillbeskyttelse, og at nybehandlet tre etter 

behandlingen skal lagres under tak eller på et ugjennomtrengelig, 

hardt underlag for å hindre spill direkte til jord eller vann, og at 

eventuelt spill fra bruk av produktet skal samles opp for ombruk eller 

sluttbehandling. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble 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 de felles prinsipper 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. 28/325 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 90/2014 

av 31. januar 2014 

om godkjenning av dekansyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 

4, 18 og 19(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89  

nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  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 dekansyre. 

2)  Dekansyre er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 4, desinfek-

sjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med 

næringsmidler og fôrvarer, produkttype 18, insekt-

midler, middmidler og produkter til bekjempelse av 

andre leddyr, og produkttype 19, repellenter og 

lokkestoffer, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 4, 18 og 19 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 7. desember 2010 for Kommisjonen rapportene 

fra vedkommende myndighet sammen med anbefalin-

ger i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning 

(EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapportene fra vedkommende myndighet ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

innarbeidet i to vurderingsrapporter innenfor Den faste 

komité for biocidprodukter 13. desember 2013. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(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 mar-

kedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

5)  Det framgår av rapportene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 4, 18 og 19 og inneholder 

dekansyre, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. 

6)  Dekansyre bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter i produkttype 4, 18 og 19. 

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 vurderingen 

ikke for seg biocidprodukter som inneholder 

dekansyre, i materialer og gjenstander 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 til 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dekansyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter i produkttype 4, 18 og 19, 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/28/22 



Nr. 28/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Dekansyre IUPAC-betegnelse: 

N-dekansyre 

EF-nr.: 206-376-4 

CAS-nr.: 334-48-5 

985 g/kg 1. september 2015 31. august 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: 

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. 

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. 

Produkter som inneholder dekansyre, skal ikke inngå i materialer og gjenstander 

som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler i henhold til artikkel 

1 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004, med mindre Kommisjonen har fastsatt 

bestemte grenser for migrasjon av dekansyre til næringsmidler eller det etter 

nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

Godkjenning av produkter som ikke er til yrkesbruk, gis forutsatt at emballasjen 

utformes slik at brukereksponeringen blir så liten som mulig, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen for menneskers 

helse kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(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 

forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005 vurderes, og 

det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

19 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av de felles prinsipper i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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. 28/329 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 91/2014 

av 31. januar 2014 

om godkjenning av S-metopren som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

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 S-metopren. 

2)  S-metopren 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)  Irland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 29. oktober 2010 for Kommisjonen rapporten 

fra vedkommende myndighet sammen med en 

anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 

av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(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 mar-

kedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 

biocidprodukter 13. desember 2013. 

5)  Det framgår av rapporten at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 18 og inneholder S-metopren, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  S-metopren bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter i produkttype 18. 

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 

S-metopren godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter i produkttype 18, idet det omfattes av spesifika-

sjonene 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/28/23 



Nr. 28/330 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, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

S-metopren IUPAC-betegnelse: 

Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-

metoksy-3,7,11-trimetyl-2,4-

dodekadienoat 

EF-nr.: Ikke relevant 

CAS-nr.: 65733-16-6 

950 g/kg 1. september 2015 31. august 2025 18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

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 de felles prinsipper i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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. 28/332 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 92/2014 

av 31. januar 2014 

om godkjenning av zineb som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i  

produkttype 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89  

nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  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 zineb. 

2)  Zineb er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 21, grohem-

mende midler, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 21 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Irland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 29. mars 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 ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(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 mar-

kedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

innarbeidet i en vurderingsrapport innenfor Den faste 

komité for biocidprodukter 13. desember 2013. 

5)  Det framgår av rapporten at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 21 og inneholder zineb, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF, forutsatt at vilkårene i vedlegget til 

nevnte forordning er oppfylt. Zineb bør derfor god-

kjennes til bruk i biocidprodukter i produkttype 21. 

6)  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. 

7)  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. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Zineb godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 21, 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/28/24 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Zineb IUPAC-betegnelse: 

Sinketylenbis(ditiokarbamat) 

(polymer) 

EF-nr.: 235-180-1 

CAS-nr.: 12122-67-7 

940 g/kg 1. januar 2016 31. desember 2025 21 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Personer som gjør produkter som inneholder zineb, tilgjengelig på 

markedet for ikke-yrkesbrukere skal sørge for at produktene leveres med 

egnede hansker. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle bruksanvisninger at barn 

skal holdes på avstand til de behandlede overflatene er tørre. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for 

godkjente produkter at anvendelse, vedlikeholds- og reparasjons-

aktiviteter skal finne sted innenfor et lukket område, på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse eller på jord 

dekket med et ugjennomtrengelig materiale for å unngå spill og 

minske utslipp til miljøet, og at eventuelt spill eller avfall som 

inneholder zineb, skal samles opp for ombruk eller sluttbehandling. 

4)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende 

grenseverdier i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009(3) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(4) vurderes, og det skal eventuelt treffes hensikts-

messige 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) 

      Dersom en behandlet gjenstand er behandlet med eller med forsett 

inneholder zineb, og dersom det er nødvendig ut fra muligheten for 

hudkontakt eller frigivelse av zineb ved normale bruksvilkår, skal den 

som har ansvar for å bringe den behandlede gjenstanden i omsetning, 

sikre at etiketten inneholder opplysninger om risikoen for hudsen-

sibilisering samt opplysningene omhandlet i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en 

annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/ 

biocides/index.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for 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. 28/335 

 

 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 93/2014 

av 31. januar 2014 

om godkjenning av kaprylsyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 4 og 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 kaprylsyre. 

2)  Kaprylsyre er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 4, overflater 

som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer, 

og produkttype 18, insektmidler, middmidler og 

produkter til bekjempelse av andre leddyr, som 

definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer 

produkttype 4 og 18 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 7. desember 2010 for Kommisjonen rapportene 

fra vedkommende myndighet sammen med anbefalin-

ger i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning 

(EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapportene fra vedkommende myndighet ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 19, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(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 mar-

kedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

innarbeidet i to vurderingsrapporter innenfor Den faste 

komité for biocidprodukter 13. desember 2013. 

5)  Det framgår av rapportene at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 4 og 18 og inneholder kaprylsyre, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Kaprylsyre bør derfor godkjennes til bruk i biocid-

produkter i produkttype 4 og 18. 

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 vurderingen 

ikke for seg biocidprodukter som inneholder kaprylsyre 

i materialer og gjenstander 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 til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 

nr. 1 bokstav e) 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 — 

  

(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/28/25 



Nr. 28/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kaprylsyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 og 18, 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 medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato Godkjenningen utløper 
Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

Kaprylsyre IUPAC-betegnelse: 

N-oktansyre 

EF-nr.: 204-677-5 

CAS-nr.: 124-07-2 

993 g/kg 1. september 2015 31. august 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 kaprylsyre, skal ikke inngå i materialer og 

gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler i 

henhold til artikkel 1 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004, med mindre 

Kommisjonen har fastsatt bestemte grenser for migrasjon av kaprylsyre 

til næringsmidler eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike 

grenser ikke er nødvendige. 

     18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke 

er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 



   

 

 

N
r. 2

8
/3

3
8
 

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
 

 
Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato Godkjenningen utløper 
Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

      Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Godkjenning av produkter som ikke er til yrkesbruk, gis forutsatt at 

emballasjen utformes slik at brukereksponeringen blir så liten som 

mulig, med mindre det i søknaden om produktgodkjenning kan 

godtgjøres at risikoen for menneskers helse kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

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 forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) 

nr. 396/2005 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 (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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. 28/339 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 94/2014 

av 31. januar 2014 

om godkjenning av jod, herunder polyvinylpyrrolidon-jod, som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter i produkttype 1, 3, 4 og 22(*) 

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 jod. 

2)  Jod er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 

98/8/EF til bruk i produkttype 1, biocidprodukter 

beregnet på hygieneformål for mennesker, produkttype 

3, biocidprodukter beregnet på veterinærhygiene, 

produkttype 4, desinfeksjonsmidler for overflater som 

kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer, og 

produkttype 22, balsamerings- og prepareringsvæsker, 

som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som 

tilsvarer produkttype 1, 3, 4 og 22 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Opplysningene som ble framlagt med henblikk på 

vurderingen, gjorde det også mulig å trekke 

konklusjoner for polyvinylpyrrolidon-jod. 

4)  Sverige ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 20. april 2011 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med anbefalinger i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 1.2.2014, s. 23, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 15. 

(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 mar-

kedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 

om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

5)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

innarbeidet i en vurderingsrapport innenfor Den faste 

komité for biocidprodukter 13. desember 2013. 

6)  Det framgår av rapporten at biocidprodukter som 

brukes i produkttype 1, 3, 4 og 22 og inneholder jod, 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF, forutsatt at vilkårene i vedlegget til 

nevnte forordning er oppfylt. 

7)  Jod, herunder polyvinylpyrrolidon-jod, bør derfor 

godkjennes til bruk i biocidprodukter i produkttype 1, 

3, 4 og 22. 

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)  Vurderingen tok ikke for seg bruk av biocidprodukter 

som inneholder jod 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 til 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. 

10)  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. 

11)  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/28/26 



Nr. 28/340 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Jod, herunder polyvinylpyrrolidon-jod, godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 1, 3, 4 og 22, 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 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Jod (herunder 

polyvinylpyr-

rolidon-jod) 

IUPAC-betegnelse: 

Jod 

EF-nr.: 231-442-4 

CAS-nr.: 7553-56-2 

IUPAC-betegnelse: 

Polyvinylpyrrolidon-jod 

EF-nr.: ikke relevant 

CAS-nr.: 25655-41-8 

995 g/kg jod 

For polyvinylpyr-

rolidon-jod: jod-

innholdet skal ha en 

renhet på 995 g/kg 

1. september 2015 31. august 2025 1 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

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: 

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)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) 

nr. 396/2005 vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

2)  Produkter som inneholder jod, 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 jod til 

næringsmidler eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike 

grenser ikke er nødvendige. 
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Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

     22 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 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/343 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/1/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly som legeringsstoff i lagre og 

sliteflater i medisinsk utstyr som utsettes for ioniserende stråling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Det har vist seg at det eneste pålitelige tørre, 

langtidsvirkende smøremiddelet som ikke brytes ned 

når det utsettes for ioniserende stråling, er legeringer 

som inneholder blypartikler. 

3) Det er foreløpig ikke mulig å fjerne bruk av bly som 

legeringsstoff i lagre og sliteflater i medisinsk utstyr 

som utsettes for ioniserende stråling, og det finnes 

heller ikke et egnet alternativ til bly. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 45, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/27 

 _____  



Nr. 28/344 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 23 lyde: 

«23.  Bly som legeringsstoff i lagre og sliteflater i medisinsk utstyr som utsettes for ioniserende stråling. Utløper 

30. juni 2021.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/345 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/2/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kadmium i fosforbelegg i 

bildeforsterkere for røntgenbilder fram til 31. desember 2019 og i reservedeler til røntgensystemer 

som bringes i omsetning i EU før 1. januar 2020(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av kadmium i 

elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i 

omsetning. 

2) Alternativene har en samlet negativ virkning på miljø 

og menneskers helse som er større enn fordelene ved å 

erstatte kadmium i fosforbelegg i bildeforsterkere for 

røntgenbilder og reservedeler til røntgensystemer. 

3) Bruk av kadmium i fosforbelegg i bildeforsterkere for 

røntgenbilder og reservedeler til røntgensystemer bør 

derfor unntas fra forbudet. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 47, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/28 

 _____  



Nr. 28/346 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 21 lyde: 

«21.  Kadmium i fosforbelegg i bildeforsterkere for røntgenbilder fram til 31. desember 2019 og i reservedeler til 

røntgensystemer som bringes i omsetning i EU før 1. januar 2020.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/347 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/3/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av blyacetatmarkører i stereotaktiske 

hoderammer til bruk ved CT (computertomografi) og MR (magnetisk resonanstomografi) og i 

posisjoneringssystemer for gammastråle- og partikkelterapiutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Blyacetat er ideelt som markør i hoderammer som 

brukes til posisjonering ved behandling av svulster 

med radioterapi og gammastråling. 

3) Det er ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å 

erstatte eller fjerne bruk av bly på dette bruksområdet, 

og det er ingen tegn til at det vil foreligge et tilfreds-

stillende erstatningsstoff i nær framtid. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 49, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/29 

 _____  



Nr. 28/348 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 22 lyde: 

«22.  Blyacetatmarkører i stereotaktiske hoderammer til bruk ved CT og MR og i posisjoneringssystemer for 

gammastråle- og partikkelterapiutstyr. Utløper 30. juni 2021.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/349 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/4/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly for å oppnå vakuumtette 

forbindelser mellom aluminium og stål i bildeforsterkere for røntgenbilder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Det brukes bly i bildeforsterkere for røntgenbilder for 

å oppnå vakuumtette forbindelser mellom aluminium 

og stål. 

3)  Bruk av annet enn bly kan føre til at disse bildefor-

sterkerne ikke blir tilstrekkelig pålitelige, og bruk av 

erstatningsstoffer anses foreløpig som ikke teknisk 

gjennomførbart. Av hensyn til pasientenes helse og 

sikkerhet er det derfor fortsatt nødvendig å bruke bly 

for å oppnå vakuumtette forbindelser mellom 

aluminium og stål i bildeforsterkere for røntgenbilder. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 51, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

2019/EØS/28/30 



Nr. 28/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 24 lyde: 

«24. Bly for å oppnå vakuumtette forbindelser mellom aluminium og stål i bildeforsterkere for røntgenbilder. 

Utløper 31. desember 2019.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/351 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/5/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale på kretskort, 

belegg på termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og belegg på kretskort, i 

loddemateriale for tilkopling av ledninger og kabler og i loddemateriale for tilkopling av 

transdusere og følere som brukes varig ved en temperatur under -20 °C ved normale bruks- og 

lagringsforhold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Det er foreløpig ikke mulig å erstatte eller fjerne bruk 

av bly i loddemateriale på kretskort, belegg på 

termineringer på elektriske og elektroniske kompo-

nenter og belegg på kretskort, i loddemateriale for 

tilkopling av ledninger og kabler og i loddemateriale 

for tilkopling av transdusere og følere som brukes 

varig ved en temperatur under -20 °C ved normale 

bruks- og lagringsforhold. 

3)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 53, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/31 

 _____  



Nr. 28/352 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 26 lyde: 

«26.  Bly i: 

— loddemateriale på kretskort, 

— belegg på termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og belegg på kretskort, 

— loddemateriale for tilkopling av ledninger og kabler, 

— loddemateriale for tilkopling av transdusere og følere 

som brukes varig ved en temperatur under -20 °C ved normale bruks- og lagringsforhold. 

Utløper 30. juni 2021.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/353 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/6/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i overflatebelegg i 

koplingssystemer med stifter som krever ikke-magnetiske koplinger, og som brukes varig ved en 

temperatur under -20 °C ved normale bruks- og lagringsforhold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Det finnes ingen teknisk egnede alternativer til bruk av 

bly i overflatebelegg på koplingssystemer med stifter 

som krever ikke-magnetiske koplinger, og som brukes 

varig ved en temperatur under -20 °C ved normale 

bruks- og lagringsforhold. 

3)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 56, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/32 

 _____  



Nr. 28/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 25 lyde: 

«25.  Bly i overflatebelegg på koplingssystemer med stifter som krever ikke-magnetiske koplinger, og som brukes 

varig ved en temperatur under -20 °C ved normale bruks- og lagringsforhold. Utløper 30. juni 2021.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/355 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/7/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale, belegg på 

termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og kretskort, forbindelsespunkter på 

elektriske ledninger, skjermer og innkapslede koplinger som brukes a) i magnetfelt som befinner 

seg innenfor en radius på én meter fra isosenteret til magneten i medisinsk MR-utstyr, herunder 

pasientmonitorer som skal brukes innenfor denne radiusen, eller b) i magnetfelt som befinner seg 

innenfor en avstand på én meter fra den utvendige overflaten til syklotronmagneter, og magneter 

som brukes til transport av stråler og regulering av stråleretning til bruk ved partikkelterapi(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Bly brukes i dag i loddemateriale, belegg på termine-

ringer på elektriske og elektroniske komponenter og 

kretskort, forbindelsespunkter på elektriske ledninger, 

skjermer og innkapslede koplinger som brukes i 

magnetfelt som befinner seg innenfor en radius på 

én meter fra isosenteret til magneten i medisinsk MR-

utstyr, herunder pasientmonitorer som skal brukes 

innenfor denne radiusen, og i magnetfelt som befinner 

seg innenfor en avstand på én meter fra den utvendige 

overflaten til syklotronmagneter, og magneter som 

brukes til transport av stråler og regulering av 

stråleretning til bruk ved partikkelterapi. 

3)  Det foreligger foreløpig ingen vitenskapelige og 

teknisk anvendbare og tilstrekkelig pålitelige alternativer 

til bruken av bly nevnt over. Produsentene må derfor få 

tid til å utvikle pålitelige og trygge blyfrie løsninger. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 57, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/33 

 _____  



Nr. 28/356 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 27 lyde: 

«27.  Bly i: 

— loddemateriale, 

— belegg på termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og kretskort, 

— forbindelsespunkter på elektroniske ledninger, skjermer og innkapslede koplinger 

som brukes i: 

a)  magnetfelt som befinner seg innenfor en radius på én meter fra isosenteret til magneten i medisinsk MR-

utstyr, herunder pasientmonitorer som skal brukes innenfor denne radiusen, eller 

b)  magnetfelt som befinner seg innenfor en avstand på én meter fra den utvendige overflaten til 

syklotronmagneter, og magneter som brukes til transport av stråler og regulering av stråleretning til bruk 

ved partikkelterapi. 

Utløper 30. juni 2020.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/357 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/8/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale til montering av 

digitale arraydetektorer av kadmiumtellurid og kadmiumsinktellurid på kretskort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Ved bruk av alternativer til bly i loddemateriale til 

montering av digitale arraydetektorer av kadmium-

tellurid og kadmiumsinktellurid på kretskort kan 

påliteligheten ikke sikres. 

3)  Det er behov for mer tid til å utføre pålitelighetstester 

og utvikle alternative løsninger. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 59, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/34 

 _____  



Nr. 28/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 28 lyde: 

«28.  Bly i loddemateriale til montering av digitale arraydetektorer av kadmiumtellurid og kadmiumsinktellurid på 

kretskort. Utløper 31. desember 2017.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/359 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/9/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly og kadmium i metalliske 

bindinger som skaper superledende magnetkretser i MR-detektorer, SQUID-detektorer, NMR-

detektorer (kjernemagnetisk resonans) eller FTMS-detektorer (massespektrometer med 

fouriertransformasjon)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly og 

kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i 

omsetning. 

2)  Det eksisterende unntak nr. 12 omfatter bare MR- og 

SQUID-detektorer, men det er også behov for et 

unntak for underkategori 9, industriell bruk. 

3)  Det er foreløpig ikke mulig å erstatte eller fjerne bly 

og kadmium i MR-, SQUID-, NMR- og FTMS-

detektorer. 

4)  Det er behov for mer tid til å utføre pålitelighetstester 

og utvikle alternative løsninger. 

5)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 61, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/35 

 _____  



Nr. 28/360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nr. 12 lyde: 

«12.  Bly og kadmium i metalliske bindinger som skaper superledende magnetkretser i MR-detektorer, SQUID-

detektorer, NMR-detektorer (kjernemagnetisk resonans) eller FTMS-detektorer (massespektrometer med 

fouriertransformasjon). Utløper 30. juni 2021.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/361 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/10/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly som superleder eller varmeleder 

i legeringer som brukes i kjølehoder i kryokjølere og/eller i kryokjølte kjølesonder og/eller i 

kryokjølte ekvipotensialutjevningssystemer i medisinsk utstyr (kategori 8) og/eller i industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Det er foreløpig ikke mulig å erstatte eller fjerne bly 

som superleder eller varmeleder i legeringer som 

brukes i kjølehoder i kryokjølere og/eller i kryokjølte 

kjølesonder og/eller i kryokjølte ekvipotensialutjev-

ningssystemer i medisinsk utstyr (kategori 8) og/eller i 

industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter. Det 

finnes foreløpig ingen egnede blyfrie alternativer på 

markedet til slik bruk. 

3) Det er behov for mer tid til å utføre pålitelighetstester 

og til produktregistrering av alternative løsninger. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 63, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/36 

 _____  



Nr. 28/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 29 lyde: 

«29.  Bly som superleder eller varmeleder i legeringer som brukes i kjølehoder i kryokjølere og/eller i kryokjølte 

kjølesonder og/eller i kryokjølte ekvipotensialutjevningssystemer i medisinsk utstyr (kategori 8) og/eller i 

industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter. Utløper 30. juni 2021.» 

 ________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/363 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/11/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av seksverdig krom i alkalidispensere 

som brukes til framstilling av fotokatoder i bildeforsterkere for røntgenbilder fram til 31. desember 

2019, og i reservedeler til røntgensystemer som bringes i omsetning i EU før 1. januar 2020(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av seksverdig 

krom i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i 

omsetning. 

2)  Seksverdig krom brukes i alkalidispensere som brukes 

til framstilling av fotokatoder i bildeforsterkere for 

røntgenbilder. Det er ikke mulig å fjerne eller erstatte 

seksverdig krom i framstillingen av fotokatoder, 

ettersom de erstatningsstoffer og alternative tekno-

logier som finnes i dag, ikke er tilstrekkelig pålitelige 

eller tilgjengelig i tilstrekkelig utstrekning til å 

oppfylle etterspørselen. 

3)  Det er ikke mulig å unngå at noe av det seksverdige 

kromet som brukes til framstilling av fotokatoder, blir 

værende igjen i produktet som bringes i omsetning. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 65, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/37 

 _____  



Nr. 28/364 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 30 lyde: 

«30.  Seksverdig krom i alkalidispensere som brukes til framstilling av fotokatoder i bildeforsterkere for 

røntgenbilder fram til 31. desember 2019, og i reservedeler til røntgensystemer som bringes i omsetning i 

EU før 1. januar 2020.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/365 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/12/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale på kretskort i 

detektorer og dataregistreringsutstyr for positronemisjonstomografer som er integrert i  

MR-utstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Det oppstår kraftige vibrasjoner i positronemisjons-

tomografer som er integrert i MR-utstyr. Forskning har 

vist at blyfritt loddemateriale som er blitt undersøkt 

med tanke på mottakelighet for vibrasjoner, er mer 

utsatt for tidlig funksjonssvikt enn bindinger som er 

framstilt med loddemateriale av tinn/bly, når det 

utsettes for kraftige vibrasjoner. De særlige forholdene 

og geometriske begrensningene ved slikt utstyr setter 

en grense for hvilke mekaniske tiltak som kan 

iverksettes for å sikre en tilstrekkelig fjerning eller 

demping av virkningene av de kraftige vibrasjonene. 

3)  Det er foreløpig ikke vitenskapelig og teknisk mulig å 

erstatte eller fjerne bly. Det er behov for et midlertidig 

unntak for å gi produsenter tilstrekkelig tid til å forske 

på utvikling av egnede blyfrie materialer og 

utforminger. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 67, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/38 

 _____  



Nr. 28/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 32 lyde: 

«32.  Bly i loddemateriale på kretskort i detektorer og dataregistreringsutstyr for positronemisjonstomografer som 

er integrert i MR-utstyr. Utløper 31. desember 2019.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/367 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/13/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale på bestykkede 

kretskort som brukes i annet mobilt medisinsk utstyr i klasse IIa og IIb i henhold til direktiv 

93/42/EØF, enn bærbare hjertestartere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Med mobilt medisinsk utstyr menes medisinsk utstyr 

som er utformet og godkjent av et meldt organ i 

henhold til rådsdirektiv 93/42/EØF(2), for å bli båret 

eller fraktet på egne hjul, på en vogn eller i et kjøretøy, 

fly eller fartøy under og/eller mellom hver gangs bruk. 

3)  Det er foreløpig ikke teknisk mulig å erstatte eller 

fjerne bly på bestykkede kretskort i mobilt medisinsk 

utstyr. Det er behov for et midlertidig unntak for å 

tillate fortsatt bruk av bly som loddemateriale fram til 

det er utført mer forskning for å utvikle legeringer som 

er pålitelige i hele den normale levetiden til det mobile 

medisinske utstyret. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 69, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/39 

 _____ 



Nr. 28/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 33 lyde: 

«33.  Bly i loddemateriale på bestykkede kretskort som brukes i annet mobilt medisinsk utstyr i klasse IIa og IIb i 

henhold til direktiv 93/42/EØF, enn bærbare hjertestartere. Utløper 30. juni 2016 for klasse IIa og  

31. desember 2020 for klasse IIb.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/369 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/14/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av 3,5 mg kvikksølv per lampe i 

kompaktlysrør med én sokkel med en effekt på < 30 W og en levetid på minst 20 000 timer beregnet 

på generelle belysningsformål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av kvikksølv i 

elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i 

omsetning. 

2) I kompaktlysrør med én sokkel med en effekt på 

< 30 W og en levetid på minst 20 000 timer beregnet 

på generelle belysningsformål er det behov for å bruke 

3,5 mg kvikksølv for å unngå bortfall av lysfluks i 

produktets levetid. Det finnes foreløpig ingen egnede 

erstatningsstoffer. 

3) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 71, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/40 

 _____  



Nr. 28/370 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nytt nummer lyde: 

«1(g) For generelle belysningsformål < 30 W med en levetid på minst 

20 000 timer: 3,5 mg 

Utløper 31. desember 2017» 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/371 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/15/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly, kadmium og seksverdig krom i 

ombrukte reservedeler som er gjenvunnet fra medisinsk utstyr som bringes i omsetning før  

22. juli 2014, og som brukes i utstyr i kategori 8 som bringes i omsetning før 22. juli 2021, forutsatt 

at ombruken finner sted i kontrollerbare, lukkede retursystemer mellom bedrifter, og at 

forbrukeren informeres om at delene er ombrukte(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly, kadmium 

og seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr 

som bringes i omsetning. 

2)  De deler av medisinsk utstyr som ombrukes oftest, er 

røntgenrør, MR-spoler, kretskort fra en rekke for-

skjellige typer utstyr samt detektorer og komponenter i 

detektorer (f.eks. stråledetektorer). Noen av disse 

inneholder små mengder bly, kadmium og seksverdig 

krom. 

3)  En sammenligning av miljøvirkningene ved bruk av 

ombrukte, renoverte deler i tilfellene nevnt over, og 

virkningene når slike deler erstattes med nye, viser at 

en erstatning har større samlede negative virkninger på 

miljø, helse og forbrukersikkerhet enn de samlede 

fordelene dette gir. 

4)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 73, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

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 henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/41 

 _____  



Nr. 28/372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 31 lyde: 

«31.  Bly, kadmium og seksverdig krom i ombrukte reservedeler som er gjenvunnet fra medisinsk utstyr som 

bringes i omsetning før 22. juli 2014, og som brukes i utstyr i kategori 8 som bringes i omsetning før  

22. juli 2021, forutsatt at ombruken finner sted i kontrollerbare, lukkede retursystemer mellom bedrifter, og 

at forbrukeren informeres om at delene er ombrukte. Utløper 21. juli 2021.» 

 ____________  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/373 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/16/EU 

av 18. oktober 2013 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly som aktivator i fluorescerende 

pulver i utladningslamper som brukes som ekstrakorporale fotofereselamper som inneholder BSP-

fosfor (BaSi2O5:Pb)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk 

og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2)  Bly brukes som aktivator i det fluorescerende pulveret 

i utladningslamper som brukes som ekstrakorporale 

fotofereselamper som inneholder BSP-fosfor 

(BaSi2O5:Pb). Det finnes foreløpig ingen vitenskapelig 

og teknisk egnet løsning som kan erstatte eller fjerne 

bly på dette bruksområdet. 

3)  Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2014, s. 75, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 17. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest den 

siste dagen i den sjette måneden etter direktivets ikrafttredelse. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/28/42 
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 34 lyde: 

«34.  Bly som aktivator i fluorescerende pulver i utladningslamper som brukes som ekstrakorporale fotofere-

selamper som inneholder BSP-fosfor (BaSi2O5:Pb). Utløper 22. juli 2021.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 848/2012 

av 19. september 2012 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til fenylkvikksølvforbindelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemi-

kalier (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 kommi-

sjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I sin melding til Rådet og Europaparlamentet med 

hensyn til en fellesskapsstrategi for kvikksølv(2) la 

Kommisjonen vekt på nødvendigheten av å redusere 

kvikksølvnivåene i miljøet og menneskers eksponering 

for kvikksølv, og foreslo som mål blant annet å sørge 

for at mindre mengder kvikksølv kommer i omløp ved 

å redusere tilbud og etterspørsel, redusere kvikksølvut-

slippene og beskytte mot slike utslipp. Denne 

meldingen ble gjennomgått i 2010.(3) 

2)  Rådet har gjentatte ganger stadfestet det overordnede 

målet om å verne menneskers helse og miljøet mot 

utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser, ved å 

redusere og om mulig eliminere globale menneske-

skapte utslipp av kvikksølv til luft, vann og grunn. I 

denne sammenheng understreket Rådet at produkter 

tilsatt kvikksølv bør fases ut så raskt og fullstendig 

som mulig der det finnes egnede alternativer, og der 

det endelige målet er at alle produkter tilsatt kvikksølv 

bør fases ut, idet det tas behørig hensyn til de tekniske 

og økonomiske omstendighetene og behovet for 

vitenskapelig forskning og utvikling(4). 

3)  Kvikksølv og kvikksølvforbindelser er svært giftige 

for mennesker, økosystemer og den viltlevende 

dyrebestanden. Høye doser kan være dødelige for 

mennesker, men selv relativt lave doser kan ha 

alvorlige følger for nervesystemets utvikling og er 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 20.9.2012,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 21. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) COM(2005) 20 endelig versjon. 

(3) COM(2010) 723 endelig versjon. 

(4) Rådets konklusjon av 15. mars 2011 om «vurdering av felles-

skapsstrategien for kvikksølv», av 4. desember 2008 om «globale 

utfordringer knyttet til kvikksølv» samt av 24. juni 2005 om 

«fellesskapsstrategien for kvikksølv». 

også blitt knyttet til skadelige virkninger på hjerte- og 

karsystemet samt immun- og forplantningssystemene. 

Kvikksølv er et globalt persistent forurensende stoff 

som sirkulerer mellom luft, vann, sedimenter, jord og 

levende organismer i forskjellige former, og kan i 

miljøet endre form til metylkvikksølv, dets giftigste 

form. 

4)  Det fastsettes i forordning (EF) nr. 1907/2006 at 

dersom en medlemsstat anser at framstilling, omsetning 

eller bruk av et stoff alene, i en stoffblanding eller i et 

produkt utgjør en risiko for menneskers helse eller 

miljøet som ikke er under tilstrekkelig kontroll og derfor 

må tas opp til behandling, skal den utarbeide 

dokumentasjon om dette etter å ha underrettet Det 

europeiske kjemikaliebyrå (heretter kalt «Byrået»). 

5)  Forordning (EF) nr. 1907/2006 er innlemmet i avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ved 

EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av  

14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering)(5). 

6)  Norge har utarbeidet dokumentasjon med hensyn til 

fem fenylkvikksølvforbindelser, nemlig fenylkvikk-

sølvacetat, fenylkvikksølvpropionat, fenylkvikksølv-2-

etylheksanoat, fenylkvikksølvoktanoat og fenylkvikks-

ølvneodekanoat, som viser at det er nødvendig med 

tiltak på unionsplan for å bekjempe den risikoen for 

menneskers helse og miljøet som framstilling, 

omsetning eller bruk av disse stoffene utgjør, alene, i 

stoffblandinger og i produkter. Denne dokumenta-

sjonen ble oversendt til Byrået med henblikk på å 

innlede framgangsmåten for begrensninger. 

7)  De fem fenylkvikksølvforbindelsene anvendes særlig 

som katalysatorer i polyuretansystemer som benyttes 

til overflatebeleggingsprodukter, klebemidler, tetnings-

masse og elastomeranvendelser. Kvikksølvkataly-

satorer inngår i polymerstrukturen og blir værende i 

sluttproduktet, som ikke har tilsiktede utslipp av 

kvikksølv eller fenylkvikksølvforbindelser. Øvrige 

fenylkvikksølvforbindelser er ikke kjent for bruk som 

katalysatorer i polyuretansystemer og ble derfor ikke 

vurdert i dokumentasjonen. 

8)  Livssyklusen til fenylkvikksølvforbindelsene fører til 

betydelige utslipp av kvikksølv til miljøet og bidrar til 

den totale mengden kvikksølvutslipp. I særdeleshet blir 

fenylkvikksølvforbindelsene nedbrutt i miljøet og gir 

nedbrytingsprodukter, herunder metylkvikksølv, som 

  

(5) EUT L 182 av 10.7.2008, s. 11. 
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gir tilsvarende grad av bekymring som persistente, 

bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT-er). Det at 

metabolitter av fenylkvikksølvforbindelser kan omdan-

nes til hverandre, gjør at de kan spres over store 

avstander. Etter hvert som omdannings- og ned-

brytingsprodukter med PBT-egenskaper blir dannet, 

må fenylkvikksølvforbindelsene derfor behandles som 

PBT-stoffer når det gjelder utslipp og eksponerings-

kontroll. For dette formål bør menneskers eksponering 

for disse stoffene og utslipp av dem til miljøet 

reduseres i størst mulig grad. 

9)  Den viktigste eksponeringsveien for mennesker via 

miljøet kan være gjennom næringsmidler, der det kan 

forekomme nedbrytingsprodukter av fenylkvikk-

sølvforbindelser, herunder metylkvikksølv. Metyl-

kvikksølv bioforstørres særlig i den marine nærings-

kjeden, noe som innebærer at mennesker og den 

viltlevende dyrebestanden som har et høyt inntak av 

fisk og skalldyr, er særlig utsatt. Metylkvikksølv 

passerer lett både placentabarrieren og blod/hjerne-

barrieren, og kan derfor skade den mentale utviklingen 

allerede hos fosteret, noe som gjør at eksponering av 

kvinner i fertil alder og barn vekker størst bekymring. 

10)  Den 10. juni 2011 vedtok Byråets komité for 

risikovurdering (RAC) sin uttalelse om den foreslåtte 

begrensningen, der det tas hensyn til i hvilken grad 

tiltakene er effektive for å redusere risikoene for 

menneskers helse og miljøet. Komiteen merket seg 

videre at andre organiske kvikksølvforbindelser kan 

benyttes som katalysatorer i polymerproduksjon. Disse 

stoffene var imidlertid ikke omfattet av vurderingen i 

dokumentasjonen. 

11)  Byråets komité for sosioøkonomisk analyse vedtok 

15. september 2011 sin uttalelse om den foreslåtte 

begrensningen, der det tas hensyn til i hvilken grad 

tiltakene er effektive for å bekjempe de påviste 

risikoene med hensyn til forholdet mellom de 

sosioøkonomiske fordelene og de sosioøkonomiske 

kostnadene. 

12)  Byrået har oversendt uttalelsene fra komiteene for 

risikovurdering og sosioøkonomisk analyse til 

Kommisjonen. 

13)  De berørte parter bør gis rimelig tid til å treffe de 

tiltakene som måtte være nødvendig for å overholde 

tiltakene fastsatt i denne forordning. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 10. oktober 2017. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. september 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post 62 lyde: 

«62. 

a)  Fenylkvikksølvacetat 

 EF-nr. 200-532-5 

 CAS-nr. 62-38-4 

b)  Fenylkvikksølvpropionat 

 EF-nr. 203-094-3 

 CAS-nr. 103-27-5 

c)  Fenylkvikksølv-2-etylheksanoat 

 EF-nr. 236-326-7 

 CAS-nr. 13302-00-6 

d)  Fenylkvikksølvoktanoat 

 EF-nr. - 

 CAS-nr. 13864-38-5 

e)  Fenylkvikksølvneodekanoat 

 EF-nr. 247-783-7 

 CAS-nr. 26545-49-3 

1.  Skal ikke framstilles, bringes i omsetning eller benyttes som stoff 

eller i blandinger etter 10. oktober 2017 dersom konsentrasjonen av 

kvikksølv i blandingen er lik eller høyere enn 0,01 vektprosent. 

2.  Produkter eller noen del av slike som inneholder et eller flere av 

disse stoffene, skal ikke bringes i omsetning etter 10. oktober 2017 

dersom konsentrasjonen av kvikksølv i produktene eller noen del av 

disse er lik eller høyere enn 0,01 vektprosent.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 254/2013 

av 20. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske 

kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemi-

kaliebyrå, 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(1), særlig artikkel 74 nr. 1 og 

artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Av gjennomgåelsen av kommisjonsforordning (EF)  

nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter 

til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og god-

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH)(2), gjennomført i henhold til artikkel 22  

nr. 2 i nevnte forordning, framgår det at flere aspekter 

ved nevnte forordning bør endres. 

2) Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å 

klargjøre konsekvensene av for sen betaling til Byrået. 

Byrået bør ikke tilbakebetale gebyrer eller avgifter 

som er betalt før den aktuelle innleveringen er avvist. 

Imidlertid bør gebyrer eller avgifter som er betalt etter 

slik avvisning, tilbakebetales som ikke-skyldig beløp. 

3) Når det gjelder ajourføringer av en registrering som 

gjelder fortrolighetskrav, bør gebyrene pålegges på en 

konsekvent måte, uavhengig av når anmodningen 

framsettes. Når det gjelder ajourføringer av en annen 

registrering enn ajourføringer av mengdeintervall, bør 

det fastsettes en mulighet for registranten til å be om 

en forlengelse av den andre fristen for betaling av det 

tilsvarende gebyret, for å gi registranten mer tid til å 

foreta betalingen. 

4) Av hensyn til rettssikkerheten er det også hensikts-

messig å klargjøre de eksisterende bestemmelsene om 

reduserte gebyrer for fortrolighetskrav i tilfeller av 

felles framlegging eller fra hovedregistranter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 21. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 107 av 17.4.2008, s. 6. 

5) Når det gjelder gebyrer for søknader i henhold til 

artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og avgifter 

for revisjoner av godkjenninger i henhold til artikkel 

61 i nevnte forordning, bør hvert eksponeringsscenario 

ikke lenger automatisk betraktes som ett bruksområde, 

ettersom antall ytterligere bruksområder det søkes om i 

en godkjenningssøknad eller i en revisjonsrapport, ikke 

nødvendigvis trenger å være identisk med antall 

eksponeringsscenarioer som inngår i disse inn-

leveringene. 

6) Det bør også klargjøres at byrået bør utstede én faktura 

som dekker grunngebyret eller grunnavgiften og alle 

ytterligere gebyrer eller avgifter, herunder ved felles 

godkjenningssøknader og felles revisjonsrapporter. 

7) Byrået kan be om dokumentasjon på at vilkårene for 

en reduksjon i gebyrer eller avgifter eller for et fritak 

er oppfylt. For å kunne kontrollere at disse vilkårene er 

oppfylt, må det kreves at denne dokumentasjonen 

framlegges på ett av de offisielle språkene i Unionen 

eller, dersom den foreligger bare på et annet språk, 

med en bekreftet oversettelse til ett av de offisielle 

språkene i Unionen. 

8) Etter en gjennomgåelse av gebyrer og avgifter i 

samsvar med artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 340/2008 er det, i lys av den gjeldende gjennom-

snittlige årlige inflasjonstakten på 3,1 % for april 2012 

offentliggjort av Eurostat, også hensiktsmessig å 

tilpasse standardgebyrene og -avgiftene i tråd med 

denne takten. 

9) De eksisterende reduserte gebyrene og avgiftene som 

gjelder for svært små, små og mellomstore bedrifter 

(heretter kalt «SMB»), bør reduseres ytterligere for i 

størst mulig grad å begrense regelverksbyrden og de 

mange praktiske utfordringene som SMB-ene står 

overfor med hensyn til å oppfylle REACH-forpliktel-

sene, særlig registreringsplikten, som beskrevet i 

Kommisjonens rapport til Europaparlamentet, Rådet, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen i samsvar med artikkel 117 nr. 4 i 

REACH-forordningen og artikkel 46 nr. 2 i CLP-

forordningen, og en revisjon av visse elementer i 

REACH-forordningen i samsvar med artikkel 75 nr. 2 

og 138 nr. 2, 3 og 6 i REACH-forordningen(3). 

10) For å skape bedre balanse i fordelingen av gebyrer og 

avgifter på tvers av forskjellige størrelsesklasser av 

foretak bør standardgebyrene og -avgiftene økes 

ytterligere med 4 % for registrering og 3,5 % for 

godkjenning, idet det på den ene side tas hensyn til 

  

(3) KOM(2013) 49 endelig utgave, SWD(2013) 25 endelig utgave. 
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byråets kostnader og de tilhørende kostnadene for de 

tjenestene som ytes av vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, og på den annen side de ytterligere 

reduksjonene i gebyrer og avgifter for SMB-er og 

antallet berørte SMB-er. 

11) Den samlede justeringen av gebyrene og avgiftene skal 

settes til et slikt nivå at inntektene fra dem, kombinert 

med andre inntektskilder Byrået har i henhold til 

artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, er 

tilstrekkelige til å dekke kostnadene for de tjenestene 

som ytes. 

12) Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor endres. 

13) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning 

ikke få anvendelse på gyldige innleveringer som ikke 

er ferdigbehandlet på den datoen denne forordning trer 

i kraft. 

14) Ettersom innfasingsstoffene nevnt i artikkel 23 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 skal registreres innen 

31. mai 2013, bør denne forordning tre i kraft så snart 

som mulig. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 340/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 skal nr. 7 lyde: 

«7.  Dersom registreringen avvises fordi registranten 

ikke har framlagt manglende opplysninger eller ikke har 

betalt gebyret før utløpet av fristene, skal gebyrer som er 

betalt i forbindelse med registreringen før avvisningen, 

ikke tilbakebetales eller på annen måte krediteres 

registranten.» 

2)  I artikkel 4 skal nr. 7 lyde: 

«7.  Dersom registreringen avvises fordi registranten 

ikke har framlagt manglende opplysninger eller ikke har 

betalt gebyret før utløpet av fristene, skal gebyrer som er 

betalt i forbindelse med registreringen før avvisningen, 

ikke tilbakebetales eller på annen måte krediteres 

registranten.» 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal nye ledd etter annet ledd lyde: 

 «For enhver endring i tilgangen til opplysninger i 

registreringen skal Byrået innkreve et gebyr per 

opplysning som det gjøres en ajourføring av, som 

fastsatt i tabell 3 og 4 i vedlegg III. 

 Ved en ajourføring som gjelder et undersøkelses-

sammendrag eller fyllestgjørende undersøkelsessam-

mendrag, skal Byrået innkreve et gebyr for hvert 

undersøkelsessammendrag eller hvert fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag som ajourføringen 

omfatter.» 

b)  I nr. 6 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom betalingen ikke utføres før utløpet av den 

andre fristen i forbindelse med andre ajourføringer, 

skal Byrået avvise ajourføringen. Dersom søkeren ber 

om det, skal Byrået forlenge den andre fristen, 

forutsatt at anmodningen om forlengelse er framlagt 

før utløpet av den andre fristen. Dersom betalingen 

ikke utføres før utløpet av den forlengede fristen, skal 

Byrået avvise ajourføringen.» 

c)  Nr. 7 skal lyde: 

 «7.  Dersom ajourføringen avvises fordi regist-

ranten ikke har framlagt manglende opplysninger eller 

ikke har betalt gebyret før utløpet av fristene, skal 

gebyrer som er betalt i forbindelse med ajourføringen 

før avvisningen, ikke tilbakebetales eller på annen 

måte krediteres registranten.» 

4)  I artikkel 6 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Ved en anmodning som gjelder en felles fram-

legging, skal Byrået innkreve et redusert gebyr som 

fastsatt i vedlegg IV. Ved en anmodning fra hoved-

registranten skal Byrået innkreve et redusert gebyr bare 

av hovedregistranten, som fastsatt i vedlegg IV.» 

5)  I artikkel 7 skal nr. 5 lyde: 

«5.  Dersom en melding eller en anmodning om 

forlengelse er avvist fordi framstilleren, importøren eller 

produsenten av produktene ikke har framlagt manglende 

opplysninger eller ikke har betalt gebyret eller avgiftene 

før utløpet av fristene, skal gebyrer eller avgifter som er 

betalt i forbindelse med meldingen eller anmodningen om 

forlengelse før den respektive avvisningen, ikke 

tilbakebetales eller på annen måte krediteres personen 

som framla meldingen eller anmodningen.» 

6)  I artikkel 8 nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

«Byrået skal utstede én faktura som dekker grunngebyret 

og relevante ytterligere gebyrer, herunder ved en felles 

godkjenningssøknad.» 

7)  I artikkel 9 nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Byrået skal utstede én faktura som dekker grunnavgiften 

og relevante ytterligere avgifter, herunder ved en felles 

revisjonsrapport.»  
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8)  I artikkel 13 nr. 3 skal nytt ledd etter første ledd lyde: 

 «Dersom dokumentasjonen som skal framlegges for 

Byrået, ikke foreligger på ett av de offisielle språkene i 

Unionen, skal den ledsages av en bekreftet oversettelse til 

ett av disse offisielle språkene.» 

9)  I artikkel 22 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Kommisjonen skal også fortløpende gjennomgå 

denne forordning på grunnlag av viktige opplysninger 

som blir tilgjengelige med hensyn til underliggende 

antakelser om Byråets forventede inntekter og utgifter. 

Innen 31. januar 2015 skal Kommisjonen gjennomgå 

denne forordning med henblikk på eventuelt å endre den, 

idet den særlig tar hensyn til Byråets kostnader og de 

tilhørende kostnadene for de tjenestene som ytes av 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene.» 

10) Vedlegg I-VIII til forordning (EF) nr. 340/2008 skal 

erstattes av teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige inn-

leveringer som ikke er ferdigbehandlet 22. mars 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, 20. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Gebyrer for registreringssøknader framlagt i henhold til artikkel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 1-10 tonn 1 714 euro 1 285 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 10-100 tonn 4 605 euro 3 454 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 100-1 000 tonn 12 317 euro 9 237 euro 

Gebyr for stoffer i en mengde over 1 000 tonn 33 201 euro 24 901 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

 Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Gebyr for stoffer i mengdeom-

rådet 1-10 tonn 

1 114 euro 835 euro 600 euro 450 euro 86 euro 64 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeom-

rådet 10-100 tonn 

2 993 euro 2 245 euro 1 612 euro 1 209 euro 230 euro 173 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeom-

rådet 100-1 000 tonn 

8 006 euro 6 004 euro 4 311 euro 3 233 euro 616 euro 462 euro 

Gebyr for stoffer i en mengde 

over 1 000 tonn 

21 581 euro 16 185 euro 11 620 euro 8 715 euro 1 660 euro 1 245 euro 
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VEDLEGG II 

Gebyrer for registreringssøknader framlagt i henhold til artikkel 17 nr. 2, artikkel 18 nr. 2 og 3 eller artikkel 19 

i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Gebyr 1 714 euro 1 285 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

 Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Gebyr 1 114 euro 835 euro 600 euro 450 euro 86 euro 64 euro 
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VEDLEGG III 

Gebyrer for ajourføring av registreringer i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer for ajourføring av mengdeområdet 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Fra området 1-10 tonn til området 10-100 tonn 2 892 euro 2 169 euro 

Fra området 1-10 tonn til området 100-1 000 tonn 10 603 euro 7 952 euro 

Fra området 1-10 tonn til over 1 000 tonn 31 487 euro 23 616 euro 

Fra området 10-100 tonn til området 100-1 000 tonn 7 711 euro 5 783 euro 

Fra området 10-100 tonn til over 1 000 tonn 28 596 euro 21 447 euro 

Fra området 100-1 000 tonn til over 1 000 tonn 20 885 euro 15 663 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er for ajourføring av mengdeområdet 

 Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Fra området 1-10 tonn til 

området 10-100 tonn 

1 880 euro 1 410 euro 1 012 euro 759 euro 145 euro 108 euro 

Fra området 1-10 tonn til 

området 100-1 000 tonn 

6 892 euro 5 169 euro 3 711 euro 2 783 euro 530 euro 398 euro 

Fra området 1-10 tonn til 

over 1 000 tonn 

20 467 euro 15 350 euro 11 021 euro 8 265 euro 1 574 euro 1 181 euro 

Fra området 10-100 tonn til 

området 100-1 000 tonn 

5 012 euro 3 759 euro 2 699 euro 2 024 euro 386 euro 289 euro 

Fra området 10-100 tonn til 

over 1 000 tonn 

18 587 euro 13 940 euro 10 008 euro 7 506 euro 1 430 euro 1 072 euro 

Fra området 100-1 000 tonn 

til over 1 000 tonn 

13 575 euro 10 181 euro 7 310 euro 5 482 euro 1 044 euro 783 euro 

Tabell 3 

Gebyrer for andre ajourføringer 

Type ajourføring 

Endring av registrantens 

identitet som innebærer en 

endring av status som 

rettssubjekt 

1 607 euro 

Type ajourføring 
Individuell 

framlegging 

Felles 

framlegging 

Endring i tilgangen som gis til 

opplysninger som er framlagt 

Renhetsgrad og/eller identiteten til urenheter eller 

tilsetningsstoffer 

4 820 euro 3 615 euro 

 Relevant mengdeintervall 1 607 euro 1 205 euro 
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Type ajourføring 
Individuell 

framlegging 

Felles 

framlegging 

 Et undersøkelsessammendrag eller et fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

4 820 euro 3 615 euro 

 Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 3 213 euro 2 410 euro 

 Stoffets handelsnavn 1 607 euro 1 205 euro 

 IUPAC-betegnelse på stoffer som ikke er innfasings-

stoffer, som nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 607 euro 1 205 euro 

 IUPAC-betegnelse på stoffer som nevnt i artikkel 119 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 som 

brukes som mellomprodukter, innenfor vitenskapelig 

forskning og utvikling eller innenfor produkt- og 

prosessorientert forskning og utvikling 

1 607 euro 1 205 euro 

Tabell 4 

Reduserte gebyrer for SMB-er for andre ajourføringer 

Type ajourføring Mellomstor bedrift Liten bedrift Svært liten bedrift 

Endring av registrantens identitet som 

innebærer en endring av status som 

rettssubjekt 

1 044 euro 562 euro 80 euro 

Type ajourføring 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

fram-

legging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles fram-

legging) 

Liten bedrift 

(individuell 

fram-

legging) 

Liten bedrift 

(felles fram-

legging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

fram-

legging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles fram-

legging) 

Endring i 

tilgangen som 

gis til opplys-

ninger som er 

framlagt 

Renhetsgrad og/eller 

identiteten til urenheter 

eller tilsetningsstoffer 

3 133 euro 2 350 euro 1 687 euro 1 265 euro 241 euro 181 euro 

Relevant mengdein-

tervall 

1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 

Et undersøkelses-

sammendrag eller et 

fyllestgjørende under-

søkelsessammendrag 

3 133 euro 2 350 euro 1 687 euro 1 265 euro 241 euro 181 euro 

Opplysninger i 

sikkerhetsdatabladet 

2 088 euro 1 566 euro 1 125 euro 843 euro 161 euro 120 euro 

Stoffets handelsnavn 1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 

IUPAC-betegnelse på 

stoffer som ikke er 

innfasingsstoffer, som 

nevnt i artikkel 119 

nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) 

nr. 1907/2006 

1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 

IUPAC-betegnelse på 

stoffer som nevnt i 

artikkel 119 nr. 1 

bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

som brukes som 

mellomprodukter, 

innenfor vitenskapelig 

forskning og utvikling 

eller innenfor produkt- 

og prosessorientert 

forskning og utvikling 

1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 
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VEDLEGG IV 

Gebyrer for anmodninger i henhold til artikkel 10 bokstav a) xi) i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Opplysninger som anmodes behandlet som fortrolige Individuell framlegging Felles framlegging 

Renhetsgrad og/eller identiteten til urenheter eller 

tilsetningsstoffer 

4 820 euro 3 615 euro 

Relevant mengdeintervall 1 607 euro 1 205 euro 

Et undersøkelsessammendrag eller et fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

4 820 euro 3 615 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 3 213 euro 2 410 euro 

Stoffets handelsnavn 1 607 euro 1 205 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som ikke er innfasings-

stoffer, som nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 607 euro 1 205 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som nevnt i artikkel 119 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 som 

brukes som mellomprodukter, innenfor vitenskapelig 

forskning og utvikling eller innenfor produkt- og 

prosessorientert forskning og utvikling 

1 607 euro 1 205 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

Opplysninger som anmodes behandlet som 

fortrolige 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Renhetsgrad og/eller identiteten til 

urenheter eller tilsetningsstoffer 

3 133 euro 2 350 euro 1 687 euro 1 265 euro 241 euro 181 euro 

Relevant mengdeintervall 1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 

Et undersøkelsessammendrag eller 

et fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

3 133 euro 2 350 euro 1 687 euro 1 265 euro 241 euro 181 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 2 088 euro 1 566 euro 1 125 euro 843 euro 161 euro 120 euro 

Stoffets handelsnavn 1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som 

ikke er innfasingsstoffer, som nevnt 

i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som 

nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1907/2006 som 

brukes som mellomprodukter, inn-

enfor vitenskapelig forskning og 

utvikling eller innenfor produkt- og 

prosessorientert forskning og 

utvikling 

1 044 euro 783 euro 562 euro 422 euro 80 euro 60 euro 
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VEDLEGG V 

Gebyrer og avgifter for meldinger om produkt- og prosessorientert forskning og utvikling i henhold til 

artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Gebyrer for meldinger om produkt- og prosessorientert forskning og utvikling 

Standardgebyr 536 euro 

Redusert gebyr for mellomstor bedrift 348 euro 

Redusert gebyr for liten bedrift 187 euro 

Redusert gebyr for svært liten bedrift 27 euro 

Tabell 2 

Avgifter for forlenget unntak fra den allmenne registreringsplikten for produkt- og prosessorientert forskning 

og utvikling 

Standardavgift 1 071 euro 

Redusert avgift for mellomstor bedrift 696 euro 

Redusert avgift for liten bedrift 375 euro 

Redusert avgift for svært liten bedrift 54 euro 
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VEDLEGG VI 

Gebyrer for søknader om godkjenning i henhold til artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Grunngebyr 53 300 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 10 660 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 10 660 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker ikke er en SMB: 39 975 euro 

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for mellomstore bedrifter 

Grunngebyr 39 975 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 7 995 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 7 995 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 

Tabell 3 

Reduserte gebyrer for små bedrifter 

Grunngebyr 23 985 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 4 797 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 4 797 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 

Tabell 4 

Reduserte gebyrer for svært små bedrifter 

Grunngebyr 5 330 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 1 066 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 1 066 euro 

Tilleggsgebyr per søker Per ytterligere søker: 3 998 euro 
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VEDLEGG VII 

Avgifter for revisjon av en godkjenning i henhold til artikkel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardavgifter 

Grunnavgift 53 300 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 10 660 euro 

Tilleggsavgift per stoff 10 660 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker ikke er en SMB: 39 975 euro 

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 

Tabell 2 

Reduserte avgifter for mellomstore bedrifter 

Grunnavgift 39 975 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 7 995 euro 

Tilleggsavgift per stoff 7 995 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 

Tabell 3 

Reduserte avgifter for små bedrifter 

Grunnavgift 23 985 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 4 797 euro 

Tilleggsavgift per stoff 4 797 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 

Tabell 4 

Reduserte avgifter for svært små bedrifter 

Grunnavgift 5 330 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 1 066 euro 

Tilleggsavgift per stoff 1 066 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro 
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VEDLEGG VIII 

Gebyrer for klager i henhold til artikkel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Klage på beslutning truffet i henhold til: Gebyr 

Artikkel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006 2 356 euro 

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 4 712 euro 

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 7 069 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

Klage på beslutning truffet i henhold til: Gebyr 

Artikkel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006 1 767 euro 

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 3 534 euro 

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 5 301 euro» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 487/2013 

av 8. mai 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 53, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniseres 

bestemmelsene om og kriteriene for klassifisering og 

merking av stoffer, stoffblandinger og visse særskilte 

produkter i Unionen. 

2) I nevnte forordning tas det hensyn til De forente 

nasjoners globalt harmoniserte system for klassifise-

ring og merking av kjemikalier (heretter kalt «GHS»). 

3) Klassifiseringskriteriene og merkingsreglene i GHS 

blir regelmessig revidert på FN-plan. Fjerde reviderte 

utgave av GHS er et resultat av endringer vedtatt i 

desember 2010 av FNs ekspertkomité for transport av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 1.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 23. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

farlig gods og det globalt harmoniserte system for 

klassifisering og merking av kjemikalier. Den omfatter 

endringer som blant annet berører nye farekategorier 

for kjemisk ustabile gasser og ikke-brennbare 

aerosoler, samt ytterligere rasjonalisering av sik-

kerhetssetninger. De tekniske bestemmelsene og 

kriteriene i vedleggene til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 bør derfor tilpasses til den fjerde 

reviderte utgaven av GHS. 

4) GHS gir myndighetene muligheten til å vedta unntak 

for merking av stoffer eller stoffblandinger som er 

klassifisert som etsende for metaller, men ikke som 

etsende for hud og/eller øyne. Det vil også være mulig 

å unnlate å ta med visse merkingselementer på 

emballasjen dersom stoffets eller stoffblandingens 

volum ligger under et visst nivå. Det bør fastsettes 

bestemmelser for å gjennomføre disse tiltakene på 

unionsplan. 

5) Dessuten bør terminologien i ulike bestemmelser i 

vedleggene og i visse tekniske kriterier endres for å 

lette gjennomføringen for operatørene og hånd-

hevingsmyndighetene, forbedre sammenhengen i 

rettsakten og øke klarheten. 

6) For at leverandører av stoffer skal kunne tilpasse seg 

til de nye bestemmelsene om klassifisering, merking 

og emballering som innføres ved denne forordning, 

bør det fastsettes en overgangsperiode, og anvendelsen 

av denne forordning bør utsettes. Dette vil gjøre det 

mulig å anvende bestemmelsene fastsatt i denne 

forordning på frivillig grunnlag fram til over-

gangsperioden utløper. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(2) —  

  

(2) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2019/EØS/28/45 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 14 nr. 2 oppheves bokstav c). 

2)  I artikkel 23 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som 

etsende for metaller, men ikke som etsende for hud 

og/eller øyne.» 

3)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

4)  Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

5)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne 

forordning. 

6)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne 

forordning. 

7)  Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne 

forordning. 

8)  Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg VI til denne 

forordning. 

9)  Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VII til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

1.  Som unntak fra artikkel 3 annet ledd 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 annet ledd 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 denne forordning før 1. desember 2016. 

3.  Som unntak fra artikkel 3 annet ledd behøver stoff-

blandinger som er klassifisert, merket og emballert i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) eller 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før  

1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med 

denne forordning før 1. juni 2017. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den 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. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

A.  I del 1 gjøres følgende endringer: 

1)  Nytt avsnitt 1.3.6 skal lyde: 

«1.3.6. Stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som etsende for metaller, men ikke som etsende 

for hud og/eller øyne 

 Stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som etsende for metaller, men ikke som etsende 

for hud og/eller øyne, og som utgjør ferdig emballerte sluttprodukter for forbrukeren, behøver 

ikke å ha farepiktogram GHS05 påført etiketten.» 

2)  Nye avsnitt 1.5.2.4 og 1.5.2.5 skal lyde: 

«1.5.2.4. Merking av indre emballasje hvis innhold ikke overstiger 10 ml 

1.5.2.4.1.  Merkingselementene som kreves i henhold til artikkel 17 kan utelates fra den indre emballasjen 

når 

a)  innholdet i den indre emballasjen ikke overstiger 10 ml, 

b)  stoffet eller stoffblandingen bringes i omsetning for levering til en distributør eller 

etterfølgende bruker med henblikk på vitenskapelig forskning og utvikling eller analysering i 

forbindelse med kvalitetskontroll, og 

c)  den indre emballasjen befinner seg i en ytre emballasje som oppfyller kravene i henhold til 

artikkel 17. 

1.5.2.4.2.  Uten hensyn til avsnitt 1.5.1.2 og 1.5.2.4.1 skal etiketten på den indre emballasjen omfatte 

produktidentifikatoren og, der det er aktuelt, farepiktogrammene «GHS01», «GHS05», «GHS06» 

og/eller «GHS08». Når mer enn to piktogrammer er angitt, kan «GHS06» og «GHS08» gis 

forrang for «GHS01» og «GHS05». 

1.5.2.5.  Avsnitt 1.5.2.4 får ikke anvendelse på stoffer eller stoffblandinger som kommer inn under 

virkeområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009 eller (EU) nr. 528/2012.» 

B.  I del 2 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 2.1.2.1 skal annet punktum lyde: 

 «Forsøksmetodene er beskrevet i del I i UN RTDG: håndbok for prøving og kriterier.» 

2) I avsnitt 2.1.2.2 bokstav f) utgår ordet «detonerende». 

3) I avsnitt 2.1.2.3 og i kolonnen «Kriterier» i tabell 2.1.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig 

gods» erstattes med «UN RTDG». 

4) I avsnitt 2.1.3, i kolonnen «Ustabil eksplosiv vare» i tabell 2.1.2, skal sikkerhetssetning «P281» erstattes med 

«P280». 

5) I avsnitt 2.1.4.1 første ledd og i fotnoten til figur 2.1.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig 

gods» erstattes med «UN RTDG». 

6) I avsnitt 2.1.4.2 første ledd skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN 

RTDG». 
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7) I avsnitt 2.1.4.3 bokstav a) skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN 

RTDG». 

8) Avsnitt 2.2–2.3.4.1 skal lyde: 

«2.2. Brannfarlige gasser (herunder kjemisk ustabile gasser) 

2.2.1. Definisjoner 

2.2.1.1.  Med «brannfarlig gass» menes en gass eller en gassblanding som kan antennes i luft ved en 

temperatur på 20 °C og et standardtrykk på 101,3 kPa. 

2.2.1.2.  Med «kjemisk ustabil gass» menes en brannfarlig gass som er i stand til å reagere eksplosivt også 

ved fravær av luft eller oksygen. 

2.2.2. Klassifiseringskriterier 

2.2.2.1.  En brannfarlig gass skal klassifiseres i denne klassen i samsvar med tabell 2.2.1: 

Tabell 2.2.1 

Kriterier for brannfarlige gasser 

Kategori Kriterier 

1 Gasser som ved en temperatur på 20 °C og et standardtrykk på 101,3 kPa 

a)  kan antennes når de i en blanding med luft har en volumprosent på høyst 13, 

eller 

b)  som har et brannfarlig område på minst tolv prosentpoeng i luft, uavhengig av 

den nedre grensen for brannfare. 

2 Andre gasser enn dem i kategori 1 som ved en temperatur på 20 °C og et standard-

trykk på 101,3 kPa kan antennes i luft. 

Merknad: 

Aerosoler skal ikke klassifiseres som brannfarlige gasser, se avsnitt 2.3. 

2.2.2.2.  En brannfarlig gass som også er kjemisk ustabil, skal dessuten klassifiseres i en av de to 

kategoriene for kjemisk ustabile gasser ved bruk av framgangsmåtene beskrevet i del III i UN 

RTDG: håndbok for prøving og kriterier, i henhold til følgende tabell: 

Tabell 2.2.2 

Kriterier for kjemisk ustabile gasser 

Kategori Kriterier 

A Brennbare gasser som er kjemisk ustabile ved 20 °C og et standardtrykk på 

101,3 kPa 

B Brennbare gasser som er kjemisk ustabile ved en temperatur høyere enn 20 °C 

og/eller et trykk høyere enn 101,3 kPa 

2.2.3. Formidling av fare 

 Stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering i denne fareklassen, skal 

merkes i samsvar med tabell 2.2.3.  
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Tabell 2.2.3 

Merkingselementer for brannfarlige gasser (herunder kjemisk ustabile gasser) 

Klassifisering 

Brannfarlig gass Kjemisk ustabil gass 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori A Kategori B 

GHS-piktogram 

 

Intet piktogram Intet ytterligere 

piktogram 

Intet ytterligere 

piktogram 

Varselord Fare Advarsel Intet ytterligere 

varselord 

Intet ytterligere 

varselord 

Faresetning H220: Ekstremt 

brannfarlig gass 

H221: 

Brannfarlig gass 

H230: Kan 

reagere 

eksplosivt også 

ved fravær av 

luft 

H231: Kan reagere 

eksplosivt også ved 

fravær av luft ved 

høyt trykk og/eller 

høy temperatur 

Sikkerhetssetning 

– forebygging 

P210 P210 P202 P202 

Sikkerhetssetning 

– tiltak 

P377 

P381 

P377 

P381 

  

Sikkerhetssetning 

– oppbevaring 

P403 P403   

Sikkerhetssetning 

– disponering 

    

 Framgangsmåten for klassifisering er fastsatt i følgende beslutningsdiagram (se figur 2.2.1–

2.2.2).  
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Figur 2.2.1 

Brannfarlige gasser 

  

JA 

 

Stoff i gassform eller blanding av gasser 

Kan det antennes i luft ved 20 °C og et 

standardtrykk på 101,3 kPa? 

JA 

NEI 

Kategori 2 

Intet piktogram 

Advarsel 

Ved 20 °C og et standardtrykk på 101,3 kPa 

a) antennes stoffet når det i en blanding 

med luft har en volumprosent på høyst 
13, eller 

b)  har det et brannfarlig område på minst 

tolv prosentpoeng i luft, uavhengig av 

den nedre grensen for brannfare? 

Fare 

Ikke klassifisert NEI 

Kategori 1 
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Figur 2.2.2 

Kjemisk ustabile gasser 

 

2.2.4. Ytterligere faktorer å ta i betraktning ved klassifisering 

2.2.4.1.  Antennelighet skal bestemmes ved forsøk, eller når det gjelder stoffblandinger som det foreligger 

tilstrekkelige data om, ved beregninger foretatt i samsvar med metodene fastsatt av ISO (se 

ISO 10156 med endringer: «Gasser og gassblandinger – Bestemmelse av brannpotensiale og 

oksiderende evne for utvelgelse av ventiler for beholdere»). Dersom det ikke finnes tilstrekkelige 

data til å benytte disse metodene, kan forsøksmetoden i NS-EN 1839 («Fastsettelse av 

eksplosjonsgrenser for gasser og damp»), med endringer, benyttes. 

2.2.4.2.  Kjemisk ustabilitet skal bestemmes i samsvar med framgangsmåten beskrevet i del III i UN 

RTDG: håndbok for prøving og kriterier. Dersom beregningene i samsvar med ISO 10156 med 

endringer viser at en gassblanding ikke er brennbar, er det ikke nødvendig å gjennomføre 

forsøkene for å bestemme kjemisk ustabilitet av klassifiseringshensyn. 

2.3. Aerosoler 

2.3.1. Definisjoner 

 Med «aerosoler», det vil si «aerosolbeholdere», menes engangsbeholdere av metall, glass eller 

plast som inneholder en komprimert, flytende eller trykkoppløst gass med eller uten væske, krem 

eller pulver, og som er utstyrt med en utløsningsmekanisme som gjør det mulig å tømme ut 

innholdet i form av faste eller flytende partikler suspendert i en gass eller som skum, krem eller 

pulver, eller i væske- eller gassform. 

2.3.2. Klassifiseringskriterier 

2.3.2.1.  Aerosoler skal tas i betraktning for klassifisering som brannfarlige aerosoler, i samsvar med 

avsnitt 2.3.2.2, dersom de inneholder en bestanddel som er klassifisert som brannfarlig i henhold 

til følgende kriterier fastsatt i denne del, dvs.:   

Brannfarlig gass eller gassblanding 

JA 

Kategori A  

(kjemisk ustabil gass) 

Intet ytterligere piktogram 

Intet ytterligere varselord 

Er den kjemisk ustabil ved 20 °C og et 

standardtrykk på 101,3 kPa? 

JA 

NEI 

NEI 

Er den kjemisk ustabil ved en temperatur 
høyere enn 20 °C og/eller et trykk på 

101,3 kPa? 

Kategori B  

(kjemisk ustabil gass) 

Intet ytterligere piktogram 

Intet ytterligere varselord 

Ikke klassifisert som kjemisk ustabil 
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– væsker med et flammepunkt ≤ 93 °C, herunder brannfarlige væsker i henhold til avsnitt 2.6, 

– brannfarlige gasser (se avsnitt 2.2), 

– brannfarlige faste stoffer (se avsnitt 2.7). 

 Merknad 1: 

 Brannfarlige bestanddeler omfatter ikke pyrofore eller selvopphetende stoffer og stoffblandinger, 

eller stoffer og stoffblandinger som reagerer med vann, fordi slike bestanddeler aldri brukes som 

innhold i aerosoler. 

 Merknad 2: 

 Aerosoler omfattes ikke av avsnitt 2.2 (brannfarlige gasser), 2.5 (gasser under trykk), 2.6 

(brannfarlige væsker) eller 2.7 (brannfarlige faste stoffer). Avhengig av innholdet kan aerosoler 

imidlertid falle inn under andre fareklasser og merkes i samsvar med disse. 

2.3.2.2.  En aerosol skal klassifiseres i en av de tre kategoriene for denne klassen på grunnlag av dens 

bestanddeler, dens kjemiske forbrenningsvarme og eventuelt resultatene av skumforsøket (for 

skumaerosoler) og forsøket med antenningsavstand og forsøket i lukket rom (for spray-aerosoler) 

i samsvar med figur 2.3.1 a)–c) i dette vedlegg og underavsnitt 31.4, 31.5 og 31.6 i del III i UN 

RTDG: håndbok for prøving og kriterier. Aerosoler som ikke oppfyller kriteriene for oppføring i 

kategori 1 eller kategori 2, skal klassifiseres i kategori 3. 

 Merknad: 

 Aerosoler som inneholder mer enn 1 % brannfarlige bestanddeler, eller som har en forbrennings-

varme på minst 20 kJ/g, og som ikke gjennomgår framgangsmåtene for klassifisering av 

brennbarhet i dette avsnitt, skal klassifiseres som aerosoler i kategori 1. 

Figur 2.3.1 a) 

Aerosoler 

  

AEROSOL 

JA 

Kategori 3 

Intet piktogram 

Advarsel 

Inneholder den ≤ 1 % brannfarlige bestanddeler 

og har en forbrenningsvarme < 20 kJ/g? 

JA 

NEI 

NEI 

Kategori 1 

For spray-aerosoler, se beslutningsdiagram 2.3.1 b). 

For skumaerosoler, se beslutningsdiagram 2.3.1 c). 

Inneholder den ≥ 85 % brannfarlige bestanddeler 

og har en forbrenningsvarme ≥ 30 kJ/g? 

Fare 
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Figur 2.3.1 b) 

Spray-aerosoler 

 

SPRAY-AEROSOL 

JA 

Forekommer det ved forsøket med 

antenningsavstand antenning ved en avstand 

≥ 75 cm? 

Advarsel 

NEI 

NEI 

JA 

Kategori 2 

Er forbrenningsvarmen < 20 kJ/g? 

Fare 

Kategori 1 

Advarsel 

Kategori 2 

Advarsel 

Kategori 2 

Kategori 3 

Intet piktogram 

Advarsel 

Ved forsøk med antenning i lukket rom, er 

a) tidsekvivalenten ≥ 300 s/m3, eller 

b) deflagrasjonstettheten ≥ 300 g/m3? 

NEI 

NEI 

JA 

JA 

Forekommer det ved forsøket med 
antenningsavstand antenning ved en avstand 

≥ 15 cm? 
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Figur 2.3.1 c) 

Skumaerosoler 

 

2.3.3. Formidling av fare 

 Stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering i denne fareklassen, skal 

merkes i samsvar med tabell 2.3.1. 

Tabell 2.3.1 

Merkingselementer for brannfarlige og ikke-brannfarlige aerosoler 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS-piktogrammer 

  

Intet piktogram 

Varselord Fare Advarsel Advarsel 

Faresetning H222: Ekstremt 

brannfarlig aerosol 

H229: Beholder under 

trykk: Kan eksplodere 

ved oppvarming 

H223: Brannfarlig 

aerosol 

H229: Beholder under 

trykk: Kan eksplodere 

ved oppvarming 

H229: Beholder under 

trykk: Kan eksplodere 

ved oppvarming 

SKUMAEROSOL 

JA 

Ved skumforsøket, er 

a)  flammehøyden ≥ 20 cm og flammens 

varighet ≥ 2 s, eller 

b)  flammehøyden ≥ 4 cm og flammens 

varighet ≥ 7 s? 

Advarsel 

JA 

NEI 

NEI 

Kategori 2 

Ved skumforsøket, er flammehøyden 

≥ 4 cm og flammens varighet ≥ 2 s? 

Fare 

Kategori 1 

Kategori 3 

Intet piktogram 

Advarsel 
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Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P210 

P211 

P251 

P210 

P211 

P251 

P210 

P251 

Sikkerhetssetning – 

tiltak 

   

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P410 + P412 P410 + P412 P410 + P412 

Sikkerhetssetning – 

disponering 

   

2.3.4. Ytterligere faktorer å ta i betraktning ved klassifisering 

2.3.4.1.  Den kjemiske forbrenningsvarmen (ΔHc), uttrykt i kilojoule per gram (kJ/g), er produktet av den 

teoretiske forbrenningsvarmen (ΔHforbr) og en utnyttingsgrad for forbrenningen som vanligvis er 

mindre enn 1,0 (en typisk utnyttingsgrad for forbrenningen er 0,95 eller 95 %). 

 For en sammensatt aerosolstoffblanding er den kjemiske forbrenningsvarmen summen av de 

veide forbrenningsvarmeverdiene for de enkelte bestanddelene, uttrykt som: 

ΔHc (produkt) = ∑[wi % × ΔHc(i)]

n

i

 

 der 

ΔΗc = kjemisk forbrenningsvarme (kJ/g), 

wi % = massefraksjonen av bestanddel i i produktet, 

ΔΗc(i) = den spesifikke forbrenningsvarmen (kJ/g) til bestanddel i i produktet. 

 Verdiene for kjemisk forbrenningsvarme, beregnet ved eller bestemt ved hjelp av forsøk, finnes i 

litteraturen (se ASTM D 240, med endringer: «Standard Test Methods for Heat of Combustion of 

Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter», EN/ISO 13943, med endringer, 86.l–86.3: 

«Brannsikkerhet — Terminologi», og NFPA 30B, med endringer: «Code for the Manufacture and 

Storage of Aerosol Products).» 

9) I avsnitt 2.4.2.1 skal merknaden under tabell 2.4.1 lyde: 

«Merknad: 

Med «gasser som i sterkere grad enn luft kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer» menes 

rene gasser eller gassblandinger med en oksiderende virkning på mer enn 23,5 %, bestemt ved hjelp av en 

metode beskrevet i ISO-standard 10156, med endringer.» 

10) Avsnitt 2.4.4 skal lyde: 

«2.4.4. Ytterligere faktorer å ta i betraktning ved klassifisering 

 Ved klassifisering av en oksiderende gass skal forsøks- eller beregningsmetodene i henhold til 

ISO-standard 10156, med endringer: «Gasser og gassblandinger — Bestemmelse av brann-

potensiale og oksiderende evne for utvelgelse av ventiler for beholdere», benyttes.» 

11) I avsnitt 2.5.1.1 skal første punktum lyde: 

«Med «gasser under trykk» menes gasser som befinner seg i en beholder ved et trykk på 200 kPa (overtrykk) 

eller mer ved 20 °C, eller som er gjort flytende, eller flytende og nedkjølt.»  
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12) Avsnitt 2.5.2 skal lyde: 

«2.5.2. Klassifiseringskriterier 

2.5.2.1.  Avhengig av deres fysiske tilstand skal gasser under trykk, når de emballeres, klassifiseres i en av 

fire grupper, i samsvar med tabell 2.5.1: 

Tabell 2.5.1 

Kriterier for gasser under trykk 

Gruppe Kriterier 

Komprimert gass En gass som når den er emballert under trykk, er totalt gassformig 

ved –50 °C, herunder alle gasser med en kritisk temperatur  

≤ –50 °C. 

Flytende gass En gass som når den er emballert under trykk, er delvis flytende ved 

temperaturer over –50 °C. Det skilles mellom 

i)  flytende gass under høyt trykk, som er en gass med en kritisk 

temperatur mellom –50 °C og +65 °C, og 

ii)  flytende gass under lavt trykk, som er en gass med en kritisk 

temperatur over +65 °C. 

Nedkjølt flytende gass En gass som når den emballeres, er gjort delvis flytende på grunn av 

sin lave temperatur. 

Oppløst gass En gass som når den er emballert under trykk, oppløses i et flytende 

løsemiddel. 

Merknad: 

Aerosoler skal ikke klassifiseres som gasser under trykk. Se avsnitt 2.3.» 

13) I avsnitt 2.5.4 skal annet ledd lyde: 

 «Data kan finnes i litteraturen, beregnes eller bestemmes ved hjelp av forsøk. De fleste rene gasser er allerede 

klassifisert i UN RTDG: typeregelverk.» 

14) I avsnitt 2.7.2.1 og 2.7.2.3 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN 

RTDG». 

15) Fotnoten til bokstav e) i avsnitt 2.8.2.1 skal lyde: 

«1)  Se UN RTDG: håndbok for prøving og kriterier, underavsnitt 28.1, 28.2 og 28.3 og tabell 28.3.» 

16) I avsnitt 2.8.2.4 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN RTDG». 

17) I avsnitt 2.8.4.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN RTDG». 

18) I avsnitt 2.8.4.2 bokstav a) og b) skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med 

«UN RTDG». 

19) I innledende punktum i avsnitt 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 og 2.13.2.1 skal teksten «FNs 

anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN RTDG». 
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20) I avsnitt 2.13.4.4 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN RTDG». 

21) I innledende punktum i avsnitt 2.14.2.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes 

med «UN RTDG». 

22) Fotnoten til bokstav g) i avsnitt 2.15.2.2 skal lyde: 

«1)  Se UN RTDG: håndbok for prøving og kriterier, underavsnitt 28.1, 28.2 og 28.3 og tabell 28.3.» 

23) I avsnitt 2.15.2.3 gjøres følgende endringer: 

i)  Fotnoten til bokstav b) skal lyde: «(1) Fastsatt ved forsøksserie E, beskrevet i UN RTDG: håndbok for 

prøving og kriterier, del II.» 

ii)  I annet ledd skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN RTDG». 

24) I avsnitt 2.15.4.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes med «UN RTDG». 

25) I innledende punktum i avsnitt 2.16.2.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes 

med «UN RTDG». 

26) I avsnitt 2.16.3 innsettes følgende merknad under tabell 2.16.2: 

 «Merknad: 

 Dersom et stoff eller en stoffblanding er klassifisert som etsende for metaller, men ikke som etsende for hud 

og/eller øyne, får bestemmelsene om merking i avsnitt 1.3.6 anvendelse.» 

27) I innledende punktum i avsnitt 2.16.4.1 skal teksten «FNs anbefalinger for transport av farlig gods» erstattes 

med «UN RTDG». 

C.  I del 3 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 3.1.2.1 skal merknad c) under tabell 3.1.1 lyde: 

«c)  Anslåtte verdier for akutt giftighet (ATE) ved innånding i tabellen er basert på fire timers eksponering. 

Det er mulig å omregne eksisterende data om giftighet ved innånding som er framkommet etter 

eksponering i én time, ved å dele på faktoren 2 for gasser og damper og faktoren 4 for støv og tåke.» 

2) Avsnitt 3.1.3.6.2.2 og 3.1.3.6.2.3 skal lyde: 

«3.1.3.6.2.2.  Dersom en bestanddel som det ikke foreligger noen brukbare opplysninger om med henblikk 

på klassifiseringen, brukes i en stoffblanding i en konsentrasjon på ≥ 1 %, antas det at det ikke 

kan gis en definitiv anslått verdi for akutt giftighet for stoffblandingen. I et slikt tilfelle skal 

bare de kjente bestanddelene brukes for klassifisering av stoffblandingen, som skal inneholde 

følgende tilleggsangivelse på etiketten og i sikkerhetsdatabladet: «x prosent av stoffblandingen 

består av en eller flere bestanddeler med ukjent akutt giftighet», idet det tas hensyn til 

bestemmelsene i avsnitt 3.1.4.2. 

3.1.3.6.2.3.  Dersom den samlede konsentrasjonen av relevante bestanddeler med ukjent giftighet er 

≤ 10 %, skal formelen i avsnitt 3.1.3.6.1 benyttes. Dersom den samlede konsentrasjonen av 

relevante bestanddeler med ukjent giftighet er > 10 %, skal formelen i avsnitt 3.1.3.6.1 

korrigeres, og tilpasses prosentdelen av den eller de ukjente bestanddelene på følgende måte:  
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100 – (Σ C ukjent dersom >  10 %)

ATEblanding

= ∑
Ci

ATEi».
n

 

3) I avsnitt 3.1.4.1 skal tabell 3.1.3 lyde: 

«Tabell 3.1.3 

Merkingselementer for akutt giftighet 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

GHS-piktogrammer 

    

Varselord Fare Fare Fare Advarsel 

Faresetning: 

–  Gjennom munnen 

H300: Dødelig ved 

svelging 

H300: Dødelig ved 

svelging 

H301: Giftig ved 

svelging 

H302: Farlig ved 

svelging 

–  Gjennom huden H310: Dødelig ved 

hudkontakt 

H310: Dødelig ved 

hudkontakt 

H311: Giftig ved 

hudkontakt 

H312: Farlig ved 

hudkontakt 

–  Ved innånding 

 (se merknad 1) 

H330: Dødelig ved 

innånding 

H330: Dødelig ved 

innånding 

H331: Giftig ved 

innånding 

H332: Farlig ved 

innånding 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

(gjennom munnen) 

P264 

P270 

P264 

P270 

P264 

P270 

P264 

P270 

Sikkerhetssetning – 

tiltak (gjennom 

munnen) 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P312 

P330 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

(gjennom munnen) 

P405 P405 P405  

Sikkerhetssetning – 

disponering 

(gjennom munnen) 

P501 P501 P501 P501 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

(gjennom huden) 

P262 

P264 

P270 

P280 

P262 

P264 

P270 

P280 

P280 P280 

Sikkerhetssetning – 

tiltak (gjennom 

huden) 

P302 + P352 

P310 

P321 

P361 + P364 

P302 + P352 

P310 

P321 

P361 + P364 

P302 + P352 

P312 

P321 

P361 + P364 

P302 + P352 

P312 

P321 

P362 + P364 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

(gjennom huden) 

P405 P405 P405  

Sikkerhetssetning – 

disponering 

(gjennom huden) 

P501 P501 P501 P501 
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Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Sikkerhetssetning – 

forebygging (inn-

ånding) 

P260 

P271 

P284 

P260 

P271 

P284 

P261 

P271 

P261 

P271 

Sikkerhetssetning – 

tiltak (innånding) 

P304 + P340 

P310 

P320 

P304 + P340 

P310 

P320 

P304 + P340 

P311 

P321 

P304 + P340 

P312 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring (inn-

ånding) 

P403 + P233 

P405 

P403 + P233 

P405 

P403 + P233 

P405 

 

Sikkerhetssetning – 

disponering (inn-

ånding) 

P501 P501 P501»  

4) Nytt avsnitt 3.1.4.2 skal lyde: 

«3.1.4.2.  Faresetningene for akutt giftighet er differensiert etter eksponeringsvei. Denne differen-

sieringen bør også gjenspeiles i meldinger om klassifisering av akutt giftighet. Dersom et stoff 

eller en stoffblanding klassifiseres for mer enn én eksponeringsvei, skal alle relevante 

klassifiseringer oppgis på sikkerhetsdatabladet som angitt i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og etiketten inneholde de relevante symbolene for formidling av fare i samsvar 

med avsnitt 3.1.3.2. Dersom setningen «x prosent av stoffblandingen består av en eller flere 

bestanddeler av ukjent akutt giftighet» benyttes, i samsvar med avsnitt 3.1.3.6.2.2, kan den i 

opplysningene på sikkerhetsdatabladet også differensieres etter eksponeringsvei. For eksempel 

«x prosent av stoffblandingen består av en eller flere bestanddeler av ukjent akutt oral 

giftighet» og «x prosent av stoffblandingen består av en eller flere bestanddeler av ukjent akutt 

giftighet ved hudkontakt».» 

5) Avsnitt 3.2.3.3.5 skal lyde: 

«3.2.3.3.5.  I visse tilfeller kan pålitelige data vise at faren for en bestanddels etsende virkning eller 

irritasjonsvirkning på huden ikke vil framgå selv når konsentrasjonen av den er lik eller 

overskrider de generiske konsentrasjonsgrensene angitt i tabell 3.2.3 og 3.2.4 i avsnitt 

3.2.3.3.6. I slike tilfeller skal stoffblandingen klassifiseres på grunnlag av de nevnte dataene 

(se også artikkel 10 og 11). I andre tilfeller, når det antas at en bestanddels etsende virkning 

eller irritasjonsvirkning på huden ikke framgår når konsentrasjonen av den er lik eller 

overskrider de generiske konsentrasjonsgrensene nevnt i tabell 3.2.3 og 3.2.4, skal et forsøk 

med stoffblandingen vurderes. I de nevnte tilfellene skal den trinnvise framgangsmåten for 

bestemmelse av dataenes beviskraft som fastsatt i avsnitt 3.2.2.5, benyttes.» 

6) I avsnitt 3.2.4 skal tabell 3.2.5 lyde: 

«Tabell 3.2.5 

Merkingselementer for hudetsende/hudirriterende virkning 

Klassifisering Kategori 1 A/1 B/1 C Kategori 2 

GHS-piktogrammer 

 
 

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning H314: Gir alvorlige etseskader på 

hud og øyne 

H315: Irriterer huden 
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Klassifisering Kategori 1 A/1 B/1 C Kategori 2 

Sikkerhetssetning – forebygging P260 

P264 

P280 

P264 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak P301 + P330 + P331 

P303 + P361 + P353 

P363 

P304 + P340 

P310 

P321 

P305 + P351 + P338 

P302 + P352 

P321 

P332 + P313 

P362 + P364 

Sikkerhetssetning – oppbevaring P405  

Sikkerhetssetning – disponering P501»  

7) Avsnitt 3.3.3.3.5 skal lyde: 

«3.3.3.3.5.  I visse tilfeller kan pålitelige data vise at en bestanddels reversible/irreversible virkninger på 

øyet ikke vil framgå når den er lik eller overskrider de generiske konsentrasjonsgrensene 

angitt i tabell 3.3.3 og 3.3.4 i avsnitt 3.3.3.3.6. I slike tilfeller skal stoffblandingen klassifiseres 

på grunnlag av de nevnte dataene. I andre tilfeller, når det antas at en bestanddels etsende 

virkning eller irritasjonsvirkning på huden eller reversible/irreversible virkninger på øyet ikke 

framgår når konsentrasjonen av den er lik eller overskrider de generiske konsentrasjons-

grensene nevnt i tabell 3.3.3 og 3.3.4, skal et forsøk med stoffblandingen vurderes. I de nevnte 

tilfellene skal den trinnvise framgangsmåten for bestemmelse av dataenes beviskraft 

benyttes.» 

8) I avsnitt 3.4.3.3.2 skal merknad 1 under tabell 3.4.6 lyde: 

 «Merknad 1: 

 Denne konsentrasjonsgrensen for utløsning brukes som regel ved anvendelse av de særlige merkingskravene i 

avsnitt 2.8 i vedlegg II for å beskytte allerede sensibiliserte personer. Et sikkerhetsdatablad kreves dersom 

stoffblandingen inneholder en bestanddel i en konsentrasjon som er lik eller overstiger denne konsentrasjonen. 

For sensibiliserende stoffer med en særlig konsentrasjonsgrense på under 0,1 % bør konsentrasjonsgrensen for 

utløsning fastsettes til en tidel av den særlige konsentrasjonsgrensen.» 

9) I avsnitt 3.4.4 skal tabell 3.4.7 lyde: 

«Tabell 3.4.7 

Merking for sensibilisering ved innånding eller hudkontakt 

Klassifisering 

Sensibilisering ved innånding Hudsensibilisering 

Kategori 1 og underkategori 1A og 1B Kategori 1 og underkategori 1A og 1B 

GHS-piktogrammer 

 
 

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning H334: Kan gi allergi- eller 

astmasymptomer eller pustevansker ved 

innånding 

H317: Kan utløse en allergisk 

hudreaksjon 
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Klassifisering 

Sensibilisering ved innånding Hudsensibilisering 

Kategori 1 og underkategori 1A og 1B Kategori 1 og underkategori 1A og 1B 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P261 

P284 

P261 

P272 

P280 

Sikkerhetssetning – tiltak P304 + P340 

P342 + P311 

P302 + P352 

P333 + P313 

P321 

P362 + P364 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

  

Sikkerhetssetning – 

disponering 

P501 P501» 

10) I avsnitt 3.5.3.1.1 skal tabell 3.5.2 lyde: 

«Tabell 3.5.2 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler i en stoffblanding som er klassifisert som stoffer som 

skader arvestoffet i kjønnsceller, og som fører til klassifisering av stoffblandingen 

Bestanddel klassifisert som: 

Konsentrasjonsgrenser som fører til klassifisering av en stoffblanding som 

Arvestoffskadelig, kategori 1 
Arvestoffskadelig, 

kategori 2 
Kategori 1A Kategori 1B 

Arvestoffskadelig, kategori 1A ≥ 0,1 % — — 

Arvestoffskadelig, kategori 1B — ≥ 0,1 % — 

Arvestoffskadelig, kategori 2 — — ≥ 1,0 %» 

11) I avsnitt 3.5.4.1 skal tabell 3.5.3 lyde: 

«Tabell 3.5.3 

Merkingselementer for stoffer som skader arvestoffet i kjønnsceller 

Klassifisering 
Kategori 1 

(kategori 1A, 1B) 
Kategori 2 

GHS-piktogrammer 

  

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning H340: Kan forårsake genetiske skader 

(angi eksponeringsvei dersom det med 

sikkerhet er fastslått at ingen andre 

eksponeringsveier er årsak til faren) 

H341: Mistenkes for å kunne forårsake 

genetiske skader (angi eksponeringsvei 

dersom det med sikkerhet er fastslått at 

ingen andre eksponeringsveier er årsak til 

faren) 
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Klassifisering 
Kategori 1 

(kategori 1A, 1B) 
Kategori 2 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P201 

P202 

P280 

P201 

P202 

P280 

Sikkerhetssetning – 

tiltak 

P308 + P313 P308 + P313 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P405 P405 

Sikkerhetssetning – 

disponering 

P501 P501» 

12) I avsnitt 3.6.3.1.1 skal tabell 3.6.2 lyde: 

«Tabell 3.6.2 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler i en stoffblanding som er klassifisert som 

kreftframkallende, og som fører til klassifisering av stoffblandingen 

Bestanddel klassifisert som: 

Generiske konsentrasjonsgrenser som fører til klassifisering av en stoffblanding 

som: 

Kreftframkallende, kategori 1 
Kreftframkallende, 

kategori 2 
Kategori 1A Kategori 1B 

Kreftframkallende, kategori 1A ≥ 0,1 % — — 

Kreftframkallende, kategori 1B — ≥ 0,1 % — 

Kreftframkallende, kategori 2 — — ≥ 1,0 % 

(merknad 1)» 

13) I avsnitt 3.6.4.1 skal tabell 3.6.3 lyde: 

«Tabell 3.6.3 

Merking for kreftframkallende egenskaper 

Klassifisering 
Kategori 1 

(kategori 1A, 1B) 
Kategori 2 

GHS-piktogrammer 

  

Varselord Fare Advarsel 

Faresetning H350: Kan forårsake kreft (angi 

eksponeringsvei dersom det med 

sikkerhet er fastslått at ingen andre 

eksponeringsveier er årsak til faren) 

H351: Mistenkes for å kunne forårsake 

kreft (angi eksponeringsvei dersom det 

med sikkerhet er fastslått at ingen andre 

eksponeringsveier er årsak til faren) 
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Klassifisering 
Kategori 1 

(kategori 1A, 1B) 
Kategori 2 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P201 

P202 

P280 

P201 

P202 

P280 

Sikkerhetssetning – 

tiltak 

P308 + P313 P308 + P313 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P405 P405 

Sikkerhetssetning – 

disponering 

P501 P501» 

14) I avsnitt 3.7.3.1.2 skal tabell 3.7.2 og merknadene lyde: 

«Tabell 3.7.2 

Generiske konsentrasjonsgrenser for bestanddeler i en stoffblanding som er klassifisert som 

reproduksjonstoksiske stoffer, eller for virkninger på eller via amming, og som fører til klassifisering 

av stoffblandingen 

Bestanddel klassifisert som: 

Generiske konsentrasjonsgrenser som fører til klassifisering av en 

stoffblanding som: 

Reproduksjonstoksisk stoff, 

kategori 1 

Reproduk-

sjonstoksisk 

stoff, kategori 

2 

Tilleggskategori: 

virkninger på eller 

via amming Kategori 1A Kategori 1B 

Reproduksjonstoksisk stoff, 

kategori 1A 

≥ 0,3 % 

[Merknad 1] 

   

Reproduksjonstoksisk stoff, 

kategori 1B 

 ≥ 0,3 % 

[Merknad 1] 

  

Reproduksjonstoksisk stoff, 

kategori 2 

  ≥ 3,0 % 

[Merknad 1] 

 

Tilleggskategori: virkninger på 

eller via amming 

   ≥ 0,3 % 

[Merknad 1] 

Merknad: 

Konsentrasjonsgrensene i tabell 3.7.2 gjelder for faste stoffer og væsker (w/w-enheter) samt for gasser (v/v-enheter). 

Merknad 1: 

Dersom et reproduksjonstoksisk stoff i kategori 1 eller kategori 2, eller et stoff som er klassifisert for virkninger på eller via 

amming, finnes som bestanddel i en stoffblanding i en konsentrasjon som er lik eller overskrider 0,1 %, skal et sikkerhets-

datablad framlegges for stoffblandingen på anmodning.» 

15) I avsnitt 3.7.4.1 skal tabell 3.7.3 lyde: 

«Tabell 3.7.3 

Merking for reproduksjonstoksisitet 

Klassifisering 
Kategori 1 

(kategori 1A, 1B) 
Kategori 2 

Tilleggskategori: 

virkninger på eller via 

amming 

GHS-piktogrammer 

  

Intet piktogram 

Varselord Fare Advarsel Ingen varselord 
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Klassifisering 
Kategori 1 

(kategori 1A, 1B) 
Kategori 2 

Tilleggskategori: 

virkninger på eller via 

amming 

Faresetning H360: Kan skade 

fruktbarheten eller gi 

fosterskader (angi særlige 

virkninger dersom disse er 

kjent) (angi ekspone-

ringsvei dersom det med 

sikkerhet er fastslått at 

ingen andre eksponerings-

veier er årsak til faren) 

H361: Mistenkes for å 

kunne skade 

fruktbarheten eller gi 

fosterskader (angi særlige 

virkninger dersom disse 

er kjent) (angi ekspone-

ringsvei dersom det med 

sikkerhet er fastslått at 

ingen andre ekspone-

ringsveier er årsak til 

faren) 

H362: Kan skade barn 

som ammes. 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P201 

P202 

P280 

P201 

P202 

P280 

P201 

P260 

P263 

P264 

P270 

Sikkerhetssetning – 

tiltak 

P308 + P313 P308 + P313 P308 + P313 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P405 P405  

Sikkerhetssetning – 

disponering 

P501 P501»  

16) I avsnitt 3.8.4.1 skal tabell 3.8.4 lyde: 

«Tabell 3.8.4 

Merking for giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering 

Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS-piktogrammer 

  
 

Varselord Fare Advarsel Advarsel 

Faresetning H370: Forårsaker 

organskader (eller angi alle 

organer som påvirkes 

dersom disse er kjent) (angi 

eksponeringsvei dersom det 

med sikkerhet er fastslått at 

ingen andre eksponerings-

veier er årsak til faren) 

H371: Kan forårsake 

organskader (eller angi 

alle organer som 

påvirkes dersom disse er 

kjent) (angi ekspone-

ringsvei dersom det med 

sikkerhet er fastslått at 

ingen andre ekspone-

ringsveier er årsak til 

faren) 

H335: Kan forårsake 

irritasjon i luftveiene, eller 

H336: Kan forårsake 

døsighet eller svimmelhet 

Sikkerhetssetning – 

forebygging 

P260 

P264 

P270 

P260 

P264 

P270 

P261 

P271 
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Klassifisering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Sikkerhetssetning – 

tiltak 

P308 + P311 

P321 

P308 + P311 P304 + P340 

P312 

Sikkerhetssetning – 

oppbevaring 

P405 P405 P403 + P233 

P405 

Sikkerhetssetning – 

disponering 

P501 P501 P501» 

17) Avsnitt 3.9.2.9.9 skal lyde: 

«3.9.2.9.9.  Det er derfor mulig at en spesifikk giftighetsprofil kan forekomme i dyreforsøk med gjentatt 

dose ved en dose/konsentrasjon som er lavere enn den veiledende verdien, som f.eks. 

< 100 mg/kg kroppsvekt per dag gjennom munnen. Imidlertid kan virkningens art, som f.eks. 

nyretoksisitet som bare observeres hos hannrotter av en bestemt stamme, som beviselig er 

mottakelige for denne virkningen, resultere i en beslutning om ikke å klassifisere. Motsatt kan 

det ved dyreforsøk oppdages en spesifikk giftighetsprofil som forekommer ved en verdi som 

er lik eller ligger over en veiledende verdi, som f.eks. ≥ 100 mg/kg kroppsvekt per dag 

gjennom munnen, som sammen med tilleggsopplysninger fra andre kilder, som f.eks. under-

søkelser med tilførsel over lang tid, eller tilfeller med erfaringer fra mennesker, tilsier at en 

konklusjon om klassifisering, idet det tas hensyn til dataenes beviskraft, er et riktig valg.» 

18) Avsnitt 4.1.3.4.3 skal lyde: 

«4.1.3.4.3.  Dersom en stoffblanding dannes ved at en annen undersøkt stoffblanding eller et annet 

undersøkt stoff fortynnes med vann eller et annet fullstendig ikke-toksisk materiale, kan 

stoffblandingens giftighet beregnes på grunnlag av den opprinnelige stoffblandingen eller det 

opprinnelige stoffet.» 

19) I avsnitt 4.1.3.5.5.5.1 skal tabell 4.1.3 lyde: 

«Tabell 4.1.3 

Multiplikasjonsfaktorer for svært giftige bestanddeler i stoffblandinger 

Akutt giftighet M-faktor Kronisk giftighet M-faktor 

L(E)C50-verdi (mg/l)  NOEC-verdi 

(mg/l) 

NRD-bestand-

deler(a) 

RD-bestanddeler 

(b) 

0,1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0,01 < NOEC 

≤ 0,1 

1 — 

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 10 0,001 < NOEC 

≤ 0,01 

10 1 

0 001 < L(E)C50 ≤ 0,01 100 0,0001 < 

NOEC ≤ 0,001 

100 10 

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 1 000 0,00001 < 

NOEC ≤ 

0,0001 

1 000 100 

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 10 000 0,000001 < 

NOEC ≤ 

0,00001 

10 000 1 000 

(fortsett med faktor 10-intervaller) (fortsett med faktor 10-intervaller) 

(a) Ikke raskt nedbrytbare. 

(b) Raskt nedbrytbare.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del 1 utgår avsnitt 1.1.2. 

2)  I del 3 skal avsnitt 3.2–3.2.2.2 lyde: 

«3.2 Følbare advarselsmerker 

3.2.1. Emballasje som skal være utstyrt med et følbart advarselsmerke 

3.2.1.1.  Når stoffer eller stoffblandinger leveres til offentligheten og klassifiseres for akutt giftighet, hudetsing, 

skade på arvestoffet i kjønnscellene i kategori 2, kreftframkallende egenskaper i kategori 2, reproduk-

sjonstoksisitet i kategori 2, sensibilisering ved innånding («STOT») i kategori 1 eller 2, aspirasjonsfare, 

brannfarlige gasser, brannfarlige væsker i kategori 1 eller 2 eller brannfarlige faste stoffer, skal emballa-

sjen, uansett kapasitet, være utstyrt med et følbart advarselsmerke. 

3.2.1.2. Avsnitt 3.2.1.1 får ikke anvendelse på transportable gassbeholdere. Aerosoler og beholdere utstyrt med en 

forseglet forstøvingsinnretning som inneholder stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige ved 

aspirasjon, behøver ikke utstyres med følbart advarselsmerke dersom de ikke er klassifisert for en eller 

flere av de andre farene i avsnitt 3.2.1.1. 

3.2.2. Bestemmelser om følbare advarselsmerker 

 De tekniske spesifikasjonene for følbare advarselsinnretninger skal overholde EN ISO-standard 11683 

med endringer «Emballasje – Følbar varselmerking – Krav». 

 ______  
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del 1 tabell 1.1 gjøres følgende endringer: 

a)  Første linje under kode H222 skal lyde: 

«H222 Språk 2.3 — Aerosoler, farekategori 1» 

b)  Posten for kode H223 skal lyde: 

«H223 Språk 2.3 – Aerosoler, farekategori 2 

 BG Запалим аерозол. 

 ES Aerosol inflamable. 

 CS Hořlavý aerosol. 

 DA Brandfarlig aerosol. 

 DE Entzündbares Aerosol. 

 ET Tuleohtlik aerosool. 

 EL Εύφλεκτο αερόλυμα. 

 EN Flammable aerosol. 

 FR Aérosol inflammable. 

 GA Aerasól inadhainte. 

 IT Aerosol infiammabile. 

 LV Uzliesmojošs aerosols. 

 LT Degus aerozolis. 

 HU Tűzveszélyes aeroszol. 

 MT Aerosol li jaqbad. 

 NL Ontvlambaar aerosol. 

 PL Łatwopalny aerozol. 

 PT Aerossol inflamável. 

 RO Aerosol inflamabil. 

 SK Horľavý aerosól. 

 SL Vnetljiv aerosol. 

 FI Syttyvä aerosoli. 

 SV Brandfarlig aerosol.» 
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c)  Følgende faresetninger tilføyes i tabellen etter posten for kode H373: 

«H229 Språk 2.3 – Aerosoler, farekategori 1, 2, 3 

 BG Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. 

 ES Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 

 CS Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

 DA Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

 DE Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

 ET Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. 

 EL Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. 

 EN Pressurised container: May burst if heated. 

 FR Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

 GA Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é. 

 IT Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

 LV Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. 

 LT Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. 

 HU Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

 MT Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan. 

 NL Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

 PL Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

 PT Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

 RO Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. 

 SK Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 

 SL Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 

 FI Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 

 SV Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

 

H230 Språk 2.2 – Brennbare gasser (herunder kjemisk ustabile gasser), farekategori A 

 BG Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух. 

 ES Puede explotar incluso en ausencia de aire. 

 CS Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu. 

 DA Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft. 

 DE Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren. 

 ET Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata. 

 EL Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος. 

 EN May react explosively even in the absence of air. 
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H230 Språk 2.2 – Brennbare gasser (herunder kjemisk ustabile gasser), farekategori A 

 FR Peut exploser même en l’absence d’air. 

 GA D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann. 

 IT Può esplodere anche in assenza di aria. 

 LV Var eksplodēt pat bezgaisa vidē. 

 LT Gali sprogti net ir nesant oro. 

 HU Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet. 

 MT Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja. 

 NL Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht. 

 PL Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza. 

 PT Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar. 

 RO Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului. 

 SK Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu. 

 SL Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka. 

 FI Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa. 

 SV Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft. 

 

H231 Språk 2.2 – Brennbare gasser (herunder kjemisk ustabile gasser), farekategori B 

 BG Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено 

налягане и/или температура. 

 ES Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas. 

 CS Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu. 

 DA Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur. 

 DE Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter 

Temperatur explosionsartig reagieren. 

 ET Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või 

temperatuuril. 

 EL Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος. 

 EN May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or 

temperature. 

 FR Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s). 

 GA D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó 

ag teocht ardaithe. 

 IT Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata. 

 LV Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai. 

 LT Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai. 
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H231 Språk 2.2 – Brennbare gasser (herunder kjemisk ustabile gasser), farekategori B 

 HU Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű 

reakcióba léphet. 

 MT Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja. 

 NL Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of 

temperatuur. 

 PL Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym 

ciśnieniem i/lub po ogrzaniu. 

 PT Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura. 

 RO Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată. 

 SK Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo 

teplote. 

 SL Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali 

temperature. 

 FI Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai 

lämpötilassa. 

 SV Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.» 

2)  I del 2, tabell 2.1, utgår den supplerende faresetningskoden EUH006. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Innledningen skal lyde: 

 «Ved valg av sikkerhetssetninger i samsvar med artikkel 22 og 28 nr. 3 kan leverandørene kombinere sikkerhets-

setningene i tabellen nedenfor, idet det tas hensyn til sikkerhetssetningen(e)s klarhet og forståelighet. 

 Når hakeparenteser […] benyttes rundt tekst i en sikkerhetssetning i kolonne (2), angir dette at teksten innenfor 

hakeparentesene ikke er aktuell i alle tilfeller, og at den bare skal benyttes under visse omstendigheter. I disse 

tilfellene er vilkårene som viser når teksten skal benyttes, angitt i kolonne (5). 

 Når en skråstrek [/] benyttes i en sikkerhetssetning i kolonne (2), betyr det at det må foretas et valg mellom 

formuleringene på hver side av skråstreken, i samsvar med opplysningene i kolonne (5). 

 Når tre punktumer […] benyttes i en sikkerhetssetning i kolonne (2), betyr det at nærmere opplysninger som skal 

gis, er angitt i kolonne (5).» 

2)  I del 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell 6.2 gjøres følgende endringer: 

i) Posten for kode P202 skal lyde: 

«P202 Skal ikke håndteres før alle 

advarsler er lest og opp-

fattet. 

Eksplosive varer  

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive 

varer 

 

Skade på arvestoffet i 

kjønnsceller (avsnitt 3.5) 

1A, 1B, 2  

Kreftframkallende 

egenskaper (avsnitt 3.6) 

1A, 1B, 2  

Reproduksjonstoksisitet  

(avsnitt 3.7) 

1A, 1B, 2  

Brannfarlige gasser 

(herunder kjemisk 

ustabile gasser) (avsnitt 

2.2) 

A, B (kjemisk 

ustabile 

gasser)» 

 

ii) Posten for kode P210 skal 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 

Framstiller/leverandør 

angir relevant(e) 

antenningskilde(r). 

  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 
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  Pyrofore væsker (avsnitt 

2.9) 

1  

  Pyrofore faste stoffer 

(avsnitt 2.10) 

1  

  Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

 

  Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3 — Må holdes borte fra 

varme.» 

  Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1, 2, 3  

iii) Posten for kode P211 skal lyde: 

«P211 Ikke spray mot åpen 

flamme eller andre 

antenningskilder. 

Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2»  

iv) Posten for kode P220 skal lyde: 

«P220 Må ikke brukes/ 

oppbevares i nærheten av 

tøy /…/ brennbare 

materialer. 

Oksiderende gasser 

(avsnitt 2.4) 

1 … Framstiller/leveran-

dør angir andre 

materialer som ikke må 

komme i kontakt med 

hverandre. 

Selvreaktive stoffer og 

stoffblandinger (avsnitt 

2.8) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1 — angi at disse holdes 

borte fra klær og 

andre brennbare 

materialer. 

2, 3 … Framstiller/leveran-

dør angir andre 

materialer som ikke må 

komme i kontakt med 

hverandre. 

Oksiderende faste 

stoffer (avsnitt 2.14) 

1 — angi at disse holdes 

borte fra klær og 

andre brennbare 

materialer. 

2, 3 … Framstiller/leveran-

dør angir andre 

materialer som ikke må 

komme i kontakt med 

hverandre.» 

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, C, 

D, E, F 

v) Posten for kode P223 skal lyde: 

«P223 Unngå kontakt med vann. Stoffer og stoffblandin-

ger som ved kontakt 

med vann utvikler 

brannfarlige gasser 

(avsnitt 2.12) 

1, 2»  

vi) Posten for kode P244 skal lyde: 

«P244 Ventiler og tilbehør skal 

holdes fri for fett og olje. 

Oksiderende gasser 

(avsnitt 2.4) 

1»  
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vii) Posten for kode P251 skal lyde: 

«P251 Må ikke punkteres eller 

brennes, selv ikke etter 

bruk. 

Aerosoler  

(avsnitt 2.3) 

1, 2, 3»  

viii) Posten for kode P261 skal lyde: 

«P261 Unngå innånding av støv/ 

røyk/gass/tåke/damp/ 

aerosoler. 

Akutt giftighet – 

innånding  

(avsnitt 3.1) 

3, 4 Framstiller/ 

leverandør angir 

egnede forhold. 

– kan utelates 

dersom P260 er 

oppgitt på 

etiketten» 

Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Giftvirkning på bestemte 

organer — 

Enkelteksponering, 

irritasjon i luftveier  

(avsnitt 3.8) 

3 

Giftvirkning på bestemte 

organer — 

Enkelteksponering, 

bedøvende virkning  

(avsnitt 3.8) 

3 

ix) Posten for kode P280 skal lyde: 

«P280 Benytt vernehansker/verne-

klær/øyevern/ansiktsvern. 

Eksplosive varer  

(avsnitt 2.1) 

Ustabile 

eksplosive 

varer og 

undergruppe 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

– Angi særlig ansikts-

vern. 

  Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

– Angi vernehansker 

og øyevern/ansikts-

vern. 

  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  

  Selvopphetende stoffer 

og stoffblandinger  

(avsnitt 2.11) 

1, 2  

  Stoffer og stoff-

blandinger som ved 

kontakt med vann 

utvikler brannfarlige 

gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3  

  Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3  
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  Oksiderende faste stoffer 

(avsnitt 2.14) 

1, 2, 3  

  Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, 

C, D, E, F 

 

  Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

– Angi vernehansker/ 

vernetøy. 

  Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

– Angi vernehansker/ 

vernetøy og 

øyevern/ansikts-

vern. 

  Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

– Angi vernehansker. 

  Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

  Alvorlig øyeskade 

(avsnitt 3.3) 

1 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

– Angi øyevern/ 

ansiktsvern. 
  Øyeirritasjon (avsnitt 

3.3) 

2 

  Skade på arvestoffet i 

kjønnsceller (avsnitt 3.5) 

1A, 1B, 2 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

  Kreftframkallende 

egenskaper (avsnitt 3.6) 

1A, 1B, 2 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr. 

  Reproduksjonstoksisitet  

(avsnitt 3.7) 

1A, 1B, 2 Framstiller/leverandør 

angir type utstyr.» 

x) Post P281 utgår. 

xi) Posten for kode P284 skal lyde: 

«P284 Åndedrettsvern skal 

benyttes [ved utilstrekkelig 

ventilasjon]. 

Akutt giftighet – 

innånding  

(avsnitt 3.1) 

1, 2 Framstiller/leverandør 

angir annet utstyr. 

– tekst i hakeparen-

teser kan benyttes 

dersom ytterligere 

opplysninger gis på 

utsalgsstedet for 

kjemikalet som 

forklarer hva slags 

ventilasjon som ville 

være tilstrekkelig for 

trygg bruk.» 

Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

xii) Post P285 utgår. 

b)  I tabell 6.3 gjøres følgende endringer: 

i) Post P307 utgår.  



Nr. 28/420 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

ii) Posten for kode P308 skal lyde: 

«P308 Ved eksponering eller mis-

tanke om eksponering: 

Skade på arvestoffet i 

kjønnsceller (avsnitt 3.5) 

1A, 1B, 2  

Kreftframkallende 

egenskaper (avsnitt 3.6) 

1A, 1B, 2  

Reproduksjonstoksisitet 

(avsnitt 3.7) 

1A, 1B, 2  

Reproduksjonstoksisitet 

— virkninger på eller 

via amming (avsnitt 3.7) 

Tilleggs-

kategori 

 

Giftvirkning på bestemte 

organer, enkeltekspo-

nering (avsnitt 3.8) 

1, 2»  

iii) Post P309 utgår. 

iv) Post P310, P311 og P312 skal lyde: 

«P310 Kontakt umiddelbart et 

GIFTINFORMASJONS-

SENTER/en lege/... 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for  

råd om medisinsk 

nødhjelp. 
Akutt giftighet – hud-

kontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2 

Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

1, 2 

Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C 

Alvorlig øyeskade/øye-

irritasjon (avsnitt 3.3) 

1 

Fare ved aspirasjon 

(avsnitt 3.10) 

1 

P311 Kontakt et GIFT-

INFORMASJONS-

SENTER/en lege/... 

Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

3 … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for råd 

om medisinsk nødhjelp. 
Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

Giftvirkning på bestemte 

organer —Enkeltekspo-

nering (avsnitt 3.8) 

1, 2 

P312 Kontakt et GIFT-

INFORMASJONS-

SENTER/en lege/.../ ved 

ubehag. 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

4 … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for  

råd om medisinsk 

nødhjelp.» 
Akutt giftighet – hud-

kontakt (avsnitt 3.1) 

3, 4 

  Akutt giftighet – inn-

ånding (avsnitt 3.1) 

4  
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  Giftvirkning på bestemte 

organer — enkeltekspo-

nering; irritasjon i 

luftveier (avsnitt 3.8) 

3  

  Giftvirkning på bestemte 

organer — enkeltekspo-

nering; bedøvende 

virkning (avsnitt 3.8) 

3  

v) Posten for kode P321 skal lyde: 

«P321 Særlig behandling (se … 

på etiketten). 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 … Henvisning til sup-

plerende førstehjelps-

instruks. 

– dersom motgift må 

gis umiddelbart. 

Akutt giftighet – hud-

kontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 … Henvisning til sup-

plerende førstehjelps-

instruks. 

– dersom umiddelbare 

tiltak, som bruk av 

et særlig rengjø-

ringsmiddel, tilrås. 

Akutt giftighet – 

innånding  

(avsnitt 3.1) 

3 … Henvisning til sup-

plerende førstehjelps-

instruks. 

– dersom særlige 

tiltak må treffes 

umiddelbart. 

Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C … Henvisning til sup-

plerende førstehjelps-

instruks. 

– framstiller/ 

leverandør kan 

eventuelt angi et 

rengjøringsmiddel. 

Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A,1B 

Giftvirkning på bestemte 

organer —enkeltekspo-

nering (avsnitt 3.8) 

1 … Henvisning til sup-

plerende førstehjelps-

instruks. 

– dersom tiltak må 

treffes umid-

delbart.» 

vi) Post P322 utgår. 

vii) Posten for kode P340 skal lyde: 

«P340 Flytt personen til frisk luft 

og sørg for at ved-

kommende har en stilling 

som letter åndedrettet. 

Akutt giftighet – 

innånding (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4  

  Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C  

  Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B  

  Giftvirkning på bestemte 

organer — Enkeltekspo-

nering, irritasjon i 

luftveier (avsnitt 3.8) 

3  
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  Giftvirkning på bestemte 

organer — Enkeltekspo-

nering, bedøvende 

virkning (avsnitt 3.8) 

3»  

viii) Post P341 utgår. 

ix) Post P350 utgår. 

x) Posten for kode P352 skal lyde: 

«P352 Vask med mye vann/... Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 … framstiller/ 

leverandør kan even-

tuelt angi et rengjø-

ringsmiddel, eller kan 

anbefale et alternativt 

middel i unntaks-

tilfeller dersom vann er 

åpenbart uegnet.» 

Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

xi) Post P361, P362 og P363 skal lyde: 

«P361 Tilsølte klær må fjernes 

straks. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3  

Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3  

Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C  

 

P362 Tilsølte klær må fjernes. Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

4  

Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2  

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B  

P363 Tilsølte klær må vaskes før 

bruk. 

Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C»  

xii) Følgende sikkerhetssetning tilføyes etter posten for kode P363: 

«P364 Og vaskes før bruk. Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4  

Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2  

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B»  

xiii) [Denne endringen berører ikke den norske språkversjonen.]  
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xiv) Post P301 + P310 og P301 + P312 skal lyde: 

«P301 

+ P310 

VED SVELGING: 

Kontakt umiddelbart et 

GIFTINFORMASJONS-

SENTER/en lege/... 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

1, 2, 3 … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for råd 

om medisinsk 

nødhjelp. 
Fare ved aspirasjon 

(avsnitt 3.10) 

1 

P301 + 

P312 

VED SVELGING: 

Kontakt et GIFT-

INFORMASJONS-

SENTER/en lege/.../ ved 

ubehag. 

Akutt giftighet – 

gjennom munnen 

(avsnitt 3.1) 

4 … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for råd 

om medisinsk 

nødhjelp.» 

xv) Post P302 + P350 utgår. 

xvi) Posten for kode P302 + P352 skal lyde: 

«P302 

+ P352 

VED HUDKONTAKT: 

Vask med mye vann/... 

Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4 … framstiller/leveran-

dør kan eventuelt angi 

et rengjøringsmiddel, 

eller kan anbefale et 

alternativt middel i 

unntakstilfeller dersom 

vann er åpenbart 

uegnet.» 

Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2 

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B 

xvii) Posten for kode P303 + P361 + P353 skal lyde: 

«P303 + 

P361 + 

P353 

VED HUDKONTAKT 

(eller håret): Tilsølte klær 

må fjernes straks. Skyll/ 

dusj huden med vann. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3  

Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C»  

xviii) Posten for kode P304 + P341 skal lyde: 

«P304 

+ P340 

VED INNÅNDING: Flytt 

personen til frisk luft og 

sørg for at vedkommende 

har en stilling som letter 

åndedrettet. 

Akutt giftighet – 

innånding (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3, 4  

Hudetsing (avsnitt 3.2) 1A, 1B, 1C  

Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B  

Giftvirkning på bestemte 

organer — Enkeltekspo-

nering, irritasjon i 

luftveier (avsnitt 3.8) 

3  

Giftvirkning på bestemte 

organer — Enkeltekspo-

nering, bedøvende 

virkning (avsnitt 3.8) 

3»  
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xix) Post P304 + P341 utgår. 

xx) Posten for kode P307 + P311 skal lyde: 

«P308 + 

P311 

Ved eksponering eller 

mistanke om eksponering: 

Kontakt et GIFTINFOR-

MASJONSSENTER/en 

lege/... 

Giftvirkning på bestemte 

organer —enkeltekspo-

nering (avsnitt 3.8) 

1, 2 … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for råd 

om medisinsk 

nødhjelp.» 

xxi) Post P309 + P311 utgår. 

xxii) Posten for kode P342 + P311 skal lyde: 

«P342  

+ P311 

Ved symptomer i 

luftveiene: Kontakt et 

GIFTINFORMASJONS-

SENTER/en lege/... 

Sensibilisering ved 

innånding (avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B … Framstiller/leveran-

dør angir hvor man 

henvender seg for råd 

om medisinsk 

nødhjelp.» 

xxiii) Følgende sikkerhetssetninger tilføyes etter posten for kode P342 + P311: 

«P361 

+ P364 

Tilsølte klær må fjernes 

straks og vaskes før bruk. 

Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

1, 2, 3  

P362 

+ P364 

Tilsølte klær må fjernes 

og vaskes før bruk. 

Akutt giftighet — 

hudkontakt (avsnitt 3.1) 

4  

Hudirritasjon (avsnitt 

3.2) 

2  

Hudsensibilisering 

(avsnitt 3.4) 

1, 1A, 1B»  

xxiv) Posten for kode P370 + P378 skal lyde: 

«P370 

+ P378 

Ved brann: Bruk … som 

slokkemiddel. 

Brannfarlige væsker 

(avsnitt 2.6) 

1, 2, 3 … Framstiller/ 

leverandør angir 

egnede slokkingsmid-

ler. 

– dersom vann øker 

risikoen» 

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 

Stoffer og stoffblandin-

ger som ved kontakt med 

vann utvikler brannfar-

lige gasser (avsnitt 2.12) 

1, 2, 3 

Oksiderende væsker 

(avsnitt 2.13) 

1, 2, 3 

Oksiderende faste stoffer 

(avsnitt 2.14) 

1, 2, 3 
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c)  I tabell 6.4 gjøres følgende endringer: 

i) Posten for kode P410 skal lyde: 

«P410 Beskyttes mot sollys. Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2, 3  

Gasser under trykk 

(avsnitt 2.5) 

Komprimert 

gass 

Flytende gass 

Oppløst gass 

– kan utelates for gass 

fylt i transportable 

gassflasker i sam-

svar med emballe-

ringsinstruks P200 i 

UN RTDG: typere-

gelverk, så sant ikke 

de aktuelle gassene 

er gjenstand for 

(langsom) ned-

bryting eller poly-

merisering 

Selvopphetende stoffer 

og stoffblandinger 

(avsnitt 2.11) 

1, 2  

Organiske peroksider 

(avsnitt 2.15) 

Type A, B, 

C, D, E, F» 

 

ii) Posten for kode P412 skal lyde: 

«P412 Må ikke utsettes for 

temperaturer høyere enn 

50 °C/122 °F. 

Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2, 3»  

iii) Postene for kode P410 + 403 og P410 + 412 skal lyde: 

«P410 

+ P403 

Beskyttes mot sollys. 

Oppbevares på et godt 

ventilert sted. 

Gasser under trykk 

(avsnitt 2.5) 

Komprimert 

gass 

Flytende gass 

Oppløst gass 

– kan utelates for 

gass fylt i 

transportable gass-

flasker i samsvar 

med emballerings-

instruks P200 i UN 

RTDG: typeregel-

verk, så sant ikke de 

aktuelle gassene er 

gjenstand for (lang-

som) nedbryting 

eller polymerisering 

P410 + 

P412 

Beskyttes mot sollys. Må 

ikke utsettes for tempera-

turer høyere enn 

50 °C/122 °F. 

Aerosoler (avsnitt 2.3) 1, 2, 3»  

3)  I del 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell 1.2 gjøres følgende endringer: 

i) Posten for kode P210 skal lyde: 

«P210 Språk  

 BG Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и 

други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 

 ES Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 

de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

 CS Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kouření. 



Nr. 28/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

«P210 Språk  

 DA Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antæn-

delseskilder. Rygning forbudt. 

 DE Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

 ET Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 

süüteallikatest. Mitte suitsetada. 

 EL Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες 

πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

 EN Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

 FR Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 

et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

 GA Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile 

adhainte. Ná caitear tobac. 

 IT Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 

fonti di accensione. Non fumare. 

 LV Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem 

aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 

 LT Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba 

kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 

 HU Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 

tartandó. Tilos a dohányzás. 

 MT Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li 

jaqbdu. Tpejjipx. 

 NL Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. 

 PL Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

 PT Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 

de ignição. Não fumar. 

 RO A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte 

surse de aprindere. Fumatul interzis. 

 SK Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 

iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

 SL Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov 

vžiga. Kajenje prepovedano. 

 FI Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty. 

 SV Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändnings-

källor. Rökning förbjuden.» 

ii) Posten for kode P223 skal lyde: 

«P223 Språk  

 BG Не допускайте контакт с вода. 

 ES Evitar el contacto con el agua. 

 CS Zabraňte styku s vodou. 

 DA Undgå kontakt med vand. 
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«P223 Språk  

 DE Keinen Kontakt mit Wasser zulassen. 

 ET Vältida kokkupuudet veega. 

 EL Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. 

 EN Do not allow contact with water. 

 FR Éviter tout contact avec l’eau. 

 GA Ná bíodh aon teagmháil le huisce. 

 IT Evitare qualunque contatto con l’acqua. 

 LV Nepieļaut saskari ar ūdeni. 

 LT Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu. 

 HU Nem érintkezhet vízzel. 

 MT Tħallihx imiss mal-ilma. 

 NL Contact met water vermijden. 

 PL Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. 

 PT Não deixar entrar em contacto com a água. 

 RO A nu se lăsa în contact cu apa. 

 SK Zabráňte kontaktu s vodou. 

 SL Preprečiti stik z vodo. 

 FI Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 SV Undvik all kontakt med vatten.» 

iii) Posten for kode P244 skal lyde: 

«P244 Språk  

 BG Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка. 

 ES Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa. 

 CS Udržujte ventily i příslušenství čisté — bez olejů a maziv. 

 DA Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt. 

 DE Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten. 

 ET Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad. 

 EL Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα. 

 EN Keep valves and fittings free from oil and grease. 

 FR Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. 

 GA Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc. 

 IT Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso. 

 LV Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām. 

 LT Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų. 

 HU A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani. 
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«P244 Språk  

 MT Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease. 

 NL Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet. 

 PL Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem. 

 PT Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura. 

 RO Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime. 

 SK Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív. 

 SL Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo. 

 FI Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta. 

 SV Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.» 

iv) Posten for kode P251 skal lyde: 

«P251 Språk  

 BG Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 

 ES No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

 CS Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 

 DA Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 

 DE Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

 ET Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. 

 EL Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. 

 EN Do not pierce or burn, even after use. 

 FR Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

 GA Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide. 

 IT Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

 LV Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. 

 LT Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. 

 HU Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

 MT Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah. 

 NL Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

 PL Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 

 PT Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

 RO Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. 

 SK Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. 

 SL Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 

 FI Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 

 SV Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.» 

v) Post P281 utgår.  
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vi) Posten for kode P284 skal lyde: 

«P284 Språk  

 BG [При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните 

пътища. 

 ES [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. 

 CS [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích 

cest. 

 DA [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. 

 DE [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. 

 ET [Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit. 

 EL [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας 

της αναπνοής. 

 EN [In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection. 

 FR [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection 

respiratoire. 

 GA [Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide. 

 IT [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di 

protezione respiratoria. 

 LV [Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. 

 LT [Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

 HU [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. 

 MT [F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja. 

 NL [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. 

 PL [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony 

dróg oddechowych. 

 PT [Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória. 

 RO [În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție 

respiratorie. 

 SK [V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest. 

 SL [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal. 

 FI Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. 

 SV [Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.» 

vii) Post P285 utgår. 

b)  I tabell 1.3 gjøres følgende endringer: 

i) Post P307 utgår. 

ii) Post P309 utgår. 

iii) Post P310, P311 og P312 skal lyde: 

«P310 Språk  

 BG Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… 
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«P310 Språk  

 CS Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… 

 DA Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/… 

 DE Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. 

 ET Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 

 EL Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/… 

 EN Immediately call a POISON CENTER/doctor/… 

 FR Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/… 

 GA Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… 

 IT Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico… 

 LV Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ 

ārstu/… 

 LT Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…. 

 HU Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 

 MT Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/… 

 NL Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… 

 PT Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ 

médico/… 

 RO Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un 

medic/… 

 SK Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… 

 SL Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… 

 FI Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/… 

 SV Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… 

 

P311 Språk  

 BG Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… 

 CS Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. 

 DA Ring til en GIFTINFORMATION/læge/… 

 DE GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. 

 ET Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 

 EL Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/… 

 EN Call a POISON CENTER/doctor/… 

 FR Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/… 

 GA Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… 

 IT Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… 

 LV Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/… 

 LT Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ 

kreiptis į gydytoją/…. 
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P311 Språk  

 HU Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 

 MT Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/… 

 NL Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… 

 PT Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… 

 RO Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic… 

 SK Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… 

 SL Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… 

 FI Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/… 

 SV Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

 

P312 Språk  

 BG При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на 

лекар/…/. 

 ES Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra 

mal. 

 CS Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ 

lékaře/… 

 DA I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/… 

 DE Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. 

 ET Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ 

arstiga… 

 EL Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 EN Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell. 

 FR Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise. 

 GA Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith. 

 IT Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere. 

 LV Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir 

slikta pašsajūta. 

 LT Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…. 

 HU Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 

 MT Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek. 

 NL Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ 

lekarzem/… 

 PT Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico/… 

 RO Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă 

nu vă simțiți bine. 

 SK Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM/lekára/… 
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P312 Språk  

 SL Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/ 

 FI Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee 

pahoinvointia. 

 SV Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…» 

iv) Post P322 utgår. 

v) Posten for kode P340 skal lyde: 

«P340 Språk  

 BG Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща 

дишането. 

 ES Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 

la respiración. 

 CS Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

 DA Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 

 DE Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

 ET Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. 

 EL Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

 EN Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

 FR Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

 GA Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé 

anáil a tharraingt go réidh. 

 IT Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. 

 LV Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. 

 LT Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai 

kvėpuoti. 

 HU Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell 

helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

 MT Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. 

 NL De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan 

ademen. 

 PL Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 

warunki do swobodnego oddychania. 

 PT Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não 

dificulte a respiração. 

 RO Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru 

respirație. 

 SK Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 

 SL Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. 

 FI Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. 

 SV Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.» 

vi) Post P341 utgår.  
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vii) Post P350 utgår. 

viii) Posten for kode P352 skal lyde: 

«P352 Språk  

 BG Измийте обилно с вода/… 

 ES Lavar con abundante agua/… 

 CS Omyjte velkým množstvím vody/… 

 DA Vask med rigeligt vand/… 

 DE Mit viel Wasser/…/waschen. 

 ET Pesta rohke veega/… 

 EL Πλύντε με άφθονο νερό/… 

 EN Wash with plenty of water/… 

 FR Laver abondamment à l’eau/… 

 GA Nigh le neart uisce/… 

 IT Lavare abbondantemente con acqua/… 

 LV Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu. 

 LT Plauti dideliu vandens kiekiu/… 

 HU Lemosás bő vízzel/…. 

 MT Baħbaħ b’ħafna ilma/… 

 NL Met veel water/… wassen. 

 PL Umyć dużą ilością wody/… 

 PT Lavar abundantemente com água/… 

 RO Spălați cu multă apă/… 

 SK Umyte veľkým množstvom vody/… 

 SL Umiti z veliko vode/… 

 FI Pese runsaalla vedellä/… 

 SV Tvätta med mycket vatten/…» 

viiia) Posten for kode P361 skal lyde: 

«P361 Språk  

 BG Незабавно свалете цялото замърсено облекло. 

 ES Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

 CS Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 

 DA Alt tilsmudset tøj tages straks af. 

 DE Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 

 ET Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. 

 EL Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 

 EN Take off immediately all contaminated clothing. 

 FR Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
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«P361 Språk  

 GA Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. 

 IT Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

 LV Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. 

 LT Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. 

 HU Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. 

 MT Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. 

 NL Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

 PL Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

 PT Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

 RO Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 

 SK Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. 

 SL Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. 

 FI Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 

 SV Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.» 

ix) Posten for kode P362 skal lyde: 

«P362 Språk  

 BG Свалете замърсеното облекло. 

 ES Quitar las prendas contaminadas. 

 CS Kontaminovaný oděv svlékněte. 

 DA Alt tilsmudset tøj tages af. 

 DE Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

 ET Võtta saastunud rõivad seljast. 

 EL Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. 

 EN Take off contaminated clothing. 

 FR Enlever les vêtements contaminés. 

 GA Bain díot aon éadaí éillithe. 

 IT Togliere gli indumenti contaminati. 

 LV Novilkt piesārņoto apģērbu. 

 LT Nuvilkti užterštus drabužius. 

 HU A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. 

 MT Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati. 

 NL Verontreinigde kleding uittrekken. 

 PL Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 

 PT Retirar a roupa contaminada. 

 RO Scoateți îmbrăcămintea contaminată. 

 SK Kontaminovaný odev vyzlečte. 

 SL Sleči kontaminirana oblačila. 

 FI Riisu saastunut vaatetus. 

 SV Ta av nedstänkta kläder.» 
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x) Følgende sikkerhetssetning tilføyes etter posten for kode P363: 

«P364 Språk  

 BG И го изперете преди повторна употреба. 

 ES Y lavarlas antes de volver a usarlas. 

 CS A před opětovným použitím vyperte. 

 DA Og vaskes inden genanvendelse. 

 DE Und vor erneutem Tragen waschen. 

 ET Ja pesta enne korduskasutust. 

 EL Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 EN And wash it before reuse. 

 FR Et les laver avant réutilisation. 

 GA Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid. 

 IT E lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 LV Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. 

 LT Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant. 

 HU És újbóli használat előtt ki kell mosni. 

 MT U aħslu qabel terġa’ tużah. 

 NL En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

 PL I wyprać przed ponownym użyciem. 

 PT E lavar antes de voltar a usar. 

 RO Și spălați înainte de reutilizare. 

 SK A pred ďalším použitím vyperte. 

 SL In jih oprati pred ponovno uporabo. 

 FI Ja pese ennen uudelleenkäyttöä. 

 SV Och tvätta dem innan de används igen.» 

xi) Posten for kode P378 skal lyde: 

«P378 Språk  

 BG Използвайте…, за да загасите. 

 ES Utilizar… para la extinción. 

 CS K uhašení použijte… 

 DA Anvend…til brandslukning. 

 DE … zum Löschen verwenden. 

 ET Kustutamiseks kasutada… 

 EL Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε. 

 EN Use… to extinguish. 

 FR Utiliser… pour l’extinction. 

 GA Úsáid … le haghaidh múchta. 
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«P378 Språk  

 IT Utilizzare….per estinguere. 

 LV Dzēšanai izmantojiet …. 

 LT Gesinimui naudoti … 

 HU Oltásra …használandó. 

 MT Uża… biex titfi. 

 NL Blussen met … 

 PL Użyć… do gaszenia. 

 PT Para extinguir utilizar…. 

 RO A se utiliza… pentru a stinge. 

 SK Na hasenie použite… 

 SL Za gašenje se uporabi… 

 FI Käytä palon sammuttamiseen… 

 SV Släck med…» 

xii) Post P301 + P310 og P301 + P312 skal lyde: 

«P301 

+ P310 
Språk  

 BG ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/médico/… 

 CS PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře/…. 

 DA I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ 

læge/… 

 DE BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ 

…/anrufen. 

 ET ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/… 

 EN IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/… 

 FR EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ 

un médecin/… 

 GA MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… 

 IT IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico/… 

 LV NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/… 

 LT PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/… 

 HU LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ 

orvoshoz/…. 
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«P301 

+ P310 
Språk  

 MT JEKK JINBELA’: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ 

tabib/… 

 NL NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… 

 PT EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… 

 RO ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic/… 

 SK PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ 

lekára/… 

 SL PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… 

 FI JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/… 

 SV VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 

läkare/… 

 

P301 

+ P312 
Språk  

 BG ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/ 

médico/…/si la persona se encuentra mal. 

 CS PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře/… 

 DA I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en 

GIFTINFORMATION/læge/…/ 

 DE BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ 

Arzt/…/anrufen. 

 ET ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ 

γιατρό/…/εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 EN IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell. 

 FR EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ 

…/en cas de malaise. 

 GA MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… mura 

mbraitheann tú go maith. 

 IT IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ 

…/in caso di malessere. 

 LV NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 

CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta. 

 LT PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/… 

 HU LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 
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P301 

+ P312 
Språk  

 MT JEKK JINBELA’: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma 

tħossokx f’sikktek. 

 NL NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… 

raadplegen. 

 PL W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… 

 PT EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… 

 RO ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine. 

 SK PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… 

 SL PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ 

zdravnika/…/. 

 FI JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys 

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia. 

 SV VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 

läkare/…» 

xiii) Post P302 + P350 utgår. 

xiv) Posten for kode P302 + P352 skal lyde: 

«P302 

+ P352 
Språk  

 BG ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/… 

 ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… 

 CS PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/… 

 DA VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/… 

 DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. 

 ET NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/… 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/… 

 EN IF ON SKIN: Wash with plenty of water/… 

 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/… 

 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaí agus 

uisce é. 

 IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 

acqua/… 

 LV SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu. 

 LT PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/… 

 HU HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/…. 

 MT JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b’ħafna ilma/… 

 NL BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. 

 PL W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/… 
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«P302 

+ P352 
Språk  

 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com 

água/… 

 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/… 

 SK PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/… 

 SL PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/… 

 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… 

 SV VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…» 

xv) Postene for kode P303 + P361 + P353 og P304 + P340 skal lyde: 

«P303 

+ P361 

+ P353 

Språk  

 BG ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото 

замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. 

 ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 

todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 

 CS PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

 DA VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. 

Skyl/brus huden med vand. 

 DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

 ET NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik 

saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως 

όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. 

 EN IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse 

skin with water/shower. 

 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 

doucher. 

 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot 

láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaigh an craiceann le huisce/glac 

cithfholcadh. 

 IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 

doccia. 

 LV SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

 LT PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. 

Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. 

 HU HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le 

kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

 MT JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar) Neħħi minnufih il-ħwejjeg 

kontaminati kollha. Baħbaħ il-ġilda bl-ilma/taħt ix-xawer. 

 NL BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 

 PL W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 

zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ 

prysznicem. 
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«P303 

+ P361 

+ P353 

Språk  

 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um 

duche. 

 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. 

 SK PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti 

odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. 

 SL PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati 

kožo z vodo/prho. 

 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus 

välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 

 SV VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 

Skölj huden med vatten/duscha. 

 

P304 

+ P340 
Språk  

 BG ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането. 

 ES EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

 CS PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. 

 DA VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 

vejrtrækningen lettes. 

 DE BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 

Atmung sorgen. 

 ET SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, 

mis võimaldab kergesti hingata. 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

 EN IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

 FR EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 

dans une position où elle peut confortablement respirer. 

 GA MÁ IONANÁILTEAR: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é 

compordach. 

 IT IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

 LV IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt 

netraucētu elpošanu. 

 LT ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti 

laisvai kvėpuoti. 

 HU BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

 MT JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska 

f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/441 

 

 

P304 

+ P340 
Språk  

 NL NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 

deze gemakkelijk kan ademen. 

 PL W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 

warunki do swobodnego oddychania. 

 PT EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-

la numa posição que não dificulte a respiração. 

 RO ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o 

poziție confortabilă pentru respirație. 

 SK PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 

dýchať. 

 SL PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem 

položaju, ki olajša dihanje. 

 FI JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 

varmista vaivaton hengitys. 

 SV VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen 

underlättas.» 

xvi) Post P304 + P341 utgår. 

xvii) Posten for kode P307 + P311 skal lyde: 

«P308 

+ P311 
Språk  

 BG ПРИ явна или предполагаема експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/médico/… 

 CS PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře/…. 

 DA VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en 

GIFTINFORMATION/læge/… 

 DE BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ 

Arzt/…/anrufen. 

 ET Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 

 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/… 

 EN IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/… 

 FR EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE 

ANTIPOISON/un médecin/… 

 GA I gCÁS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe: Cuir glao ar IONAD 

NIMHE/ar dhoctúir/… 

 IT In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico/… 

 LV JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 

CENTRU/ārstu/… 

 LT Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ 

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/… 
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«P308 

+ P311 
Språk  

 HU Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. 

 MT JEKK espost jew konċernat: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ 

tabib/… 

 NL NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem/… 

 PT EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: contacte um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… 

 RO ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE 

INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… 

 SK PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… 

 SL Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE/zdravnika/… 

 FI Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys 

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/… 

 SV Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta 

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…» 

xviii) Post P309 + P311 utgår. 

xix) Posten for kode P342 + P311 skal lyde: 

«P342 

+ P311 
Språk  

 BG При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/… 

 ES En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/ 

médico/… 

 CS Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře/… 

 DA Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/… 

 DE Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ 

…/anrufen. 

 ET Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 

 EL Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/… 

 EN If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/… 

 FR En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 

médecin/… 

 GA I gCÁS siomtóm riospráide: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… 

 IT In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un 

medico/… 

 LV Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/… 
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«P342 

+ P311 
Språk  

 LT Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ 

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/… 

 HU Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ 

orvoshoz/…. 

 MT Jekk ikollok sintomi respiratorji: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ 

tabib/… 

 NL Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 

 PL W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: 

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… 

 PT Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico/… 

 RO În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic/… 

 SK Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM/lekára/… 

 SL Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ 

zdravnika/… 

 FI Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ 

lääkäriin/… 

 SV Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 

läkare/…» 

xx) Følgende sikkerhetssetninger tilføyes etter posten for kode P342 + P311: 

«P361 

+ P364 
Språk  

 BG Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна 

употреба. 

 ES Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver 

a usarlas. 

 CS Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným 

použitím vyperte. 

 DA Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. 

 DE Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen 

waschen. 

 ET Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. 

 EL Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 EN Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. 

 FR Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant 

réutilisation. 

 GA Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir agus nigh iad roimh iad a athúsáid. 

 IT Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di 

indossarli nuovamente. 

 LV Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas 

izmazgāt. 

 LT Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. 



Nr. 28/444 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

«P361 

+ P364 
Språk  

 HU Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt 

ki kell mosni. 

 MT Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. 

 NL Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze 

opnieuw te gebruiken. 

 PL Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym 

użyciem. 

 PT Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

 RO Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de 

reutilizare. 

 SK Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím 

vyperte. 

 SL Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

 FI Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä. 

 SV Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 

 

P362 

+ P364 
Språk  

 BG Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

 ES Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

 CS Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

 DA Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. 

 DE Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

 ET Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. 

 EL Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 EN Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 

 FR Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

 GA Bain díot aon éadaí éillithe agus nigh iad roimh iad a athúsáid. 

 IT Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 LV Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. 

 LT Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. 

 HU A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

 MT Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. 

 NL Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 

gebruiken. 

 PL Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 

 PT Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

 RO Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare. 

 SK Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 
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P362 

+ P364 
Språk  

 SL Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

 FI Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. 

 SV Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.» 

xxi) Posten for kode P370 + P378 skal lyde: 

«P370 

+ P378 
Språk  

 BG При пожар: Използвайте…, за да загасите. 

 ES En caso de incendio: Utilizar… para la extinción. 

 CS V případě požáru: K uhašení použijte… 

 DA Ved brand: Anvend… til brandslukning. 

 DE Bei Brand: … zum Löschen verwenden. 

 ET Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks… 

 EL Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε… για να κατασβήσετε. 

 EN In case of fire: Use… to extinguish. 

 FR En cas d’incendie: Utiliser… pour l’extinction. 

 GA I gcás dóiteáin: Úsáid … le haghaidh múchta. 

 IT In caso d’incendio: utilizzare…per estinguere. 

 LV Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet … 

 LT Gaisro atveju: gesinimui naudoti … 

 HU Tűz esetén: oltásra …használandó. 

 MT F’każ ta’ nar: Uża… biex titfi. 

 NL In geval van brand: blussen met … 

 PL W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia. 

 PT Em caso de incêndio: para extinguir utilizar…. 

 RO În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge. 

 SK V prípade požiaru: Na hasenie použite… 

 SL Ob požaru: Za gašenje se uporabi … 

 FI Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen… 

 SV Vid brand: Släck med…» 
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VEDLEGG V 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I kolonne 2 i avsnitt 1.2 skal teksten «Brannfarlige aerosoler, farekategori 1, 2» erstattes med «Aerosoler, 

farekategori 1, 2». 

b)  I avsnitt 1.6 innsettes følgende tekst etter avsnitt 2.2: Brannfarlige gasser, farekategori 2: 

 «Avsnitt 2.3: Aerosoler, farekategori 3». 

2)  I del 3 skal avsnitt 3.1 lyde: 

 «3.1. SYMBOL: MILJØ 

Piktogram 

(1) 

Fareklasse og farekategori 

(2) 

GHS09 

 

Avsnitt 4.1 

Farlig for vannmiljøet 

– Farekategori for akutt fare: Akutt 1 

– Farekategorier for langsiktig fare: Kronisk 1, Kronisk 2 

 Det kreves ikke noe piktogram for følgende miljøfareklasser og miljøfarekategorier: 

 Avsnitt 4.1: Farlig for vannmiljøet — farekategorier for langsiktig fare: Kronisk 3, Kronisk 4» 

 ______  
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VEDLEGG VI 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell 1.1 erstattes følgende rad: 

«Brannfarlig gass Brannf. gass 1 

Brannf. gass 2» 

 med 

«Brannfarlig gass Brannf. gass 1 

Brannf. gass 2 

Kjem. ustab. gass A 

Kjem. ustab. gass B» 

b)  I tabell 1.1 erstattes følgende rad: 

«Brannfarlig aerosol Brannf. aerosol 1 

Brannf. aerosol 2» 

med 

«Aerosol Aerosol 1 

Aerosol 2 

Aerosol 3» 

c)  I avsnitt 1.1.2.1.2 skal innledende punktum lyde: 

 «Faresetningene som er tildelt i samsvar med artikkel 13 bokstav b), er angitt i samsvar med vedlegg III. I 

tillegg er det for visse faresetninger føyd bokstaver til den tresifrede koden for å muliggjøre ytterligere 

differensiering. Følgende tilleggskoder benyttes: 

d)  I avsnitt 1.2.3 skal første ledd lyde: 

 «Faresetningene H360 og H361 angir en generell bekymring for virkninger på fruktbarheten og/eller 

utviklingen: «Kan skade/Mistenkes for å kunne skade fruktbarheten/Mistenkes for å kunne gi fosterskader». I 

henhold til kriteriene kan den alminnelige faresetningen erstattes av faresetningen som angir den bestemte 

virkningen som gir grunn til bekymring, i samsvar med avsnitt 1.1.2.1.2. Når den andre differensieringen ikke 

er angitt, skyldes det enten at slik virkning ikke er påvist, eller at data mangler eller ikke leder til noen 

konklusjon; forpliktelsene i artikkel 4 nr. 3 får anvendelse for denne differensieringen.» 

2)  I del 3 tabell 3.1 utgår den supplerende faresetningskoden EUH006 for stoffet med indeksnummer 601-015-00-0. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1.2 utgår følgende rad: 

«R6 EUH006» 

2)  Under tabell 1.1 skal merknad 4 lyde: 

 «Merknad 4: 

 Faresetningene H360 og H361 angir en generell bekymring for virkninger på fruktbarheten og/eller utviklingen: 

«Kan skade/Mistenkes for å kunne skade fruktbarheten/Mistenkes for å kunne gi fosterskader». I henhold til 

kriteriene kan den alminnelige faresetningen erstattes av faresetningen som angir den bestemte virkningen som gir 

grunn til bekymring, i samsvar med avsnitt 1.1.2.1.2 i vedlegg VI. Når den andre differensieringen ikke er angitt, 

skyldes det enten at slik virkning ikke er påvist, eller at data mangler eller ikke leder til noen konklusjon, og 

forpliktelsene i artikkel 4 nr. 3 får anvendelse for denne differensieringen.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 655/2013 

av 10. juli 2013 

om fastsettelse av felles kriterier for begrunnelse av påstander brukt 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 20 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Sluttbrukere, som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1223/2009, møter en rekke 

påstander om et kosmetisk produkts funksjon, innhold 

og virkninger. Ettersom kosmetiske produkter spiller 

en så stor rolle i sluttbrukeres liv, er det viktig å sikre 

at påstandene inneholder nyttige, forståelige og 

pålitelige opplysninger, og at de hjelper dem med å ta 

begrunnede avgjørelser og velge produkter som best 

dekker deres behov og oppfyller deres forventninger. 

2)  Produktpåstander om kosmetiske produkter skal 

hovedsakelig informere sluttbrukere om produktenes 

egenskaper og kjennetegn. Disse påstandene er viktige 

for å kunne skille mellom produktene. De bidrar også 

til å stimulere til nyskaping og fremme konkurranse. 

3)  Det bør fastsettes felles kriterier på unionsplan for 

hvordan man begrunner en påstand brukt om 

kosmetiske produkter. Hovedformålet med å fastsette 

felles kriterier er å gi sluttbrukere en høy grad av 

beskyttelse, særlig mot villedende påstander om 

kosmetiske produkter. En felles tilnærming på 

unionsplan bør også sikre mer samstemte handlinger 

hos medlemsstatenes vedkommende myndigheter og 

forhindre vridning i det indre marked. En slik 

tilnærming bør også styrke samarbeidet mellom 

nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 

forbrukervernlovgivning, som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid 

mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen 

om forbrukervernsamarbeid)(2). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 24. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

4)  Artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1223/2009 får 

anvendelse på produkter som omfattes av definisjonen 

av et kosmetisk produkt i artikkel 2 i samme for-

ordning. De felles kriteriene får bare anvendelse når 

det er blitt fastsatt at det aktuelle produktet faktisk er et 

kosmetisk produkt. Det er opp til vedkommende 

nasjonale myndigheter og nasjonale domstoler å 

beslutte, fra sak til sak, hvilke rammeregler som får 

anvendelse. 

5)  De felles kriteriene bør få anvendelse uten at det 

berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF 

av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis 

overfor forbrukere i det indre marked og om endring 

av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 2006/2004 («direktivet om urimelig handels-

praksis»)(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og 

sammenlignende reklame(4) og annet gjeldende 

unionsregelverk. 

6)  Man bør ha en fleksibel tilnærming til formidlingen av 

meddelelsene til sluttbrukerne, for å ta hensyn til 

sosiale, språklige og kulturelle forskjeller i Unionen, 

og for å bevare nyskapingen og opprettholde 

konkurranseevnen i den europeiske industrien. En slik 

tilnærming er i samsvar med prinsippene formulert av 

Domstolen, som ved flere anledninger har påpekt at 

det er nødvendig, når det skal avgjøres om en påstand 

kan villede forbrukeren, å ta i betraktning sistnevntes 

forventninger, idet det tas hensyn til den bestemte 

sammenhengen og omstendighetene som påstanden 

framsettes i, herunder sosiale, kulturelle og språklige 

forhold(5). 

7)  Samtidig som man skal sikre at de samme prinsippene 

følges i hele Unionen, bør ikke de felles kriteriene ha 

som mål å definere og spesifisere hvilken ordlyd som 

kan benyttes i påstander om kosmetiske produkter. 

8)  For å sikre at de felles kriteriene for påstander om 

kosmetiske produkter får anvendelse fra samme dato 

som forordning (EF) nr. 1223/2009, bør denne 

forordning få anvendelse fra 11. juli 2013.  

  

(3) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22. 

(4) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21. 

(5) Sak C-220/98, Estée Lauder Cosmetics mot Lancaster [2000] 

ECR I-00117, paragraf 29. 

2019/EØS/28/46 
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9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske 

produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Denne forordning får anvendelse på påstander i form av 

tekster, betegnelser, varemerker, bilder og figurer eller andre 

tegn som eksplisitt eller implisitt formidler produktegenskaper 

eller -funksjoner i merking av, ved tilgjengeliggjøring på 

markedet av og i reklame for kosmetiske produkter. Den får 

anvendelse på alle påstander, uansett hvilket medium eller 

hvilken type markedsføringsverktøy som benyttes, hvilke 

produktfunksjoner påstanden gjelder for, og hva som er 

målgruppen. 

Artikkel 2 

Den ansvarlige personen som er nevnt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1223/2009, skal sikre at ordlyden i påstanden om 

kosmetiske produkter er i samsvar med de felles kriteriene 

fastsatt i vedlegget og stemmer overens med dokumentasjonen 

som beviser den påståtte virkningen for det kosmetiske 

produktet i produktinformasjonsdokumentet det henvises til i 

artikkel 11 i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 11. juli 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

FELLES KRITERIER 

1. Overholdelse av lovbestemte krav 

1)  Påstander som antyder at produktet er blitt tillatt eller godkjent av en vedkommende myndighet i Unionen, er 

ikke tillatt. 

2)  Vurderingen av om en påstand er akseptabel, skal bygge på hvordan en gjennomsnittlig, alminnelig opplyst, 

normalt oppmerksom og velunderrettet sluttbruker av et kosmetisk produkt oppfatter påstanden, idet det tas 

hensyn til sosiale, kulturelle og språklige forhold i det aktuelle markedet. 

3)  Påstander som gir inntrykk av at et produkt har en særlig fordel, der denne fordelen bare skyldes overholdelse 

av lovens minstekrav, er ikke tillatt. 

2. Sannferdighet 

1)  Dersom det påstås på produktet at det inneholder en bestemt bestanddel, skal bestanddelen bevisst inngå i 

produktet. 

2)  Påstander om bestanddeler som viser til en bestemt bestanddels egenskaper, skal ikke gi inntrykk av at 

sluttproduktet har de samme egenskapene dersom dette ikke er tilfellet. 

3)  Markedsføringsbudskap skal ikke gi inntrykk av at meningsuttrykk er bekreftede påstander, med mindre 

meningsuttrykket er basert på kontrollerbare bevis. 

3. Bevismateriale 

1)  Påstander om kosmetiske produkter, både eksplisitte og implisitte, skal understøttes av relevante og 

kontrollerbare bevis, uansett hvilken type bevismateriale som brukes for å underbygge dem, herunder 

ekspertvurderinger når det er hensiktsmessig. 

2)  Bevis som brukes til å underbygge påstander, skal ta hensyn til beste nåværende praksis. 

3)  Dersom studier brukes som bevis, skal de være relevante for produktet og den påståtte fordelen, benytte godt 

planlagte og korrekt gjennomførte metoder (gyldige, pålitelige og reproduserbare) og ta etiske hensyn. 

4)  Nivået på bevisene eller underbyggelsen skal være i samsvar med typen påstand som fremsettes, særlig for 

påstander der manglende virkning kan utgjøre et sikkerhetsproblem. 

5)  Åpenbare overdrivelser, som ikke blir tatt bokstavelig av en gjennomsnittlig sluttbruker, eller abstrakte 

uttalelser skal ikke kreve underbyggelse. 

6)  En påstand som (eksplisitt eller implisitt) overfører bestanddelers egenskaper til det endelige produktet, skal 

understøttes av relevante og kontrollerbare bevis, for eksempel ved å påvise forekomsten av en virkningsfull 

konsentrasjon av bestanddelen. 

7)  Vurderingen av om en påstand er akseptabel, skal bygge på de samlede bevisene fra alle tilgjengelige studier, 

data og opplysninger, avhengig av typen påstand og sluttbrukernes allmenne kunnskaper. 

4. Ærlighet 

1)  Beskrivelser av et produkts egenskaper må ikke gå utover tilgjengelige bevis. 

2)  Påstander må ikke tillegge det berørte produktet bestemte (dvs. unike) egenskaper dersom liknende produkter 

har samme egenskaper. 

3)  Dersom et produkts virkning er knyttet til særlige bruksvilkår, for eksempel at det må benyttes sammen med 

andre produkter, skal dette klart angis. 

5. Rettferdighet 

1)  Påstander om kosmetiske produkter skal være objektive og må ikke være nedsettende mot konkurrenter eller 

bestanddeler som brukes på lovlig vis. 

2)  Påstander om kosmetiske produkter må ikke skape forveksling med en konkurrents produkt. 
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6. Veloverveid beslutningstaking 

1)  Påstander må være klare og forståelige for den gjennomsnittlige sluttbruker. 

2)  Påstander er en integrert del av produktene og må inneholde opplysninger som gjør at en gjennomsnittlig 

sluttbruker kan foreta et veloverveid valg. 

3)  Markedsføringsbudskap skal ta hensyn til målgruppens (befolkningen i relevante medlemsstater eller segmenter 

av befolkningen, for eksempel sluttbrukere i ulike aldersgrupper eller av ulike kjønn) evne til å forstå 

budskapet. Markedsføringsbudskap skal være klare, presise, relevante og forståelige for målgruppen. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 658/2013 

av 10. juli 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1223/2009, som erstatter 

rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om kos-

metiske produkter(2), får anvendelse fra 11. juli 2013. 

2)  Etter at forordningen ble vedtatt, ble vedlegg II og III 

til direktiv 76/768/EØF endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsdirektiv 2012/21/EU(3) ved at et stoff 

som brukes i hårfargingsmidler, ble tatt inn i vedlegg 

II, ved at 26 stoffer som brukes til hårfarging, ble tatt 

inn i del 1 vedlegg III og ved at høyeste tillatte 

konsentrasjon i det ferdige kosmetiske produktet for to 

stoffer som brukes til hårfarging i del 1 vedlegg III, ble 

endret. Disse endringene bør gjenspeiles i forordning 

(EF) nr. 1223/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 24. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. 

(3) EUT L 208 av 3.8.2012, s. 8. 

3)  I samsvar med gjennomføringsdirektiv 2012/21/EU 

skal medlemsstatene fra 1. september 2013 anvende de 

lover og forskrifter som ble vedtatt for å etterkomme 

nevnte direktiv. Denne forordning bør derfor få 

anvendelse fra samme dato. 

4)  Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske 

produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2013. 

2019/EØS/28/47 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal ny post lyde: 

Referansenummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse/INN CAS-nummer EF-nummer 

«1373 N-(2-nitro-4-aminofenyl)-allylamin (HC Red nr. 16) og dets salter 160219-76-1»  

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende poster med referansenummer 198–200 tilføyes: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

«198 2,2′-[(4-aminofenyl)-

imino]bis(etanol)-

sulfat 

N,N-bis(2-hydr-

oksyetyl)-p-

fenylendiamin-

sulfat 

54381-16-7 259-134-5 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

2,5 % (beregnet som sulfat) 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan gi 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.» 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

199 1,3-benzendiol, 4-

klor- 

4-klorresorcinol 95-88-5 202-462-0 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

2,5 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

200 2,4,5,6-tetraaminopy-

rimidinsulfat 

Tetraamino-

pyrimidinsulfat 

5392-28-9 226-393-0 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen 

som brukes på hår, ikke 

overstige 3,4 % (beregnet 

som sulfat) 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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, 

b)  Fargestoff i 

ikke-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b)  3,4 % 

(beregnet 

som sulfat)» 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

        — 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)  Følgende poster med referansenummer 206–214 tilføyes: 

«206 3-(2-hydroksyetyl)-

p-fenylendiam-

moniumsulfat 

Hydroksyetyl-p-

fenylendiamin-

sulfat 

93841-25-9 298-995-1 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under oksida-

sjonsforhold skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 2,0 % 

(beregnet som sulfat) 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

207 1H-indol-5,6-diol Dihydroksyindol 3131-52-0 412-130-9 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 0,5 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

For a) og b): 

« Hårfargestoffer kan gi alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på personer 

under 16 år. 
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     b)  Fargestoff i 

ikke-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b) 0,5 %  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.» 

208 5-amino-4-klor-2-

metylfenolhydro-

klorid 

5-amino-4-klor-o-

kresol HCl 

110102-85-7  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under oksida-

sjonsforhold skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 1,5 % 

(beregnet som hydroklorid) 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

209 1H-indol-6-ol 6-hydroksyindol 2380-86-1 417-020-4 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under oksida-

sjonsforhold skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 0,5 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske 

reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 
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        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.» 

210 1H-indol-2,3-dion Isatin 91-56-5 202-077-8 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

1,6 %  
« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

211 2-aminopyridin-3-ol 2-amino-3-hydr-

oksypyridin 

16867-03-1 240-886-8 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

1,0 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

212 2-metyl-1-

naftylacetat 

1-acetoksy-2-

metylnaftalen 

5697-02-9 454-690-7 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

2,0 % (når både 2-metyl-1-

naftol og 1-acetoksy-2-

metylnaftalen er til stede i et 

hårfargingsmiddel, skal den 

maksimale konsentrasjonen av 

2-metyl-1-naftol på hodet ikke 

overstige 2,0 %). 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

213 1-hydroksy-2-

metylnaftalen 

2-metyl-1-naftol 7469-77-4 231-265-2 Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

2,0 % (når både 2-metyl-1-

naftol og 1-acetoksy-2-

metylnaftalen er til stede i et 

hårfargingsmiddel, skal den 

maksimale konsentrasjonen av 

2-metyl-1-naftol på hodet ikke 

overstige 2,0 %). 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

214 Dinatrium 5,7-

dinitro-8-oksid-2-

naftalensulfonat CI 

10316 

Acid Yellow 1 846-70-8 212-690-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 1,0 %. 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

For a) og b): 

« Hårfargestoffer kan gi alvorlige aller-

giske 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-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b)  0,2 % 
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c)  Posten med referansenummer 240 skal lyde: 

«240 4-nitro-1,2-

fenylendiamin 

4-nitro-o-

fenylendiamin 

99-56-9 202-766-3 Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

 Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal den 

høyeste konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke overstige 

0,5 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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. » 

d)  Posten med referansenummer 251 skal lyde: 

«251 2-(4-amino-3-nitro-

anilino)etanol 

HC Red nr. 7 24905-87-1 246-521-9 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargings-

midler 

1,0 % —  Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av nitro-

samin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

« Hårfargestoffer kan gi 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. » 
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e)  Posten med referansenummer 253 skal lyde: 

«253 2-[bis(2-hydrok-

syetyl)amino]-5-

nitrofenol 

HC Yellow nr. 4 59820-43-8 428-840-7 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargings-

midler 

1,5 % — Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av nit-

rosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere» 

 

f)  Postene med referansenummer 255 og 256 skal lyde: 

«255 2-[(2-nitrofenyl)-

amino]etanol 

HC Yellow nr. 2 4926-55-0 225-555-8 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 0,75 %. 

For a) og b): 

— 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 gi 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-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b)  1,0 % 

256 4-[(2-nitrofenyl)-

amino]etanol 

HC Orange nr. 1 54381-08-7 259-132-4 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargings-

midler 

1,0 %»   

  



   

 

 

4
.4

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 2

8
/4

6
3
 

 

g)  Følgende poster med referansenummer 258–264 tilføyes: 

«258 2-nitro-N1-fenyl-

benzen-1,4-diamin 

HC Red nr. 1 2784-89-6 220-494-3 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

1,0 %  
« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

259 1-metoksy-3-(β-

aminoetyl)amino-4-

nitrobenzen, 

hydroklorid 

HC Yellow nr. 9 86419-69-4 415-480-1 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,5 % (beregnet 

som hydroklorid) 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av nit-

rosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

 

260 1-(4’-aminofeny-

lazo)-2-metyl-4-(bis-

2-hydroksyetyl)-

aminobenzen 

HC Yellow nr. 7 104226-21-3 146-420-6 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,25 %   

261 N-(2-hydroksyetyl)-

2-nitro-4-

trifluormetyl-anilin 

HC Yellow nr. 13 10442-83-8 443-760-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 2,5 %. 

For a) og b): 

—  Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av nit-

rosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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. 

b)  Fargestoff i 

ikke-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b)  2,5 % 
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        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.» 

262 Benzenaminium, 3-

[(4,5-dihydro-3-

metyl-5-okso-1-

fenyl-1H-pyrazol-4-

yl)azo]-N,N,N-

trimetyl-, klorid 

Basic Yellow 57 68391-31-1 269-943-5 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

2,0 %   

263 Etanol, 2,2′-[[4-[(4-

aminofenyl)azo]-

fenyl]imino]bis- 

Disperse Black 9 20721-50-0 243-987-5 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,3 % (av 

blandingen i 

forholdet 1:1 av 

2,2’-[4-(4-

aminofenylazo)-

fenylimino]-

dietanol og 

lignosulfat) 

  

264 9,10-antracendion, 

1,4-bis[(2,3-dihydr-

oksypropyl)amino]- 

HC Blue nr. 14 99788-75-7 421-470-7 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,3 % — Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere» 

 

h)  Postene med referansenummer 16, 22, 221 og 250 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

«16 1-naftalenol 1-Naftol 90-15-3 201-969-4 Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

 Etter blanding under oksida-

sjonsforhold skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 2,0 %. 

Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

        
« Hårfargestoffer kan gi 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.» 

22 1,3-benzendiol Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  1.  alminnelig bruk 

2.  yrkesmessig bruk 

For 1 og 2: 

Etter blanding under oksida-

sjonsforhold skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 1,25 %. 

a)  1.  Skal angis på etiketten: 

 Blandingsforholdet. 

 « Hårfargestoffer kan gi 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, 

b)  Hårlotion og 

sjampo 

b)  0,5 % 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

        — 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 øyebryn.» 

2.  Skal angis på etiketten: 

 Blandingsforholdet. 

 «Bare til yrkesmessig bruk. 

 Inneholder resorcinol. 

 Dersom produktet kommer i kontakt med 

øynene, må øynene skylles straks. 

 Hårfargestoffer kan gi 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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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

         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)  Inneholder resorcinol. 

221 2-(4-metyl-2-

nitroanilino)etanol 

Hydroksyetyl-2-

nitro-p-toluidin 

100418-33-5 408-090-7 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 1,0 %. 

For a) og b): 

— Skal ikke brukes sammen 

med nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av nit-

rosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 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-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b)  1,0 % 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse/INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

250 1-amino-2-nitro-4-

(2’,3’-dihydroksy-

propyl)amino-5-

klorbenzen og 1,4-

bis-(2’,3’-dihydr-

oksypropyl)amino-2-

nitro-5-klorbenzen 

HC Red nr. 10 

og HC Red nr. 11 

95576-89-9 + 

95576-92-4 

 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a)  Etter blanding under 

oksidasjonsforhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

ikke overstige 1,0 %. 

For a) og b): 

— 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 gi 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-oksi-

derende 

hårfargings-

midler 

b)  2,0 %» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/88/EU 

av 16. november 2011 

om endring av direktiv 97/68/EF med hensyn til bestemmelser om motorer som bringes i omsetning 

i henhold til den fleksible ordningen(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 

16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 

og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres 

i ikke-veigående mobile maskiner(3) gjelder eksos-

utslipp og utslippsgrenseverdier for luftforurensende 

stoffer fra motorer som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner, og bidrar til vern av menneskers helse 

og miljøet. Ved direktiv 97/68/EF er det fastsatt at 

utslippsgrenseverdiene som gjelder for typegodkjenning 

av de fleste motorer med kompresjonstenning i henhold 

til trinn III A, skal erstattes med de strengere 

grenseverdiene i henhold til trinn III B. Disse 

grenseverdiene får anvendelse fra 1. januar 2010 med 

hensyn til typegodkjenning av slike motorer og fra 

1. januar 2011 med hensyn til å bringe slike motorer i 

omsetning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 23.11.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 25. 

(1) EUT C 48 av 15.2.2011, s. 134. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2011. 

(3) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

2) Kommisjonen er i ferd med å forberede revisjonen av 

direktiv 97/68/EF i samsvar med kravene i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/26/EF av 

21. april 2004 om endring av direktiv 97/68/EF(4). For å 

sikre at det reviderte direktivet er i samsvar med 

Unionens standarder for god luftkvalitet, og på 

bakgrunn av erfaringer, forskningsresultater og tilgjen-

gelig teknologi, bør Kommisjonen i den kommende 

revisjonen av direktiv 97/68/EF og på bakgrunn av en 

konsekvensvurdering vurdere: 

– å innføre et nytt utslippstrinn — trinn V — som, 

med forbehold for at det er teknisk gjennomførbart, 

bør bygge på kravene i Euro VI-standardene for 

tunge kjøretøyer, 

– å innføre nye krav til reduksjon av partikkelutslipp 

i form av en grenseverdi for partikkelantall som, 

dersom det er teknisk gjennomførbart, gjelder for 

alle kategorier av motorer med kompresjonstenning 

for å sikre en effektiv reduksjon av ultrafine 

partikler, 

– å utarbeide en samlet strategi for å fremme 

utslippsreduserende bestemmelser og ettermon-

tering av etterbehandlingssystemer på eksisterende 

ikke-veigående mobile maskiner på grunnlag av 

diskusjonene som pågår i regi av De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om 

harmoniserte krav til ettermontering av utslipps-

reduserende innretninger; denne strategien bør 

støtte medlemsstatenes innsats for å bedre luft-

kvaliteten og fremme vernet av arbeidstakere, 

– å utarbeide en metode for periodisk kontroll av 

ikke-veigående mobile maskiner og kjøretøyer, 

særlig for å kontrollere om ytelsen med hensyn til 

utslipp er i samsvar med verdiene som ble oppgitt 

ved registreringen,  

  

(4) EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1. 

2019/EØS/28/48 
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– muligheten for på visse vilkår å tillate reserve-

motorer som ikke oppfyller kravene i trinn III A for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver, 

– muligheten for å harmonisere de særskilte utslipps-

standardene for jernbane med relevante standarder 

på internasjonalt plan for å sikre at motorer som 

overholder utslippsgrenseverdiene, er tilgjengelige 

til en overkommelig pris. 

3) Overgangen til trinn III B innebærer en trinnvis endring 

i teknologien som krever betydelige gjennomførings-

kostnader til ombygging av motorene og til utvikling av 

avanserte tekniske løsninger. Den nåværende globale 

finansielle og økonomiske krisen eller eventuelle 

økonomiske konjunktursvingninger bør imidlertid ikke 

føre til reduserte miljøstandarder. Denne revisjonen av 

direktiv 97/68/EF bør derfor anses som et unntak. 

Dessuten er investeringer i miljøvennlig teknologi viktig 

for å fremme framtidig vekst, sysselsetting og helse-

sikkerhet. 

4) Ved direktiv 97/68/EF er det fastsatt en fleksibel 

ordning som gjør at utstyrsprodusenter i tidsrommet 

mellom to utslippstrinn kan kjøpe et begrenset antall 

motorer som ikke overholder utslippsgrenseverdiene 

som gjelder i dette tidsrommet, men som er godkjent i 

samsvar med kravene i det umiddelbart foregående 

trinnet. 

5) I artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2004/26/EF er det 

fastsatt bestemmelser for å vurdere om det er behov for 

mer fleksibilitet. 

6) I trinn III B bør det høyeste antallet motorer som brukes 

til andre formål enn framdrift av skinnegående 

motorvogner, lokomotiver og fartøyer for fart på 

innlands vannveier og kan bringes i omsetning i henhold 

til den fleksible ordningen, økes innenfor hver motor-

kategori fra 20 % til 37,5 % av den årlige mengden av 

utstyr med motorer i den kategorien som bringes i 

omsetning av utstyrsprodusenten. Som et alternativ bør 

det være mulig å bringe et fast antall motorer i 

omsetning i henhold til den fleksible ordningen. Dette 

faste antallet motorer bør også revideres og bør ikke 

overstige verdiene fastsatt i avsnitt 1.2.2 i vedlegg XIII 

til direktiv 97/68/EF. 

7) Reglene som gjelder for den fleksible ordningen, bør 

tilpasses for å utvide anvendelsen av denne ordningen til 

å omfatte motorer beregnet på framdrift av lokomotiver 

i et strengt begrenset tidsrom. 

8) Bedring av luftkvaliteten er et av Unionens fremste mål, 

som tilstrebes gjennom europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på 

omgivelsesluft og renere luft for Europa(1). For å nå 

dette målet er det viktig å håndtere utslipp ved kilden, 

herunder å redusere utslipp fra sektoren for ikke-

veigående mobile maskiner. 

9) Foretak som arbeider med maskiner som omfattes av 

dette direktivs virkeområde, bør dra nytte av europeiske 

økonomiske støtteprogrammer eller eventuelle relevante 

støtteprogrammer fra medlemsstatene. Disse støtte-

programmene bør ha som mål å fremme tidlig innføring 

av de høyeste utslippsstandardene. 

10) Ved direktiv 97/68/EF er det fastsatt et unntak for 

reservemotorer, som ikke får anvendelse for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver. Med tanke 

på begrensninger på vekt og dimensjoner er det 

imidlertid nødvendig å fastsette et begrenset unntak 

også for reservemotorer i skinnegående motorvogner og 

lokomotiver. 

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv gjenspeiler midler-

tidige problemer, som produksjonssektoren står overfor, 

og fører ikke til en permanent tilpasning, og anven-

delsen av disse tiltakene bør derfor være begrenset til 

varigheten av trinn III B eller til tre år dersom det ikke 

finnes noe etterfølgende trinn. 

12) Idet det tas hensyn til Det forente kongerikes særskilte 

jernbanenett, som medfører en annen konstruksjons-

profil og følgelig begrensninger på vekt og dimensjoner 

og derfor krever en lengre tilpasningsperiode for de nye 

utslippsgrenseverdiene, bør det gis mer fleksibilitet for 

dette særskilte markedet for motorer til framdrift av 

lokomotiver. 

13) Direktiv 97/68/EF bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 97/68/EF 

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 4 nr. 6 skal lyde: 

 «6.  Motorer med kompresjonstenning til annen bruk enn 

framdrift av skinnegående motorvogner og fartøyer for fart 

på innlands vannveier, kan bringes i omsetning i henhold til 

en fleksibel ordning etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg 

XIII, i tillegg til nr. 1-5.»  

  

(1) EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1. 
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2)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1a oppheves annet ledd, 

b)  nye numre skal lyde: 

«1b.  Som unntak fra artikkel 9 nr. 3g, 3i og 4a kan 

medlemsstatene tillate at følgende motorer for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver bringes i 

omsetning: 

a)  reservemotorer som overholder trinn III A-

grenseverdiene, dersom de skal erstatte motorer for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver som: 

i)  ikke overholder trinn III A-standarden, eller 

ii) overholder tinn III A-standarden, men ikke 

trinn III B-standarden, 

b)  reservemotorer som ikke overholder trinn III A-

grenseverdiene, dersom de skal erstatte motorer for 

skinnegående motorvogner som ikke har 

kjørekontroll og ikke er selvgående, så lenge slike 

reservemotorer overholder en standard som ikke er 

lavere enn standarden som overholdes av motorer 

som er montert i eksisterende skinnegående 

motorvogner av samme type. 

Tillatelser i henhold til dette nummer kan bare gis i 

tilfeller der medlemsstatens godkjenningsmyndighet 

finner det godtgjort at det vil medføre betydelige 

tekniske vanskeligheter å bruke en reservemotor som 

oppfyller kravene i det senest gjeldende utslippstrinnet i 

den berørte motorvognen eller det berørte lokomotivet. 

1c.  En etikett med teksten «RESERVEMOTOR» og 

den entydige henvisningen til det aktuelle unntaket skal 

påføres motorer som omfattes av nr. 1a eller 1b. 

1d.  Kommisjonen skal vurdere miljøvirkningen av og 

eventuelle tekniske vanskeligheter knyttet til over-

holdelse av nr. 1b. På bakgrunn av denne vurderingen 

skal Kommisjonen innen 31. desember 2016 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport med en 

gjennomgåelse av nr. 1b, eventuelt ledsaget av et 

forslag til regelverk som omfatter en sluttdato for 

anvendelsen av nevnte nummer.» 

c)  nr. 7 skal lyde: 

 «7.  Medlemsstater skal tillate omsetning av motorer 

som definert i avsnitt 1 del A i), ii) og v) i vedlegg I, i 

henhold til den fleksible ordningen i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i vedlegg XIII.» 

3)  Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegget til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 24. november 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 16. november 2011. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BUZEK W. SZCZUKA 

President Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

Avsnitt 1 i vedlegg XIII skal lyde: 

«1.  OEM-PRODUSENTENS TILTAK 

1.1.  Bortsett fra i trinn III B skal en OEM-produsent som ønsker å benytte seg av den fleksible ordningen, 

med unntak av motorer til framdrift av skinnegående motorvogner og lokomotiver, søke om tillatelse 

fra en godkjenningsmyndighet for OEM-produsentens motorprodusenter til å bringe i omsetning 

motorer som skal brukes utelukkende av OEM-produsenten. Antallet motorer som ikke overholder de 

nåværende utslippsgrenseverdiene, men som er godkjent i henhold til sist foregående trinn for 

utslippsgrenseverdiene, skal ikke overstige verdiene fastsatt i avsnitt 1.1.1 og 1.1.2. 

1.1.1.  Antall motorer som er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal for hver 

motorkategori ikke overstige 20 % av den årlige mengden av utstyr med motorer i den kategorien som 

bringes i omsetning av OEM-produsenten (beregnet som et gjennomsnitt av de siste fem årenes salg på 

unionsmarkedet). Dersom en OEM-produsent har brakt utstyr i omsetning på unionsmarkedet i mindre 

enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det tidsrommet da OEM-produsenten har brakt utstyr i 

omsetning på unionsmarkedet. 

1.1.2.  Som et alternativ til avsnitt 1.1.1 og med unntak av motorer til framdrift av skinnegående motorvogner 

og lokomotiver kan OEM-produsenten søke om tillatelse for OEM-produsentens motorleverandører til 

å bringe i omsetning et fast antall motorer som skal brukes utelukkende av OEM-produsenten. Antall 

motorer i hver motorkategori skal ikke overstige følgende verdier: 

Motorkategori P (kW) Antall motorer 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 150 

75 ≤ P < 130 100 

130 ≤ P ≤ 560 50 

1.2.  I trinn III B, men i et tidsrom på høyst tre år fra begynnelsen av dette trinnet og med unntak av motorer 

til framdrift av skinnegående motorvogner og lokomotiver, skal en OEM-produsent som ønsker å gjøre 

bruk av den fleksible ordningen, søke om tillatelse fra en godkjenningsmyndighet for OEM-

produsentens motorprodusenter til å bringe i omsetning motorer som skal brukes utelukkende av 

OEM-produsenten. Antallet motorer som ikke overholder de nåværende utslippsgrenseverdiene, men 

som er godkjent i henhold til sist foregående trinn for utslippsgrenseverdiene, skal ikke overstige 

verdiene fastsatt i avsnitt 1.2.1 og 1.2.2. 

1.2.1.  Antall motorer som er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal for hver 

motorkategori ikke overstige 37,5 % av den årlige mengden av utstyr med motorer i den kategorien 

som bringes i omsetning av OEM-produsenten (beregnet som et gjennomsnitt av de siste fem årenes 

salg på unionsmarkedet). Dersom en OEM-produsent har brakt utstyr i omsetning på unionsmarkedet i 

mindre enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det tidsrommet da OEM-produsenten har brakt 

utstyr i omsetning på unionsmarkedet. 

1.2.2.  Som et alternativ til avsnitt 1.2.1 kan OEM-produsenten søke om tillatelse for OEM-produsentens 

motorprodusenter til å bringe i omsetning et fast antall motorer som skal brukes utelukkende av OEM-

produsenten. Antall motorer i hver motorkategori skal ikke overstige følgende verdier: 

Motorkategori P (kW) Antall motorer 

37 ≤ P < 56 200 

56 ≤ P < 75 175 

75 ≤ P < 130 250 

130 ≤ P ≤ 560 125 
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1.3.  Med hensyn til motorer til framdrift av lokomotiver kan en OEM-produsent i trinn III B, men i et 

tidsrom på høyst tre år fra begynnelsen av dette trinnet, søke om tillatelse for OEM-produsentens 

motorprodusenter til å bringe i omsetning høyst 16 motorer som skal brukes utelukkende av OEM-

produsenten. OEM-produsenten kan også søke om tillatelse for sine motorprodusenter til å bringe i 

omsetning høyst ti ekstra motorer med en nominell effekt på mer enn 1 800 kW, som skal monteres i 

lokomotiver konstruert utelukkende for bruk i Det forente kongerikes jernbanenett. Lokomotiver anses 

å oppfylle dette kravet bare dersom de har et sikkerhetssertifikat for drift i Det forente kongerikes 

jernbanenett, eller dersom de kan få utstedt et slikt sertifikat. 

Slik tillatelse skal gis bare når det er tekniske grunner til at utslippsgrenseverdiene for trinn III B ikke 

kan overholdes. 

1.4.  OEM-produsenten skal i søknaden til en godkjenningsmyndighet ta med følgende opplysninger: 

a)  en prøve av merkene som skal påføres alle ikke-veigående mobile maskiner der en motor som er 

brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal bli montert. Merkene skal ha følgende 

tekst: «MASKIN NR. … (fortløpende nummer på maskiner) AV … (samlet antall maskiner i det 

aktuelle effektområdet) MED MOTOR NR. … MED TYPEGODKJENNING (Direktiv 97/68/EF) 

NR. …», 

b)  en prøve av tilleggsmerket som skal påføres motoren, med teksten nevnt i avsnitt 2.2. 

1.5.  OEM-produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten alle nødvendige opplysninger i forbindelse med 

gjennomføringen av den fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten måtte be om for å kunne 

treffe en beslutning. 

1.6.  OEM-produsenten skal gi alle godkjenningsmyndigheter i medlemsstatene alle opplysninger som 

godkjenningsmyndigheten krever for å kunne bekrefte at motorer som hevdes å være eller er merket 

som brakt i omsetning innenfor rammen av den fleksible ordningen, faktisk er det.» 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/58/EU 

av 11. desember 2013 

om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens II) med hensyn til datoene for dets innarbeiding og 

anvendelse samt datoen for oppheving av visse direktiver (Solvens I)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2) 

er det fastsatt et moderne, risikobasert system for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 18.12.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 26. 

(1) Europaparlamentsuttalelse av 21. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 5. desember 2013. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av  

25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

regulering av og tilsyn med forsikrings- og gjenfor-

sikringsforetak i Unionen. Dette systemet er avgjørende 

for å sikre en trygg og solid forsikringssektor som kan 

tilby bærekraftige forsikringsprodukter og støtte 

realøkonomien ved å oppmuntre til langsiktige 

investeringer og økt stabilitet. 

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU(3) 

gjøres det visse endringer av artikkel 212–262 i direktiv 

2009/138/EF, som får anvendelse fra 10. juni 2013. 

3) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU(4) 

endres direktiv 2009/138/EF gjennom å utsette datoen 

for innarbeiding fra 31. oktober 2012 til 30. juni 2013, 

datoen for anvendelse fra 1. november 2012 til  

1. januar 2014 og datoen for oppheving av de 

                                                                                                       
innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 

17.12.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU av 16. november 

2011 om endring av direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF 

og 2009/138/EF med hensyn til utvidet tilsyn med finansforetak i 

et finansielt konglomerat (EUT L 326 av 8.12.2011, s. 113). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU av  

12. september 2012 om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens 

II) med hensyn til datoene for dets innarbeiding og anvendelse 

samt datoen for oppheving av visse direktiver (EUT L 249 av 

14.9.2012, s. 1). 
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eksisterende direktivene om forsikring og gjenfor-

sikring(1) (heretter samlet kalt «Solvens I») fra 

1. november 2012 til 1. januar 2014. 

4) Kommisjonen vedtok 19. januar 2011 et forslag 

(heretter kalt «Omnibus II-forslaget») om å endre blant 

annet direktiv 2009/138/EF for å ta hensyn til den nye 

tilsynsstrukturen for forsikring, dvs. opprettelsen av Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

myndighet for forsikring og tjenestepensjoner) 

(EIOPA). Omnibus II-forslaget omfatter også 

bestemmelser om å utsette datoen for innarbeiding og 

anvendelse av direktiv 2009/138/EF og for oppheving 

av Solvens I, og det fungerer som et middel til å tilpasse 

direktiv 2009/138/EF til ikrafttredelsen av traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte ved å omgjøre 

bestemmelsene som gir Kommisjonen myndighet til å 

vedta gjennomføringstiltak, til bestemmelser som gir 

Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

og gjennomføringsrettsakter. 

5) På grunn av kompleksiteten i Omnibus II-forslaget er 

det en risiko for at det ikke vil tre i kraft før datoene for 

innarbeiding og anvendelse av direktiv 2009/138/EF. 

Dersom nevnte datoer ikke endres, vil det medføre at 

direktiv 2009/138/EF blir gjennomført før ikraft-

tredelsen av overgangsbestemmelsene og de relevante 

tilpasningene, herunder en ytterligere avklaring av 

  

(1) Rådsdirektiv 64/225/EØF av 25. februar 1964 om opphevelse av 

restriksjoner på etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester 

innen gjenforsikring og retrocesjon (EFT 56 av 4.4.1964,  

s. 878/64), første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om 

samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring 

(EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3), rådsdirektiv 73/240/EØF av  

24. juli 1973 om opphevelse av restriksjoner på etablerings-

adgangen innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring 

(EFT L 228 av 16.8.1973, s. 20), rådsdirektiv 76/580/EØF av  

29. juni 1976 om endring av direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 av 

13.7.1976, s. 13), rådsdirektiv 78/473/EØF av 30. mai 1978 om 

samordning av lover og forskrifter om koassuransevirksomhet i 

Fellesskapet (EFT L 151 av 7.6.1978, s. 25), rådsdirektiv 

84/641/EØF av 10. desember 1984 om endring, særlig angående 

turistassistanse, av første direktiv (73/239/EØF) (EFT L 339 av 

27.12.1984, s. 21), rådsdirektiv 87/344/EØF av 22. juni 1987 om 

samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring (EFT  

L 185 av 4.7.1987, s. 77), annet rådsdirektiv 88/357/EØF av  

22. juni 1988 om samordning av lover og forskrifter om direkte 

forsikring med unntak av livsforsikring og om fastsettelse av 

bestemmelser for å lette den faktiske utøvelse av adgang til å yte 

tjenester (EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1), rådsdirektiv 92/49/EØF av 

18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om direkte 

forsikring med unntak av livsforsikring (tredje direktiv om annen 

forsikring enn livsforsikring) (EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 

om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en 

forsikringsgruppe (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF av 19. mars 2001 

om sanering og avvikling av forsikringsforetak (EFT L 110 av 

20.4.2001, s. 28), europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF 

av 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, 

s. 1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av  

16. november 2005 om gjenforsikring (EUT L 323 av 9.12.2005,  

s. 1). 

myndigheten til å vedta delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter, som er fastsatt i Omnibus II-forslaget. 

6) For å unngå å pålegge medlemsstatene unødig tyngende 

lovgivningsmessige forpliktelser i henhold til direktiv 

2009/138/EF, og senere i henhold til den nye 

tilsynsstrukturen som er angitt i Omnibus II-forslaget, 

bør datoen for innarbeiding og anvendelse av direktiv 

2009/138/EF utsettes for å gi tilsynsmyndigheter og 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak tilstrekkelig tid til 

å forberede seg på anvendelsen av den nye strukturen. 

7) Det framgår av hendelsenes kronologiske rekkefølge at 

utsatt dato for innarbeiding og anvendelse av direktiv 

2009/138/EF også bør gjelde for eventuelle endringer 

som er innført ved direktiv 2011/89/EF. 

8) Av hensyn til rettssikkerheten bør datoen for oppheving 

av Solvens I utsettes. 

9) Ettersom det gjenstår svært kort tid til de relevante 

datoene fastsatt i direktiv 2009/138/EF, bør dette 

direktiv tre i kraft umiddelbart. 

10) Det er derfor berettiget i dette tilfellet å anvende 

unntaket for hastesaker fastsatt i artikkel 4 i protokoll 

nr. 1 om de nasjonale parlamenters rolle i Den 

europeiske union, når det gjelder oversending av 

forslaget til dette direktiv til de nasjonale 

parlamenter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2009/138/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 309 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd endres datoen «30. juni 2013» til  

«31. mars 2015».  
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b)  I annet ledd endres datoen «1. januar 2014» til  

«1. januar 2016». 

2)  I artikkel 310 første ledd endres datoen «1. januar 2014» til 

«1. januar 2016». 

3)  I artikkel 311 annet ledd endres datoen «1. januar 2014» til 

«1. januar 2016». 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 759/2013 

av 30. april 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn til opplysningskrav for konvertible og 

ombyttelige gjeldsinstrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning 

eller opptas til notering, og om endring av direktiv 

2001/34/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av  

29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger 

i prospekter og deres format, innlemming av opplys-

ninger ved henvisning og offentliggjøring av slike 

prospekter samt annonsering(2) er det fastsatt minste-

krav til opplysninger som skal inngå i et prospekt for 

ulike typer verdipapirer for å oppfylle kravene i  

artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF. 

2) Malen for aksjeregistreringsdokumentet bør anvendes 

for aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan 

sidestilles med aksjer, men også for andre verdipapirer 

som gir tilgang til utsteders kapital gjennom konver-

tering eller ombytting når de underliggende aksjene 

ennå ikke er notert på et regulert marked. 

3) Når utstederen av de underliggende aksjene tilhører 

samme konsern som utstederen av de konvertible eller 

ombyttelige gjeldsinstrumentene, men de underliggende 

aksjene ikke er notert på et regulert marked, er det ikke 

lett for investorene å få tilgang til opplysninger om 

utstederen. Malen for aksjeregistreringsdokumentet bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 33. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1. 

derfor få anvendelse på de underliggende aksjene og bør 

legges til de kombinasjonene som anvendes ved 

utarbeiding av prospektet. 

4) Dersom verdipapirer med tegningsretter eller finansielle 

derivater gir rett til å kjøpe utstederens eller konsernets 

aksjer, og disse aksjene ikke er notert på et regulert 

marked, bør investorene få de relevante opplysningene 

som er fastsatt i malen for verdipapirdokumentet for 

finansielle derivativer. 

5) Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som allerede er notert på et 

regulert marked, er opplysninger om de underliggende 

aksjene allerede tilgjengelige for aksjeeiere og 

investorer i sin alminnelighet. Det bør derfor gjøres klart 

at det er tilstrekkelig å tilføye en erklæring med opplys-

ninger om type underliggende og angivelse av hvor 

opplysninger om underliggende kan finnes i de 

kombinasjonene som anvendes ved utarbeiding av 

prospektets verdipapirdokument. 

6) Dersom gjeldsinstrumenter kan konverteres til eller 

byttes mot aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen av verdipapiret eller av en enhet som tilhører 

dennes konsern, og de underliggende aksjene ennå ikke 

er notert på et regulert marked, bør investorene også få 

en erklæring om arbeidskapital og en erklæring om 

kapitaliseringen og gjeldsforpliktelsene til utstederen av 

de underliggende aksjene. Med disse erklæringene ville 

investorer i verdipapirdokumentet få tilgang til de 

samme opplysningene om hvilken evne utstederen av de 

underliggende aksjene har til å fortsette driften og om 

utstederens gjeld i forhold til kapitaliseringen, som de 

ville fått tilgang til dersom de investerte direkte i 

aksjene. 

7) Dersom de underliggende aksjene er utstedt av en 

tredjepart og ikke er notert på et regulert marked, er det 

vanskelig for investorene å få en beskrivelse av de 

underliggende aksjene. Tilleggsmodulen som beskriver 

den underliggende aksjen, bør derfor legges til de 

kombinasjonene som anvendes ved utarbeiding av 

prospektets verdipapirdokument.  

2019/EØS/28/50 
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8) Av hensyn til rettssikkerheten er det i tabellen i vedlegg 

XVIII til forordning (EF) nr. 809/2004 nødvendig å 

tydeliggjøre hvordan maler og moduler bør kombineres 

ved utarbeiding av et prospekt, herunder når bare noen 

av opplysningene i malene og modulene kreves, når 

noen opplysninger ikke får anvendelse på grunn av 

bestemte kombinasjoner av maler og moduler i visse 

tilfeller, og når utstederen, tilbyderen eller en person 

som søker om opptak til notering på et regulert marked, 

kan velge mellom ulike maler og moduler i henhold til 

bestemte terskelverdier, for eksempel gjelds-

instrumenters minste nominelle verdi, eller vilkår 

fastsatt i forordning (EF) nr. 809/2004. 

9) [Endringen er ikke relevant for den norske over-

settelsen.] 

10) Ettersom modulen for finansiell proformainformasjon i 

henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 809/2004 

kan anvendes bare dersom det foreligger vesentlige 

bruttoendringer av størrelsen på utstederens virksomhet, 

bør «(dersom det er relevant)» legges til i kolonneover-

skriften «MODUL» under «registreringsdokument» i 

vedlegg XVIII til nevnte forordning for å vise at 

vedlegg II får anvendelse på visse vilkår. 

11) Konvertible eller ombyttelige gjeldsinstrumenter kan gi 

tilgang til utstederens nye aksjer når innehaverne 

benytter sin tegningsrett. Fortrinnsrettsemisjoner av 

gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes 

mot utstederens nye aksjer, bør derfor også kunne være 

omfattet av ordningen med forholdsmessig opplys-

ningsplikt som er fastsatt i artikkel 26a i forordning 

(EF) nr. 809/2004, forutsatt at de underliggende aksjene 

er nye aksjer utstedt av samme enhet som utsteder 

gjeldsinstrumentene. Prospektet for innbydelse til 

offentlig tegning av eller opptak til notering på et 

regulert marked av gjeldsinstrumenter som kan 

konverteres til eller byttes mot utsteders aksjer, og som 

er utstedt av små og mellomstore bedrifter og selskaper 

med lav markedsverdi, bør også kunne være omfattet av 

ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt som er 

fastsatt i artikkel 26b i forordning (EF) nr. 809/2004. 

Vedlegg XVIII bør derfor omfatte de kombinasjonene 

av maler og moduler som får anvendelse på fortrinns-

rettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan 

konverteres til eller byttes mot utstederens aksjer, eller 

på konvertible eller ombyttelige gjeldsinstrumenter 

utstedt av små og mellomstore bedrifter og selskaper 

med lav markedsverdi. 

12) For å ta hensyn til utstedernes behov for en over-

gangsperiode der de kan tilpasse seg de nye kravene 

som innføres gjennom denne forordning, bør denne 

forordning få anvendelse bare på prospekter og grunn-

prospekter som er blitt godkjent av en vedkommende 

myndighet på eller etter denne forordnings ikraft-

tredelsesdato. 

13) Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 809/2004 

I forordning (EF) nr. 809/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 6 skal nytt nr. 3 lyde: 

 «3.  Dersom aksjer med tegningsretter gir rett til å kjøpe 

utstederens aksjer og disse aksjene ikke er opptatt til 

notering på et regulert marked, skal opplysningene som 

kreves i malen fastsatt i vedlegg XII, unntatt punkt 4.2.2, 

også gis.» 

2)  I artikkel 8 skal nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

 «3.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som allerede er notert på et regulert 

marked, skal opplysningene som kreves i punkt 4.2.2 i 

malen fastsatt i vedlegg XII, også gis. 

 4.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen av gjeldsinstrumentet eller av et foretak i samme 

konsern, og disse underliggende aksjene ikke allerede er 

notert på et regulert marked, skal opplysninger om 

utstederen av de underliggende aksjene også gis i samsvar 

med punkt 3.1 og 3.2 i malen fastsatt i vedlegg III eller i 

den forholdsmessige malen fastsatt i vedlegg XXIV, alt 

etter omstendighetene. 

 5.  Dersom gjeldsinstrumenter med tegningsretter gir rett 

til å kjøpe utstederens aksjer og disse aksjene ikke er 

opptatt til notering på et regulert marked, skal opplys-

ningene som kreves i malen fastsatt i vedlegg XII, unntatt 

punkt 4.2.2, også gis.» 

3)  Artikkel 15 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Malen skal anvendes for verdipapirer som ikke 

omfattes av virkeområdet for de øvrige malene for verdipa-

pirdokumenter som nevnt i artikkel 6, 8 og 16, unntatt i 

tilfellene nevnt i artikkel 6 nr. 3, artikkel 8 nr. 3 og 5 og 

artikkel 16 nr. 3 og 5. Malen skal anvendes på visse 

verdipapirer der betalings- og/eller leveringsvilkårene er 

knyttet til et underliggende verdipapir.» 

4)  I artikkel 16 skal nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

 «3.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som allerede er notert på et regulert 

marked, skal opplysningene som kreves i punkt 4.2.2 i 

malen fastsatt i vedlegg XII, også gis.  
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 4.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen av gjeldsinstrumentet eller av et foretak i samme 

konsern, og disse underliggende aksjene ikke allerede er 

notert på et regulert marked, skal opplysninger om 

utstederen av de underliggende aksjene også gis i samsvar 

med punkt 3.1 og 3.2 i malen fastsatt i vedlegg III eller i 

den forholdsmessige malen fastsatt i vedlegg XXIV, alt 

etter omstendighetene. 

 5.  Dersom gjeldsinstrumenter med tegningsretter gir rett 

til å kjøpe utstederens aksjer og disse aksjene ikke er 

opptatt til notering på et regulert marked, skal opplys-

ningene som kreves i malen fastsatt i vedlegg XII, unntatt 

punkt 4.2.2, også gis.» 

5)  I artikkel 17 nr. 2 skal punkt 2 lyde: 

 «2.  forutsatt at aksjene eller de andre omsettelige 

verdipapirene som kan sidestilles med aksjer, er eller vil bli 

utstedt av verdipapirutstederen, av et foretak i samme 

konsern eller av en tredjepart, at de ikke er notert på et 

regulert marked eller et tilsvarende marked utenfor 

Unionen på det tidspunktet prospektet for verdipapirene 

godkjennes, og at underliggende aksjer eller andre 

omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, gir 

rett til fysisk oppgjør.» 

6)  Overskriften til vedlegg XIV skal lyde: 

 «Tilleggsmodul for opplysninger om underliggende 

aksjer» 

7)  Vedlegg XVIII erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelse 

1.  Denne forordning får ikke anvendelse på godkjenning av 

et tillegg til et prospekt eller grunnprospekt dersom prospektet 

eller grunnprospektet ble godkjent før tidspunktet nevnt i 

artikkel 3. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold 

til artikkel 18 i direktiv 2003/71/EF underretter vedkommende 

myndighet i vertsstaten om et godkjenningsbevis i forbindelse 

med et prospekt eller grunnprospekt som ble godkjent før 

tidspunktet nevnt i artikkel 3, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten klart og tydelig angi i beviset at prospektet eller 

grunnprospektet ble godkjent før tidspunktet nevnt i artikkel 3. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG XVIII 

DEL I 

Tabell over kombinasjoner 

Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning for 

kollektiv 

investering av 

lukket type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale 

offentlige organer/ 

gjeldsinstrumenter som 

dekkes av en garanti fra 

en medlemsstat i 

OECD 

1 Aksjer, (preferanseaksjer, innløselige, med fortrinnsrett til aksjetegning osv.)          

2 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

under 100 000 euro 

 ELLER   ELLER     

3 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

minst 100 000 euro 

  ELLER  ELLER     

4 Gjeldsinstrumenter med garanti fra en tredjepart  ELLER ELLER  ELLER     

5 Finansielle derivater med garanti fra en tredjepart  ELLER ELLER  ELLER     

6 Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler          

7 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til tredjeparts/utsteders 

aksjer eller konsernaksjer som er notert på et regulert marked 

 ELLER ELLER  ELLER     

8 Gjeldsinstrumenter som kan 

byttes mot eller konverteres til 

tredjeparts aksjer som ikke er 

notert på et regulert marked 

Utsteder av ombyttelige eller konvertible 

gjeldsinstrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

Utsteder av (underliggende) aksjer          
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning for 

kollektiv 

investering av 

lukket type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale 

offentlige organer/ 

gjeldsinstrumenter som 

dekkes av en garanti fra 

en medlemsstat i 

OECD 

9 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til utsteders aksjer som 

ikke er notert på et regulert marked 

         

10 Gjeldsinstrumenter som kan 

byttes mot eller konverteres til 

konsernaksjer som ikke er notert 

på et regulert marked 

Utsteder av ombyttelige eller konvertible 

gjeldsinstrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

Utsteder av (underliggende) aksjer          

11 Gjeldsinstrumenter med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på 

et regulert marked 

         

12 Aksjer med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

         

13 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer som ikke er 

notert på et regulert marked 

         

14 Finansielle derivater med rett til å kjøpe konsernaksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

 ELLER ELLER  ELLER     

15 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer eller 

konsernaksjer som er notert på et regulert marked, og finansielle derivater med 

annet grunnlag enn utsteders/konsernets aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked (herunder finansielle derivater med rett til kontantinnløsning) 

 ELLER ELLER  ELLER     
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 

000 euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer 

med sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

1 Aksjer, (preferanseaksjer, innløselige, med fortrinnsrett til aksjetegning osv.)        

2 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

under 100 000 euro 

       

3 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

minst 100 000 euro 

       

4 Gjeldsinstrumenter med garanti fra en tredjepart  ELLER ELLER     

5 Finansielle derivater med garanti fra en tredjepart        

6 Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler  ELLER ELLER     

7 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til tredjeparts/utsteders 

aksjer eller konsernaksjer som er notert på et regulert marked 

 ELLER ELLER OG bare 

punkt 4.2.2 

   

8 Gjeldsinstrumenter som kan byttes 

mot eller konverteres til tredjeparts 

aksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER     

(Underliggende) aksjer       OG unntatt punkt 2 

9 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til utsteders aksjer som 

ikke er notert på et regulert marked 

ELLER 

OG bare 

punkt 3.1 og 

3.2 

ELLER ELLER     

10 Gjeldsinstrumenter som kan byttes 

mot eller konverteres til konsern-

aksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER     

(Underliggende) aksjer OG bare 

punkt 3.1 og 

3.2 

      

11 Gjeldsinstrumenter med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

 ELLER ELLER OG unntatt 

punkt 4.2.2 

   

12 Aksjer med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

   OG unntatt 

punkt 4.2.2 
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 

000 euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer 

med sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

13 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer som ikke er 

notert på et regulert marked 

   OG unntatt 

punkt 4.2.2 

   

14 Finansielle derivater med rett til å kjøpe konsernaksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

   OG unntatt 

punkt 4.2.2 

   

15 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer eller 

konsernaksjer som er notert på et regulert marked, og finansielle derivater med 

annet grunnlag enn utsteders/konsernets aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked (herunder finansielle derivater med rett til kontantinnløsning) 

       

DEL II 

Tabell over kombinasjoner ved fortrinnsrettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes mot utstederens aksjer, og av gjeldsinstrumenter som kan 

konverteres til eller byttes mot utstederens aksjer, når disse fortrinnsrettsemisjonene og gjeldsinstrumentene utstedes av små og mellomstore bedrifter («SMB») eller selskaper med 

lav markedsverdi («Small Cap-selskaper») (ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt) 

Utstederne kan imidlertid velge å utarbeide prospektet i samsvar med ordningen med full opplysningsplikt. 

Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning 

for kollektiv 

investering 

av lukket 

type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale offentlige 

organer/gjeldsinstrument

er som dekkes av en 

garanti fra en 

medlemsstat i OECD 

1 Fortrinnsrettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes 

mot utstederens aksjer, dersom utstederen har aksjer av samme klasse som 

allerede er notert på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet 

(MTF), forutsatt at vilkårene i artikkel 26a nr. 2 er oppfylt 

         

2 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til tredjeparts/utsteders aksjer eller konsernaksjer som er notert 

på et regulert marked 

 ELLER ELLER  ELLER     
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning 

for kollektiv 

investering 

av lukket 

type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale offentlige 

organer/gjeldsinstrument

er som dekkes av en 

garanti fra en 

medlemsstat i OECD 

3 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til tredjeparts 

aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

(Underliggende) aksjer          

4 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert marked 

         

5 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til konsernaksjer 

som ikke er notert på et regulert marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

(Underliggende) aksjer          

 

Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 000 

euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

1 Fortrinnsrettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes 

mot utstederens aksjer, dersom utstederen har aksjer av samme klasse som 

allerede er notert på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet 

(MTF), forutsatt at vilkårene i artikkel 26a nr. 2 er oppfylt 

OG bare punkt 

3.1  

og 3.2 

ELLER ELLER    OG unntatt punkt 2 

2 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til tredjeparts/utsteders aksjer eller konsernaksjer som er notert 

på et regulert marked 

 ELLER ELLER OG bare  

punkt 4.2.2 
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 000 

euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

3 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til tredjeparts 

aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER     

Underliggende aksjer       OG unntatt punkt 2 

4 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert marked 

OG bare  

punkt 3.1  

og 3.2 

ELLER ELLER     

5 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til konsernaksjer 

som ikke er notert på et regulert marked 

Gjeldsinstrumenter  ELLER ELLER     

(Underliggende) aksjer OG bare punkt 

3.1 og 3.2» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 526/2013 

av 21. mai 2013 

om Den europeiske unions byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 460/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Elektronisk kommunikasjon og infrastruktur og 

elektroniske tjenester er vesentlige faktorer, både direkte 

og indirekte, i den økonomiske og samfunnsmessige 

utviklingen. De har en viktig rolle i samfunnet og er i 

seg selv blitt like uunnværlige som elektrisitet og vann, 

og de er også sentrale faktorer i leveringen av 

elektrisitet, vann og andre nødvendige tjenester. 

Kommunikasjonsnett fungerer som katalysatorer for 

sosialt samspill og nyskaping, forsterker teknologiens 

innvirkning, former forbrukeratferd, forretningsmodeller 

og bransjer og påvirker borgerånden og den politiske 

medvirkningen. Driftsforstyrrelser kan forårsake 

betydelig fysisk, sosial og økonomisk skade, noe som 

understreker viktigheten av tiltak for å øke vernet og 

robustheten og sikre kontinuitet i de nødvendige 

tjenestene. Når det gjelder sikkerheten til elektronisk 

kommunikasjon og infrastruktur og elektroniske 

tjenester, særlig påliteligheten, tilgjengeligheten og 

konfidensialiteten, står man hele tiden overfor nye 

utfordringer knyttet til blant annet de enkelte 

komponentene i kommunikasjonsinfrastrukturen samt 

programvaren som styrer disse komponentene, 

infrastrukturen sett under ett og tjenestene som leveres 

via denne infrastrukturen. Dette er blitt et stadig 

viktigere samfunnsspørsmål, ikke minst på grunn av 

faren for problemer som skyldes systemenes 

kompleksitet, funksjonsfeil, systemfeil, ulykker, 

menneskelige feil og angrep, noe som kan få følger for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 18.6.2013,  

s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 34. 

(1) EUT C 107 av 6.4.2011, s. 58. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2013. 

den elektroniske og fysiske infrastrukturen som leverer 

tjenester som er av avgjørende betydning for velferden 

til Unionens borgere. 

2) Trusselbildet endrer seg hele tiden, og sikkerhetshen-

delser kan svekke brukernes tillit til teknologi, nett og 

tjenester, noe som vil påvirke deres mulighet til å 

utnytte det indre markeds fulle potensial og den 

utstrakte bruken av informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT). 

3) Det er derfor viktig for beslutningstakere, bransjen og 

brukere at det foretas regelmessige vurderinger av 

tilstanden til nett- og informasjonssikkerheten i 

Unionen, basert på pålitelige unionsdata og 

systematiske prognoser for utviklingen og framtidige 

utfordringer og trusler, både på unionsplan og globalt 

plan. 

4) Ved beslutning 2004/97/EF, Euratom(3), vedtatt på Det 

europeiske råds møte 13. desember 2003, bestemte 

representanter for medlemsstatene at Det europeiske 

byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som 

skulle opprettes på grunnlag av Kommisjonens forslag, 

skulle ha sitt sete i en by i Hellas, fastsatt av den greske 

regjering. Etter nevnte beslutning bestemte den greske 

regjering at ENISA skulle ha sitt sete i Iráklio på Kreta. 

5) 1. april 2005 ble det inngått en vertsstatsavtale 

(«hovedseteavtale») mellom byrået og vertsstaten. 

6) Byråets vertsstat bør sikre best mulige vilkår for en 

smidig og effektiv drift av byrået. For at byrået skal 

kunne utføre sine oppgaver korrekt og effektivt, 

rekruttere og beholde ansatte og øke effekten av 

nettverksaktiviteter, er det nødvendig at det er plassert 

på et hensiktsmessig sted, der det blant annet er gode 

transportforbindelser og fasiliteter for ektefeller og barn 

som følger med byråets ansatte. De nødvendige 

ordninger bør fastsettes i en avtale mellom byrået og 

vertsstaten, etter godkjenning i byråets styre.  

  

(3) Beslutning 2004/97/EF, Euratom, truffet ved felles overenskomst 

mellom representanter for medlemsstatene, samlet på stats- eller 

regjeringssjefsplan, av 13. desember 2003 om fastsettelse av sete 

for visse av Den europeiske unions kontorer og byråer (EUT L 29 

av 3.2.2004, s. 15). 

2019/EØS/28/51 
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7) For å gjøre driften mer effektiv har byrået opprettet et 

avdelingskontor i Atens storbyområde, som bør 

opprettholdes etter avtale med og støtte fra vertsstaten, 

og som er der byråets driftspersonale bør holde til. 

Ansatte i byrået som hovedsakelig arbeider med admini-

strasjon (herunder daglig leder), økonomi, skrivebords-

undersøkelser og -analyser, IT-administrasjon, nærings-

forvaltning, menneskelige ressurser, opplæring samt 

kommunikasjon og offentlige anliggender, bør ha 

tilholdssted i Iráklio. 

8) Byrået har rett til selv å bestemme hvordan organi-

sasjonen skal være, for å sikre at det kan utføre sine 

oppgaver korrekt og effektivt, samtidig som det 

overholder bestemmelsene om setet og om et avdelings-

kontor i Aten som fastsatt i denne forordning. Byrået 

bør særlig, for å kunne utføre oppgaver som krever 

samspill med berørte parter, for eksempel Unionens 

institusjoner, gjennomføre de praktiske tiltakene som er 

nødvendige for å gjøre driften mer effektiv. 

9) I 2004 vedtok Europaparlamentet og Rådet forordning 

(EF) nr. 460/2004(1) om opprettelse av ENISA for å 

bidra til målet om å sikre et høyt nivå for nett- og 

informasjonssikkerhet i Unionen og utvikle en nett- og 

informasjonssikkerhetskultur til fordel for borgere, 

forbrukere, foretak og offentlige forvaltninger. I 2008 

vedtok Europaparlamentet og Rådet forordning (EF) 

nr. 1007/2008(2) om forlengelse av byråets mandat-

periode fram til mars 2012. Ved forordning (EF) 

nr. 580/2011(3) ble byråets mandatperiode forlenget 

fram til 13. september 2013. 

10) Byrået bør erstatte ENISA, som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 460/2004. Innenfor rammen av 

beslutningen truffet av representantene for med-

lemsstatene, som møttes i Det europeiske råd  

13. desember 2003, bør vertsstaten opprettholde og 

videreutvikle gjeldende praktiske tiltak for å sikre en 

smidig og effektiv drift av byrået, herunder avdelings-

kontoret i Aten, og lette arbeidet med å rekruttere og 

beholde høyt kvalifiserte ansatte. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 av 

10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet (EUT L 77 av 13.3.2004, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1007/2008 av 

24. september 2008 om endring av forordning (EF) nr. 460/2004 

om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjons-

sikkerhet med hensyn til varigheten av Byråets mandat (EUT  

L 293 av 31.10.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 580/2011 av  

8. juni 2011 om endring av forordning (EF) nr. 460/2004 om 

opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjons-

sikkerhet med hensyn til byråets mandatperiode (EUT L 165 av 

24.6.2011, s. 3). 

11) Siden ENISA ble opprettet, har utfordringene knyttet til 

nett- og informasjonssikkerheten endret seg i takt med 

den teknologiske, markedsmessige og samfunns-

økonomiske utviklingen, og de har vært gjenstand for 

nye overveielser og drøftinger. Som svar på de endrede 

utfordringene har Unionen ajourført sine prioriteringer 

for nett- og informasjonssikkerhetspolitikken. Denne 

forordning har som mål å styrke byrået slik at det kan 

bidra effektivt når Unionens institusjoner og medlems-

stater arbeider med å utvikle Europas evne til å håndtere 

utfordringer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet. 

12) Tiltak på det indre marked på området sikkerhet for 

elektronisk kommunikasjon og, mer generelt, nett- og 

informasjonssikkerhet krever ulike former for teknisk 

og organisatorisk gjennomføring hos Unionens insti-

tusjoner og medlemsstatene. Uensartet anvendelse av 

disse kravene kan føre til ineffektivitet og skape 

hindringer for det indre marked. Dette gjør det 

nødvendig med et kompetansesenter på unionsplan som 

kan gi veiledning, råd og støtte i spørsmål som gjelder 

nett- og informasjonssikkerhet, og som Unionens 

institusjoner og medlemsstatene kan benytte seg av. 

Byrået kan dekke disse behovene ved å utvikle og 

vedlikeholde sakkunnskap på et høyt nivå og bistå 

Unionens institusjoner, medlemsstatene og næringslivet 

med å oppfylle de lovfestede og forskriftsmessige 

kravene til nett- og informasjonssikkerhet og identifi-

sere og behandle spørsmål som gjelder nett- og informa-

sjonssikkerhet, og dermed bidra til at det indre marked 

virker på en tilfredsstillende måte. 

13) Byrået bør utføre de oppgaver som det er pålagt 

gjennom Unionens rettsakter på området elektronisk 

kommunikasjon, og generelt bidra til økt sikkerhet for 

elektronisk kommunikasjon samt bedre personvern og 

vern av personopplysninger ved blant annet å bistå med 

sakkunnskap og gi råd, fremme utveksling av god 

praksis og tilby forslag til retningslinjer. 

14) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ramme-

direktivet)(4) skal tilbydere av offentlige elektroniske 

kommunikasjonsnett eller offentlig tilgjengelige 

elektroniske kommunikasjonstjenester treffe egnede 

tiltak for å sikre nettenes og tjenestenes pålitelighet og 

sikkerhet, og nasjonale reguleringsmyndigheter er 

forpliktet, der det er hensiktsmessig, til å underrette 

blant annet byrået om eventuelle sikkerhetsbrudd eller 

integritetstap som har hatt vesentlig innvirkning på 

driften av nett eller tjenester, og til å framlegge for 

Kommisjonen og byrået en årlig sammendragsrapport 

om meldingene de har mottatt og hvilke tiltak som er 

  

(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 
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truffet. I henhold til direktiv 2002/21/EF bør byrået 

dessuten, gjennom å avgi uttalelser, bidra til harmonise-

ringen av egnede tekniske og organisatoriske sik-

kerhetstiltak. 

15) I henhold til 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)(1) skal en tilbyder av en 

offentlig tilgjengelig elektronisk kommunikasjons-

tjeneste treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak 

for å sikre vern av sine tjenester, og fortroligheten skal 

ivaretas for kommunikasjon og tilhørende trafikk-

opplysninger. Ved direktiv 2002/58/EF innføres 

opplysnings- og meldingskrav for tilbydere av 

elektroniske kommunikasjonstjenester ved brudd på 

personopplysningsvernet. Det kreves også at 

Kommisjonen skal rådspørre byrået om eventuelle 

tekniske gjennomføringstiltak som skal vedtas for 

omstendigheter, formater og framgangsmåter som skal 

gjelde for opplysnings- og meldingskrav. I henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbin-

delse med behandling av personopplysninger og om fri 

utveksling av slike opplysninger(2) skal medlemsstatene 

fastsette bestemmelser om at den behandlingsansvarlige 

skal iverksette hensiktsmessige tekniske og organi-

satoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot 

tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, mot tilfeldig tap, mot 

ikke-autorisert endring, spredning eller tilgang, særlig 

når behandlingen omfatter overføring av opplysninger i 

et nett, samt mot enhver annen form for ulovlig 

behandling. 

16) Byrået bør bidra til et høyt nivå for nett- og informa-

sjonssikkerhet for å bedre personvernet og vernet av 

personopplysninger og for å utvikle og fremme en nett- 

og informasjonssikkerhetskultur til fordel for borgere, 

forbrukere, foretak og organisasjoner i offentlige sektor 

i Unionen, og dermed bidra til at det indre marked 

virker på en tilfredsstillende måte. For å oppnå dette bør 

byrået tildeles nødvendige budsjettmidler. 

17) Tatt i betraktning den økende betydningen av 

elektroniske nett og elektronisk kommunikasjon, som nå 

utgjør ryggraden i den europeiske økonomien, og den 

faktiske størrelsen på den digitale økonomien, bør 

byrået tildeles økte økonomiske og menneskelige 

ressurser for å gjenspeile dets utvidede rolle og 

oppgaver samt dets sentrale posisjon i forsvaret av det 

europeiske digitale økosystem. 

  

(1) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

18) Byrået bør fungere som et referansepunkt og skape tiltro 

og tillit i kraft av sin uavhengighet, kvaliteten på rådene 

og opplysningene det gir, åpenheten omkring dets 

framgangsmåter og arbeidsmetoder samt hvor aktsomt 

det utfører sine oppgaver. Byrået bør bygge på 

medlemsstatenes og Unionens innsats og derfor utføre 

sine oppgaver i fullt samarbeid med Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og medlems-

statene samt være åpent for kontakt med bransjen og 

andre berørte parter. I tillegg bør Byrået bygge på 

bidrag fra og samarbeid med privat sektor, som spiller 

en viktig rolle i arbeidet med å sikre elektronisk 

kommunikasjon, infrastruktur og elektroniske tjenester. 

19) Et sett av oppgaver bør angi hvordan byrået skal nå sine 

mål og samtidig ha fleksibilitet i sin virksomhet. Opp-

gavene som byrået skal utføre, bør omfatte innsamling 

av egnede opplysninger og data som kreves for å utføre 

analyser av risikoer knyttet til sikkerheten og 

robustheten til elektronisk kommunikasjon og infra-

struktur og elektroniske tjenester og for å vurdere, i 

samarbeid med medlemsstatene, Kommisjonen og 

eventuelt berørte parter, tilstanden til nett- og informa-

sjonssikkerheten i Unionen. Byrået bør sikre samord-

ning og samarbeid med Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer og medlemsstatene og styrke 

samarbeidet mellom berørte parter i Europa, særlig ved 

å involvere vedkommende nasjonale organer og unions-

organer og sakkyndige på høyt nivå fra privat sektor 

innenfor relevante områder i byråets aktiviteter, særlig 

tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester, produsenter av nettutstyr og program-

vareleverandører, idet det tas hensyn til at nett- og 

informasjonssystemer er kombinasjoner av maskinvare, 

programvare og tjenester. Byrået bør bistå Unionens 

institusjoner og medlemsstatene i deres dialog med 

bransjen for å håndtere sikkerhetsproblemer i forbin-

delse med maskinvare og programvare, og dermed bidra 

til en samarbeidsstrategi for nett- og informasjons-

sikkerhet. 

20) Strategier for nett- og informasjonssikkerhet som 

offentliggjøres av en institusjon, et organ, et kontor eller 

et byrå i Unionen eller av en medlemsstat, bør 

oversendes byrået til orientering og for å unngå dobbelt-

arbeid. Byrået bør analysere strategiene og presentere 

dem i et format som letter sammenlignbarheten. Det bør 

gjøre strategiene og analysene elektronisk tilgjengelige 

for offentligheten. 

21) Byrået bør bistå Kommisjonen med råd, uttalelser og 

analyser i alle unionsspørsmål knyttet til politikk-

utvikling på området nett- og informasjonssikkerhet, 

herunder vern av kritisk informasjonsinfrastruktur 

(CIIP) og robusthet. Byrået bør også på anmodning 
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bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer 

og, der det er relevant, medlemsstatene i arbeidet med å 

utvikle politikk og kompetanse innenfor nett- og 

informasjonssikkerhet. 

22) Byrået bør ta behørig hensyn til pågående forskning, 

utvikling og teknologivurdering, særlig virksomhet som 

utøves innenfor ulike unionsinitiativer på forsknings-

området, for på anmodning å gi råd til Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og, der det er 

relevant, medlemsstatene om forskningsbehov på 

området nett- og informasjonssikkerhet. 

23) Byrået bør bistå Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer og medlemsstatene i arbeidet med å 

bygge opp og forbedre den tverrnasjonale kompetansen 

og beredskapen for å forebygge, avdekke og håndtere 

problemer og hendelser knyttet til nett- og informa-

sjonssikkerhet. I den forbindelse bør byrået fremme 

samarbeid mellom medlemsstatene og mellom Kommi-

sjonen og andre institusjoner, organer, kontorer og 

byråer i Unionen og medlemsstatene. For dette formål 

bør byrået støtte medlemsstatene i deres kontinuerlige 

arbeid med å forbedre responsevnen og med å organi-

sere og gjennomføre europeiske øvelser for sik-

kerhetshendelser og, på anmodning fra en medlemsstat, 

nasjonale øvelser. 

24) For bedre å forstå utfordringene på området nett- og 

informasjonssikkerhet er det nødvendig at byrået 

analyserer foreliggende og nye risikoer. For dette formål 

bør byrået samle inn relevante opplysninger i samarbeid 

med medlemsstatene og om nødvendig med statistikk-

organer og andre. Byrået bør dessuten bistå Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og medlems-

statene i arbeidet med å samle inn, analysere og 

formidle nett- og informasjonssikkerhetsdata. Inn-

samlingen av egnede statistiske opplysninger og data 

som kreves for å utføre analyser av risikoer knyttet til 

sikkerheten og robustheten til elektronisk kommuni-

kasjon og infrastruktur og elektroniske tjenester, bør 

skje på grunnlag av opplysninger fra medlemsstater og 

byråets innsikt i unionsinstitusjonenes IKT-infra-

strukturer, i henhold til Unionens bestemmelser og 

nasjonale bestemmelser som er i samsvar med unions-

retten. På grunnlag av disse opplysningene bør byrået 

holde seg à jour med den seneste utviklingen innenfor 

nett- og informasjonssikkerhet og beslektede trender i 

Unionen slik at Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer og medlemsstatene kan dra nytte av 

dette. 

25) Når byrået utfører sine oppgaver, bør det fremme 

samarbeid mellom Unionen og medlemsstatene for å 

øke bevisstheten om tilstanden til nett- og informasjons-

sikkerheten i Unionen. 

26) Byrået bør fremme samarbeid mellom medlemsstatenes 

vedkommende uavhengige reguleringsmyndigheter, 

særlig ved å støtte utvikling, fremming og utveksling av 

beste praksis og standarder for utdanningsprogrammer 

og holdningsskapende ordninger. Økt utveksling av 

opplysninger mellom medlemsstatene vil lette slike 

tiltak. Byrået bør bidra til å øke bevisstheten til 

enkeltbrukere av elektronisk kommunikasjon og 

infrastruktur og elektroniske tjenester, herunder ved å 

bistå medlemsstater, når de har valgt å anvende 

plattformen for opplysninger av offentlig interesse 

angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF 

av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og 

brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kom-

munikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leverings-

pliktige tjenester)(1), med å utarbeide relevante opplys-

ninger av offentlig interesse om nett- og informasjons-

sikkerhet, samt ved å bistå med utarbeidingen av slike 

opplysninger som skal følge med nye enheter beregnet 

på bruk i offentlige kommunikasjonsnett. Byrået bør 

også støtte samarbeidet mellom berørte parter på 

unionsplan, blant annet ved å fremme utveksling av 

opplysninger, holdningskampanjer og utdannings- og 

opplæringsprogrammer. 

27) Byrået bør blant annet bistå relevante institusjoner, 

organer, kontorer og byråer i Unionen og medlemsstater 

i arbeidet med opplysningskampanjer rettet mot 

sluttbrukere for å fremme sikrere atferd på nettet og øke 

bevisstheten om mulige trusler på Internett, herunder 

datakriminalitet som nettfisking, botnet, økonomisk 

svindel og banksvindel, og for å fremme grunnleggende 

råd om autentisering og datasikring. 

28) For å sikre at byrået oppnår sine mål fullt ut, bør det 

samarbeide med relevante organer, herunder slike som 

håndterer datakriminalitet, for eksempel Europol, og 

personvernmyndigheter, for å utveksle kunnskap og 

beste praksis og gi råd om nett- og informasjons-

sikkerhetsaspekter som kan ha innvirkning på deres 

arbeid. Byrået bør ta sikte på å oppnå synergivirkninger 

mellom disse organenes tiltak og byråets egne tiltak for 

å fremme avansert nett- og informasjonssikkerhet. 

Representanter for myndigheter med ansvar for 

håndheving av loven og for personvern på nasjonalt 

plan og unionsplan bør kunne være representert i 

byråets faste representantgruppe. Når byrået 

samarbeider med organer som har ansvar for hånd-

heving av loven, om nett- og informasjonssikkerhets-

aspekter som kan ha innvirkning på deres arbeid, bør det 

respektere eksisterende informasjonskanaler og etablerte 

nettverk. 

29) Kommisjonen har lansert et europeisk offentlig-privat 

partnerskap for robusthet som en fleksibel samarbeids-

plattform på unionsplan for robusthet i IKT-infra-

strukturen, der byrået bør være en tilrettelegger som 

bringer sammen berørte parter slik at de kan diskutere 

politiske prioriteringer samt økonomiske og markeds-

messige aspekter ved utfordringer og tiltak knyttet til 

IKT-robusthet.  

  

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 
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30) For å fremme nett- og informasjonssikkerhet og dens 

synlighet bør byrået legge til rette for samarbeid mellom 

medlemsstatenes vedkommende offentlige organer, 

særlig ved å støtte utvikling og utveksling av beste 

praksis og holdningsskapende ordninger og ved å styrke 

deres oppsøkende virksomhet. Byrået bør også støtte 

samarbeidet mellom berørte parter og Unionens 

institusjoner, blant annet ved å fremme utveksling av 

opplysninger og holdningsskapende aktiviteter. 

31) For å øke nett- og informasjonssikkerhetsnivået i 

Unionen bør byrået fremme samarbeid og utveksling av 

informasjon og beste praksis mellom relevante organi-

sasjoner, for eksempel enheter for IT-sikkerhetshen-

delser (CSIRT) og enheter for IT-beredskap (CERT). 

32) Et unionssystem med velfungerende CERT-er bør være 

grunnsteinen i Unionens infrastruktur for nett- og 

informasjonssikkerhet. Byrået bør støtte medlems-

statenes CERT-er og Unionens CERT i driften av et 

CERT-nettverk som omfatter medlemmene av den 

europeiske gruppen av statlige CERT-er. For å bidra til 

å sikre at hvert CERT har tilstrekkelig kompetanse og at 

denne kompetansen så langt som mulig svarer til 

kompetansen i de mest utviklede CERT-ene, bør byrået 

fremme opprettelsen og driften av et fagfellevur-

deringssystem. Dessuten bør byrået fremme og støtte 

samarbeidet mellom relevante CERT-er når hendelser 

inntreffer og ved angrep på eller forstyrrelser i nett eller 

infrastrukturer som forvaltes eller vernes av CERT-ene, 

og som berører eller potensielt berører minst to  

CERT-er. 

33) Effektive nett- og informasjonssikkerhetsstrategier bør 

bygge på velutviklede metoder for risikovurdering, både 

i offentlig og privat sektor. Metoder og framgangsmåter 

for risikovurdering brukes på ulike nivåer uten noen 

felles praksis for hvordan de anvendes effektivt. 

Utvikling og fremming av beste praksis for risikovur-

dering og for samvirkende løsninger for risikohåndte-

ring i organisasjoner i offentlig og privat sektor vil øke 

sikkerhetsnivået i nett- og informasjonssystemer i 

Unionen. For dette formål bør byrået støtte samarbeidet 

mellom berørte parter på unionsplan, lette deres arbeid 

med å opprette og innføre europeiske og internasjonale 

standarder for risikohåndtering og for målbar sikkerhet 

for elektroniske produkter, systemer, nett og tjenester, 

som sammen med programvare utgjør nett- og informa-

sjonssystemene. 

34) Der det er hensiktsmessig og nyttig med henblikk på å 

oppfylle byråets mål og oppgaver, bør byrået dele 

erfaringer og allmenne opplysninger med Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer som arbeider 

med nett- og informasjonssikkerhet. Byrået bør bidra til 

å identifisere forskningsprioriteringer på unionsplan 

innenfor områdene nettrobusthet og nett- og informa-

sjonssikkerhet, og bør formidle kunnskap om bransjens 

behov til relevante forskningsinstitusjoner. 

35) Byrået bør oppmuntre medlemsstatene og tjenestetil-

byderne til å heve sin generelle sikkerhetsstandard slik 

at alle Internett-brukere treffer de nødvendige tiltak for 

å sørge for sin egen nettsikkerhet. 

36) Problemer med nett- og informasjonssikkerhet er 

verdensomspennende. Det er behov for tettere interna-

sjonalt samarbeid for å forbedre sikkerhetsstandardene, 

herunder definering av felles atferdsnormer og atferds-

regler, og bedre utvekslingen av opplysninger, noe som 

vil fremme en raskere internasjonal reaksjon på og en 

global tilnærming til problemer som gjelder nett- og 

informasjonssikkerhet. Byrået bør derfor støtte 

Unionens fortsatte engasjement og samarbeid med 

tredjestater og internasjonale organisasjoner ved å bistå 

relevante institusjoner, organer, kontorer og byråer i 

Unionen med nødvendig sakkunnskap og analyser ved 

behov. 

37) Byrået bør drive i samsvar med nærhetsprinsippet for å 

sikre en passende grad av samordning mellom medlems-

statene i spørsmål om nett- og informasjonssikkerhet og 

for å styrke virkningen av nasjonal politikk, og dermed 

skape en merverdi, og i samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet ved ikke å gå lenger enn det som er 

nødvendig for å nå målene som er fastsatt i denne 

forordning. Utførelsen av byråets oppgaver bør styrke, 

men ikke gripe inn i myndigheten til eller tre i stedet 

for, hindre eller overlappe de relevante fullmakter og 

oppgaver tildelt de nasjonale reguleringsmyndigheter 

som angitt i direktivene om elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester, Sammenslutningen av euro-

peiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kom-

munikasjon (BEREC) nedsatt ved forordning (EF) 

nr. 1211/2009(1) og Kommunikasjonskomiteen 

omhandlet i direktiv 2002/21/EF, de europeiske 

standardiseringsorganer, de nasjonale standardise-

ringsorganer og den faste komité som fastsatt i direktiv 

98/34/EF(2), og medlemsstatenes uavhengige 

tilsynsmyndigheter som fastsatt i direktiv 95/46/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1211/2009 av  

25. november 2009 om opprettelse av Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon 

(BEREC) og Kontoret (EUT L 337 av 18.12.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om 

en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 

samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 

21.7.1998, s. 37). 
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38) Det er nødvendig å gjennomføre visse prinsipper for 

byråets forvaltning for å overholde den felles erklæring 

og den felles tilnærming som den tverrinstitusjonelle 

arbeidsgruppen om EUs desentraliserte byråer vedtok i 

juli 2012, og som har som formål å effektivisere 

byråenes virksomhet og forbedre deres resultater. 

39) Den felles erklæring og den felles tilnærming bør også 

gjenspeiles, der det er hensiktsmessig, i byråets arbeids-

programmer, i vurderinger av byrået og i byråets 

rapporterings- og forvaltningspraksis. 

40) For at byrået skal fungere godt bør Kommisjonen og 

medlemsstatene sørge for at personer som oppnevnes til 

styret, har relevant fagkunnskap. For å sikre kontinuitet 

i styrets arbeid bør Kommisjonen og medlemsstatene 

også bestrebe seg på å begrense utskiftingen av sine 

respektive representanter i styret. 

41) Det er svært viktig at byrået skaper seg og opprettholder 

et godt omdømme med hensyn til sin upartiskhet, 

pålitelighet og høye faglige standard. Styret bør derfor 

vedta omfattende regler som dekker hele byrået, for å 

forebygge og håndtere interessekonflikter. 

42) Tatt i betraktning byråets særlige omstendigheter og de 

store utfordringene det står overfor, bør byråets organi-

sasjonsstruktur forenkles og styrkes for å sikre større 

effektivitet. Det bør derfor blant annet nedsettes et 

forretningsutvalg, slik at styret kan konsentrere seg om 

spørsmål av strategisk betydning. 

43) Styret bør utnevne en regnskapsfører i samsvar med 

reglene vedtatt i henhold til forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012(1) («finansreglementet»). 

44) For å sikre at byrået er effektivt, bør medlemsstatene og 

Kommisjonen være representert i styret, som bør 

fastsette de generelle retningslinjene for byråets drift og 

sikre at det utfører sine oppgaver i samsvar med denne 

forordning. Styret bør ha de nødvendige fullmakter til å 

fastsette budsjettet, kontrollere gjennomføringen av det, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

vedta hensiktsmessige finansielle regler, fastsette åpne 

framgangsmåter for byråets beslutningstaking, vedta 

byråets arbeidsprogram, vedta sin egen forretningsorden 

og byråets interne driftsregler, utnevne daglig leder, 

treffe avgjørelser om forlengelse av daglig leders 

mandatperiode etter å ha innhentet Europaparlamentets 

synspunkter, og treffe avgjørelser om opphør av 

mandatperioden. Styret bør nedsette et forretningsutvalg 

som bistår det i arbeidet med dets administrative og 

budsjettmessige oppgaver. 

45) Dersom byrået skal virke på en tilfredsstillende måte, 

må dets daglige leder utnevnes på grunnlag av egnethet 

og dokumenterte administrasjons- og ledelsesferdigheter 

samt kvalifikasjoner og erfaring som er relevant for 

nett- og informasjonssikkerhet, og daglig leders 

oppgaver må utføres i full uavhengighet med hensyn til 

organiseringen av byråets interne virksomhet. Daglig 

leder bør derfor, etter samråd med Kommisjonen, 

utarbeide et forslag til byråets arbeidsprogram og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at byråets arbeids-

program blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. 

Daglig leder bør utarbeide en årsrapport som skal 

framlegges for styret, utarbeide et utkast til overslag 

over byråets inntekter og utgifter samt gjennomføre 

budsjettet. 

46) Daglig leder bør ha mulighet til å opprette midlertidige 

arbeidsgrupper for å behandle bestemte spørsmål, særlig 

av vitenskapelig, teknisk, rettslig eller samfunns-

økonomisk art. Ved opprettelsen av midlertidige 

arbeidsgrupper bør daglig leder innhente bidrag fra og 

benytte relevant ekstern sakkunnskap som er nødvendig 

for at byrået skal få adgang til de nyeste opplysningene 

som er tilgjengelige om sikkerhetsmessige utfordringer i 

et informasjonssamfunn i utvikling. Daglig leder bør 

sikre at medlemmene av de midlertidige arbeids-

gruppene velges på grunnlag av et høyest mulig 

sakkunnskapsnivå, samtidig som det tas behørig hensyn 

til en representativ balanse, etter det som er hensikts-

messig i hver enkelt sak, mellom medlemsstatenes 

offentlige forvaltninger, Unionens institusjoner og 

privat sektor, herunder bransjen, brukere og sakkyndige 

med akademisk utdanning innenfor nett- og informa-

sjonssikkerhet. Daglig leder bør om nødvendig og fra 

sak til sak kunne invitere sakkyndige som er anerkjente 

på det berørte området, til å delta i arbeidsgruppenes 

arbeid. Deres utgifter bør dekkes av byrået i samsvar 

med dets interne regler og i samsvar med regler vedtatt i 

henhold til finansreglementet. 

47) Byrået bør ha en fast representantgruppe som et 

rådgivende organ, for å sikre regelmessig dialog med 

privat sektor, forbrukerorganisasjoner og andre berørte 

parter. Den faste representantgruppen, som er opprettet 
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av styret etter forslag fra daglig leder, bør konsentrere 

seg om spørsmål som er relevante for berørte parter, og 

bør gjøre byrået oppmerksom på dem. Daglig leder bør 

kunne innby, når det er hensiktsmessig og i  

henhold til møtenes dagsorden, representanter for 

Europaparlamentet og andre relevante organer til å delta 

på gruppens møter. 

48) Ettersom det er mulig med en bred representasjon av 

berørte parter i den faste representantgruppen, og denne 

gruppen skal rådspørres særlig om utkastet til arbeids-

program, er det ikke lenger behov for at berørte parter er 

representert i styret. 

49) Byrået bør anvende relevante unionsbestemmelser for 

offentlig tilgang til dokumenter som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1049/2001(1). Opplysningene som byrået behandler i 

forbindelse med sin interne virksomhet, og opplys-

ningene det behandler når det utfører sine oppgaver, bør 

være underlagt 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). 

50) Byrået bør overholde de bestemmelser som gjelder for 

Unionens institusjoner, samt nasjonal lovgivning om 

behandling av følsomme dokumenter. 

51) For å sikre byrået full selvstendighet og uavhengighet 

og gi det mulighet til å utføre ytterligere og nye 

oppgaver, herunder uforutsette oppgaver i krisesi-

tuasjoner, bør byrået ha et tilstrekkelig stort og eget 

budsjett der inntektene hovedsakelig er et bidrag fra 

Unionen og bidrag fra tredjestater som deltar i byråets 

arbeid. Størstedelen av byråets ansatte bør være direkte 

involvert i den praktiske gjennomføringen av byråets 

mandat. Vertsstaten eller en annen medlemsstat bør 

kunne gi frivillige bidrag til byråets inntekter. Unionens 

budsjettbehandling bør fortsatt få anvendelse når det 

gjelder de tilskudd som skal dekkes over Den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 

30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets 

og Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

europeiske unions alminnelige budsjett. Videre bør 

Revisjonsretten revidere byråets regnskaper for å sikre 

åpenhet og ansvarlighet. 

52) Med tanke på det stadig skiftende trusselbildet og 

utviklingen av Unionens politikk for nett- og informa-

sjonssikkerhet, og for å tilpasse seg den flerårige 

finansielle rammen, bør byråets mandatperiode fast-

settes til et begrenset tidsrom på sju år med mulighet for 

forlengelse. 

53) Det bør foretas en uavhengig vurdering av byråets 

virksomhet. I vurderingen bør det tas stilling til om 

byrået har oppnådd sine mål, om arbeidsmetodene er 

effektive og om oppgavene er relevante, for å fastsette 

om byråets mål fortsatt er gyldige og, på grunnlag av 

dette, om og hvor lenge mandatperioden bør forlenges. 

54) Dersom Kommisjonen mot slutten av byråets mandat-

periode ikke har lagt fram et forslag om forlengelse av 

mandatet, bør byrået og Kommisjonen treffe relevante 

tiltak, særlig knyttet til spørsmål som gjelder ansattes 

kontrakter og budsjettordninger. 

55) Ettersom målene for denne forordning, som er å 

opprette Den europeiske unions byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet for å bidra til et høyt nivå for 

nett- og informasjonssikkerhet i Unionen samt øke 

bevisstheten om og utvikle og fremme en nett- og 

informasjonssikkerhetskultur i samfunnet til fordel for 

borgere, forbrukere, foretak og organisasjoner i offentlig 

sektor i Unionen, og dermed bidra til at det indre 

marked opprettes og virker på en tilfredsstillende måte, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

56) Forordning (EF) nr. 460/2004 bør oppheves. 

57) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og vedtok 

sin uttalelse 20. desember 2010(3) —  

  

(3) EUT C 101 av 1.4.2011, s. 20. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVSNITT 1 

VIRKEOMRÅDE, MÅL OG OPPGAVER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning opprettes Den europeiske unions 

byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA, heretter kalt 

«Byrået») for å utføre oppgavene som er pålagt det, som er å 

bidra til et høyt nivå for nett- og informasjonssikkerhet i 

Unionen samt øke bevisstheten om nett- og informasjons-

sikkerhet og utvikle og fremme en nett- og informasjons-

sikkerhetskultur i samfunnet til fordel for borgere, forbrukere, 

foretak og organisasjoner i offentlig sektor i Unionen, og 

dermed bidra til at det indre marked opprettes og virker på en 

tilfredsstillende måte. 

2.  Byråets mål og oppgaver berører ikke medlemsstatenes 

myndighet med hensyn til nett- og informasjonssikkerhet, og 

ikke i noe tilfelle virksomhet som gjelder offentlig sikkerhet, 

forsvar, nasjonal sikkerhet (herunder statens økonomiske 

interesser når virksomheten er forbundet med spørsmål om 

nasjonal sikkerhet) eller statens virksomhet på det 

strafferettslige området. 

3.  I denne forordning menes med «nett- og informasjons-

sikkerhet» et netts eller et informasjonssystems evne til å tåle, 

på et gitt tillitsnivå, uhell eller ulovlige eller ondsinnede 

handlinger som går ut over tilgjengeligheten, autentisiteten, 

integriteten og tilliten til lagrede eller overførte data og 

tilknyttede tjenester som tilbys eller er tilgjengelige via slike 

nett og systemer. 

Artikkel 2 

Mål 

1.  Byrået skal utvikle og vedlikeholde sakkunnskap på et 

høyt nivå. 

2.  Byrået skal bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer 

og byråer med å utvikle politikken innenfor nett- og 

informasjonssikkerhet. 

3.  Byrået skal bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer 

og byråer og medlemsstatene med å gjennomføre politikken 

som er nødvendig for å oppfylle de lovfestede og forskrifts-

messige kravene til nett- og informasjonssikkerhet i henhold til 

Unionens gjeldende og framtidige rettsakter, og dermed bidra 

til at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte. 

4.  Byrået skal bistå Unionen og medlemsstatene med å 

forbedre og styrke kompetansen og beredskapen for å 

forebygge, avdekke og håndtere problemer og hendelser knyttet 

til nett- og informasjonssikkerhet. 

5.  Byrået skal anvende sin sakkunnskap for å fremme et 

bredt samarbeid mellom aktører fra offentlig og privat sektor. 

Artikkel 3 

Oppgaver 

1.  Med det formålet som er fastsatt i artikkel 1 og for å 

oppnå målene som er fastsatt i artikkel 2, samtidig som artikkel 

1 nr. 2 overholdes, skal Byrået utføre følgende oppgaver: 

a)  støtte utviklingen av Unionens politikk og unionsretten  

ved å 

i)  bistå og gi råd i alle spørsmål om Unionens politikk og 

unionsretten knyttet til nett- og informasjonssikkerhet, 

ii)  utføre forberedende arbeid, gi råd og levere analyser 

om utviklingen og ajourføringen av Unionens politikk 

og unionsretten knyttet til nett- og informasjons-

sikkerhet, 

iii)  analysere offentlig tilgjengelige strategier for nett- og 

informasjonssikkerhet og fremme offentliggjøring av 

slike strategier, 

b)  støtte kompetansebygging ved å 

i) på anmodning støtte medlemsstater i arbeidet med å 

utvikle og forbedre evnen til å forebygge, avdekke, 

analysere og håndtere problemer og hendelser knyttet 

til nett- og informasjonssikkerhet, og gi dem den 

nødvendige kunnskapen, 

ii) fremme og legge til rette for frivillig samarbeid 

mellom medlemsstatene og mellom Unionens institu-

sjoner, organer, kontorer og byråer og medlems-

statene i arbeidet med å forebygge, avdekke og 

håndtere problemer og hendelser knyttet til nett- og 

informasjonssikkerhet, når disse har innvirkning på 

tvers av landegrensene, 

iii) bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer i arbeidet med å utvikle evnen til å forebygge, 

avdekke, analysere og håndtere problemer og 

hendelser knyttet til nett- og informasjonssikkerhet, 

særlig ved å støtte driften av en enhet for  

IT-beredskap (CERT) for dem, 

iv) støtte en heving av kompetansen hos nasjonale/ 

statlige CERT-er og CERT-er i Unionen, herunder 

ved å fremme dialog og utveksling av opplysninger, 

for å sikre at hvert CERT, med hensyn til nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, oppfyller et minstekrav til 

kompetanse og driver i henhold til beste praksis,  
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v) støtte organiseringen og gjennomføringen av nett- og 

informasjonssikkerhetsøvelser i Unionen og på 

anmodning gi medlemsstater råd om nasjonale 

øvelser, 

vi) bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer og medlemsstatene i arbeidet med å samle inn, 

analysere og, i samsvar med medlemsstatenes 

sikkerhetskrav, formidle relevante nett- og informa-

sjonssikkerhetsdata, og på grunnlag av opplysninger 

fra Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer og medlemsstater og i samsvar med 

bestemmelser i unionsretten og nasjonale bestemmelser 

som er i samsvar med unionsretten, holde Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og 

medlemsstater à jour med den seneste utviklingen 

innenfor nett- og informasjonssikkerhet i Unionen, 

vii) støtte utarbeidingen av en ordning for tidlig varsling i 

Unionen, som utfyller medlemsstatenes ordninger, 

viii) tilby opplæring innenfor nett- og informasjons-

sikkerhet for relevante offentlige organer, eventuelt i 

samarbeid med berørte parter, 

c)  støtte frivillig samarbeid mellom vedkommende offentlige 

organer og mellom berørte parter, herunder universiteter og 

forskningssentre i Unionen, og støtte holdningsskapende 

tiltak, blant annet ved å 

i) fremme samarbeid mellom nasjonale og statlige CERT-

er eller enheter for IT-sikkerhetshendelser (CSIRT), 

herunder CERT-en for Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer, 

ii) fremme utvikling og deling av beste praksis for å oppnå 

et høyere nivå for nett- og informasjonssikkerhet, 

iii) legge til rette for dialog og arbeid for å utvikle og 

utveksle beste praksis, 

iv) fremme beste praksis når det gjelder holdnings-

skapende tiltak og deling av opplysninger, 

v) støtte Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer og, på anmodning, medlemsstater og deres 

relevante organer i arbeidet med å organisere hold-

ningsskapende tiltak, herunder tiltak for enkeltbrukere, 

og annen oppsøkende virksomhet for å øke nett- og 

informasjonssikkerheten og dens synlighet gjennom å 

fastsette beste praksis og retningslinjer, 

d)  støtte forskning og utvikling samt standardisering ved å 

i)  lette opprettelsen og innføringen av europeiske og 

internasjonale standarder for risikohåndtering og 

sikkerhetsstandarder for elektroniske produkter, nett og 

tjenester, 

ii)  gi Unionen og medlemsstatene råd om forskningsbehov 

på området nett- og informasjonssikkerhet for å gjøre 

det mulig å reagere effektivt på foreliggende og nye 

risikoer og trusler innenfor nett- og informa-

sjonssikkerhet, herunder for ny og framvoksende 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og for å 

bruke risikoforebyggende teknologi på en effektiv 

måte, 

e)  samarbeide med Unionens institusjoner, organer, kontorer 

og byråer, herunder slike som håndterer datakriminalitet 

samt personvern og vern av personopplysninger, for å 

behandle spørsmål av felles interesse, herunder ved å 

i)  utveksle kunnskap og beste praksis, 

ii)  gi råd om relevante nett- og informasjonssikkerhets-

aspekter for å skape synergivirkninger, 

f)  bidra til Unionens innsats for å samarbeide med tredjestater 

og internasjonale organisasjoner for å fremme internasjonalt 

samarbeid om nett- og informasjonssikkerhetsspørsmål, 

herunder ved å 

i)  delta som observatør og delta i organiseringen av 

internasjonale øvelser der det er hensiktsmessig, og 

analysere og rapportere om resultatet av slike øvelser, 

ii)  lette utvekslingen av beste praksis mellom relevante 

organisasjoner, 

iii)  bistå Unionens institusjoner med sakkunnskap. 

2.  Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og 

medlemsstatenes organer kan be om råd fra Byrået ved 

sikkerhetsbrudd eller integritetstap som har vesentlig 

innvirkning på driften av nett og tjenester. 

3.  Byrået skal utføre oppgavene det er pålagt gjennom 

Unionens rettsakter. 

4.  Byrået skal uavhengig framsette sine egne konklusjoner, 

retningslinjer og råd i spørsmål som omfattes av denne 

forordnings virkeområde og mål.  
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AVSNITT 2 

ORGANISASJON 

Artikkel 4 

Byråets sammensetning 

1.  Byrået skal bestå av 

a)  et styre, 

b)  en daglig leder og personale og 

c)  en fast representantgruppe. 

2.  For å bidra til økt effektivitet i driften av Byrået skal 

styret nedsette et forretningsutvalg. 

Artikkel 5 

Styret 

1.  Styret skal fastsette de generelle retningslinjene for 

Byråets drift og sikre at Byrået utfører sine oppgaver i samsvar 

med reglene og prinsippene fastsatt i denne forordning. Det skal 

også sikre at det er sammenheng mellom Byråets arbeid og 

virksomhet som utøves av medlemsstatene og på unionsplan. 

2.  Styret skal vedta Byråets årlige og flerårige arbeids-

program. 

3.  Styret skal vedta en årsrapport om Byråets virksomhet og 

senest 1. juli året etter oversende den til Europaparlamentet, 

Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten. Årsrapporten skal 

omfatte regnskapet og beskrive i hvilken grad Byrået har 

oppfylt sine ytelsesindikatorer. Årsrapporten skal 

offentliggjøres. 

4.  Styret skal vedta en strategi for bedrageribekjempelse som 

står i forhold til bedrageririsikoen, der det tas hensyn til en 

nytte- og kostnadsanalyse av tiltakene som skal gjennomføres. 

5.  Styret skal sikre tilstrekkelig oppfølging av resultatene og 

anbefalingene fra undersøkelsene til Det europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse (OLAF) og fra ulike interne eller 

eksterne revisjonsberetninger og vurderinger. 

6.  Styret skal vedta regler for å forebygge og håndtere 

interessekonflikter. 

7.  Styret skal med hensyn til Byråets personale utøve den 

myndighet som i henhold til vedtektene for tjenestemenn og 

tjenestevilkårene for andre ansatte i Den europeiske union 

(«vedtektene for tjenestemenn» og «tjenestevilkårene for andre 

ansatte»), fastsatt i forordning (EØF, Euratom, EKSF) 

nr. 259/68(1), er tillagt henholdsvis ansettelsesmyndigheten og 

den myndighet som har fullmakt til å inngå arbeidsavtaler. 

Styret skal i samsvar med framgangsmåten i artikkel 110 i 

vedtektene for tjenestemenn gjøre et vedtak i henhold til 

artikkel 2 nr. 1 i vedtektene for tjenestemenn og artikkel 6 i 

tjenestevilkårene for andre ansatte om å delegere relevant 

myndighet som er tillagt ansettelsesmyndigheten, til daglig 

leder. Daglig leder kan videredelegere denne myndighet. 

Dersom særlige omstendigheter krever det, kan styret 

tilbakekalle delegeringen til daglig leder av den myndighet som 

er tillagt ansettelsesmyndigheten, og den myndighet som er 

videredelegert av daglig leder. I et slikt tilfelle kan styret i et 

begrenset tidsrom delegere myndigheten til et av styrets 

medlemmer eller til en annen medarbeider enn daglig leder. 

8.  Styret skal vedta egnede regler for å gjennomføre 

vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre 

ansatte i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 110 i 

vedtektene for tjenestemenn. 

9.  Styret skal utnevne daglig leder og kan forlenge daglig 

leders mandatperiode eller avsette vedkommende i samsvar 

med artikkel 24 i denne forordning. 

10.  Styret skal fastsette sin egen og forretningsutvalgets 

forretningsorden etter samråd med Kommisjonen. Forretnings-

ordenen skal gjøre det mulig å påskynde vedtak, enten gjennom 

en skriftlig framgangsmåte eller ved fjernkonferanse. 

11.  Styret skal vedta Byråets interne driftsregler etter  

samråd med Kommisjonens kontorer. Disse reglene skal 

offentliggjøres. 

12.  Styret skal vedta de finansielle regler som får anvendelse 

på Byrået. De kan ikke avvike fra kommisjonsforordning (EF, 

Euratom) nr. 2343/2002 av 19. november 2002 om det 

finansielle rammereglement for organene nevnt i artikkel 185 i 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreg-

lementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 

alminnelige budsjett(2), med mindre Byråets drift særlig krever 

dette og Kommisjonen på forhånd har gitt sitt samtykke.  

  

(1) EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1. 

(2) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72. 
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13.  Styret skal vedta en flerårig plan for personalpolitikken 

etter samråd med Kommisjonens kontorer og etter å ha behørig 

underrettet Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 6 

Styrets sammensetning 

1.  Styret skal bestå av én representant for hver medlemsstat 

og to representanter utnevnt av Kommisjonen. Alle repre-

sentanter skal ha stemmerett. 

2.  Hvert medlem av styret skal ha et varamedlem som 

representerer medlemmet ved fravær. 

3.  Medlemmer av styret og deres varamedlemmer skal 

utpekes på bakgrunn av sine kunnskaper om Byråets oppgaver 

og mål, idet det tas hensyn til ledelses-, administrasjons- og 

budsjettferdigheter som er relevante for å utføre oppgavene 

angitt i artikkel 5. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid bør 

Kommisjonen og medlemsstatene bestrebe seg på å begrense 

utskiftingen av sine representanter i styret. Kommisjonen og 

medlemsstatene skal ta sikte på å oppnå en jevn fordeling av 

menn og kvinner i styret. 

4.  Mandatperioden for styrets medlemmer og deres 

varamedlemmer skal være fire år. Perioden kan fornyes. 

Artikkel 7 

Styrets leder 

1.  Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine 

medlemmer for et tidsrom på tre år, som kan fornyes. 

Nestlederen skal automatisk ta lederens plass dersom sistnevnte 

er forhindret fra å ivareta sine plikter. 

2.  Lederen kan anmodes om å avgi en erklæring til relevante 

komiteer i Europaparlamentet og svare på medlemmenes 

spørsmål. 

Artikkel 8 

Møter 

1.  Styrets leder skal innkalle til styremøtene. 

2.  Styret skal holde et ordinært møte minst én gang i året. I 

tillegg skal det holde ekstraordinære møter på anmodning fra 

lederen eller fra minst en tredel av medlemmene. 

3.  Daglig leder skal delta på styremøtene uten stemmerett. 

Artikkel 9 

Avstemning 

1.  Styret skal gjøre vedtak med absolutt flertall blant sine 

medlemmer. 

2.  Det kreves to tredels flertall blant styrets medlemmer for å 

vedta styrets forretningsorden og Byråets interne driftsregler, 

budsjettet og det årlige og flerårige arbeidsprogrammet, for å 

utnevne eller avsette daglig leder eller forlenge mandatperioden 

og for å utpeke styrets leder. 

Artikkel 10 

Forretningsutvalget 

1.  Styret skal bistås av et forretningsutvalg. 

2.  Forretningsutvalget skal forberede styrevedtak om 

utelukkende administrative og budsjettmessige spørsmål. 

Sammen med styret skal det sikre tilstrekkelig oppfølging av 

resultatene og anbefalingene fra undersøkelsene til OLAF og 

fra ulike interne eller eksterne revisjonsberetninger og 

vurderinger. 

Uten at det berører daglig leders ansvarsområder som fastsatt i 

artikkel 11, skal forretningsutvalget bistå og rådgi daglig leder i 

gjennomføringen av styrets vedtak om administrative og 

budsjettmessige spørsmål. 

3.  Forretningsutvalget skal bestå av fem medlemmer utnevnt 

blant medlemmene av styret, herunder styrets leder, som også 

kan lede forretningsutvalget, og en av representantene for 

Kommisjonen. 

4.  Mandatperioden for medlemmer av forretningsutvalget 

skal være den samme som for medlemmer av styret, som 

fastsatt i artikkel 6 nr. 4. 

5.  Forretningsutvalget skal møtes minst én gang hver tredje 

måned. Lederen for forretningsutvalget skal innkalle til 

ytterligere møter på anmodning fra utvalgets medlemmer. 

Artikkel 11 

Daglig leders oppgaver 

1.  Byrået skal ledes av en daglig leder, som skal være 

fullstendig uavhengig i utførelsen av sine oppgaver.  
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2.  Daglig leder skal ha ansvar for 

a)  den daglige ledelsen av Byrået, 

b)  å gjennomføre styrets vedtak, 

c)  å utarbeide, etter samråd med styret, det årlige og det 

flerårige arbeidsprogrammet og framlegge disse for styret 

etter samråd med Kommisjonen, 

d)  å gjennomføre det årlige og det flerårige arbeids-

programmet og framlegge en rapport for styret om 

gjennomføringen, 

e)  å utarbeide årsrapporten om Byråets virksomhet og 

framlegge den for styret for godkjenning, 

f)  å utarbeide en handlingsplan for oppfølging av konklu-

sjonene i etterfølgende vurderinger og legge fram en fram-

driftsrapport for Kommisjonen annethvert år, 

g)  å verne Unionens økonomiske interesser gjennom tiltak for 

å forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 

virksomhet, gjennom effektiv kontroll og, dersom uregel-

messigheter avdekkes, gjennom inndrivelse av urettmessig 

utbetalte beløp samt, når det er hensiktsmessig, gjennom 

administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 

avskrekkende, 

h)  å utarbeide en strategi for bedrageribekjempelse for Byrået 

og framlegge den for styret for godkjenning, 

i)  å sikre at Byrået utøver sin virksomhet i samsvar med 

brukernes krav, særlig med hensyn til om tjenestene som 

ytes er tilstrekkelige, 

j)  å opprette og opprettholde kontakt med Unionens institu-

sjoner, organer, kontorer og byråer, 

k)  å opprette og opprettholde kontakt med næringslivet og 

forbrukersammenslutninger for å sikre en løpende dialog 

med berørte parter, 

l)  andre oppgaver som daglig leder er pålagt ved denne 

forordning. 

3.  Når det er nødvendig og innenfor rammen av Byråets mål 

og oppgaver, kan daglig leder opprette midlertidige arbeids-

grupper sammensatt av sakkyndige, herunder fra medlems-

statenes vedkommende myndigheter. Styret skal underrettes om 

dette på forhånd. Framgangsmåtene for å fastsette særlig 

sammensetningen av disse gruppene, daglig leders utpeking av 

sakkyndige og de midlertidige arbeidsgruppenes virksomhet 

skal angis i Byråets interne driftsregler. 

4.  Daglig leder skal stille administrativt personale og andre 

ressurser til rådighet for styret og forretningsutvalget ved 

behov. 

Artikkel 12 

Den faste representantgruppen 

1.  Styret skal, etter forslag fra daglig leder, opprette en fast 

representantgruppe sammensatt av anerkjente sakkyndige som 

representerer berørte parter, for eksempel IKT-bransjen, 

leverandører av elektroniske kommunikasjonsnett eller  

-tjenester som er tilgjengelige for offentligheten, forbruker-

grupper, sakkyndige innenfor nett- og informasjonssikkerhet fra 

høyskoler og universiteter, representanter for nasjonale 

reguleringsmyndigheter som er meddelt i henhold til direktiv 

2002/21/EF, og representanter for myndigheter med ansvar for 

håndheving av loven og for personvern. 

2.  Framgangsmåten vedrørende særlig antallet medlemmer 

av, sammensetningen av og styrets utpeking av medlemmer til 

den faste representantgruppen, forslaget fra daglig leder samt 

gruppens virksomhet skal angis i Byråets interne driftsregler og 

offentliggjøres. 

3.  Den faste representantgruppen skal ledes av daglig leder 

eller av en person som daglig leder utpeker i hvert enkelt 

tilfelle. 

4.  Mandatperioden for medlemmene av den faste repre-

sentantgruppen skal være to og et halvt år. Medlemmer av 

styret kan ikke være medlemmer av den faste representant-

gruppen. Sakkyndige fra Kommisjonen og medlemsstatene har 

rett til å være til stede på møtene i den faste representant-

gruppen og delta i gruppens arbeid. Representanter for andre 

organer som daglig leder anser som relevante, men som ikke er 

medlemmer av den faste representantgruppen, kan inviteres til å 

være til stede på møtene i den faste representantgruppen og 

delta i gruppens arbeid. 

5.  Den faste representantgruppen skal gi Byrået råd om 

utøvelsen av dets virksomhet. Den skal særlig gi daglig leder 

råd om utarbeidingen av forslaget til Byråets arbeidsprogram og 

om hvordan kommunikasjonen sikres med berørte parter i alle 

spørsmål som gjelder arbeidsprogrammet.  
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AVSNITT 3 

DRIFT 

Artikkel 13 

Arbeidsprogram 

1.  Byrået skal utøve sin virksomhet i samsvar med det årlige 

og flerårige arbeidsprogrammet, som skal inneholde all planlagt 

virksomhet. 

2.  Arbeidsprogrammet skal omfatte tilpassede ytelses-

indikatorer som gjør det mulig å vurdere de oppnådde 

resultatene opp mot målene på en effektiv måte. 

3.  Daglig leder skal være ansvarlig for å utarbeide utkastet til 

Byråets arbeidsprogram etter samråd med Kommisjonens 

kontorer. Senest 15. mars hvert år skal daglig leder framlegge 

for styret utkastet til arbeidsprogram for det kommende året. 

4.  Senest 30. november hvert år skal styret vedta Byråets 

arbeidsprogram for det kommende året, etter å ha mottatt 

Kommisjonens uttalelse. Arbeidsprogrammet skal omfatte en 

flerårig prognose. Styret skal sikre at arbeidsprogrammet er i 

samsvar med Byråets mål og Unionens prioriteringer for 

regelverk og politikk på området nett- og informasjons-

sikkerhet. 

5.  Arbeidsprogrammet skal organiseres i samsvar med 

prinsippet om virksomhetsbasert forvaltning. Arbeids-

programmet skal være i samsvar med overslaget over Byråets 

inntekter og utgifter og Byråets budsjett for samme 

regnskapsår. 

6.  Daglig leder skal, etter godkjenning av styret, oversende 

arbeidsprogrammet til Europaparlamentet, Rådet, Kommi-

sjonen og medlemsstatene og offentliggjøre det. På invitasjon 

fra relevant komité i Europaparlamentet skal daglig leder legge 

fram og delta i en drøfting om det vedtatte årlige arbeids-

programmet. 

Artikkel 14 

Anmodninger til Byrået 

1.  Anmodninger om råd og støtte som hører inn under 

Byråets mål og oppgaver, skal rettes til daglig leder og følges 

av bakgrunnsopplysninger om spørsmålet som skal behandles. 

Daglig leder skal underrette styret og forretningsutvalget om de 

mottatte anmodningene, om mulige ressursmessige konse-

kvenser og etter hvert om oppfølgingen av anmodningene. 

Dersom Byrået avviser en anmodning, skal det begrunnes. 

2.  Anmodninger som er nevnt i nr. 1, kan framsettes av 

a)  Europaparlamentet, 

b)  Rådet, 

c)  Kommisjonen, 

d)  ethvert vedkommende organ utpekt av en medlemsstat, for 

eksempel en nasjonal reguleringsmyndighet som definert i 

artikkel 2 i direktiv 2002/21/EF. 

3.  De praktiske tiltakene for anvendelse av nr. 1 og 2, særlig 

med hensyn til framlegging, prioritering og oppfølging av 

anmodninger til Byrået samt underretning til styret og 

forretningsutvalget om disse, skal fastsettes av styret i Byråets 

interne driftsregler. 

Artikkel 15 

Interesseerklæring 

1.  Medlemmer av styret, daglig leder og tjenestemenn som 

medlemsstatene midlertidig stiller til rådighet, skal hver og en 

avgi en forpliktelseserklæring og en erklæring om hvorvidt det 

foreligger eller ikke foreligger direkte eller indirekte interesser 

som vil kunne anses å berøre deres uavhengighet. Erklæringene 

skal være nøyaktige og fullstendige, avgis skriftlig hvert år og 

ajourføres ved behov. 

2.  Medlemmer av styret, daglig leder og eksterne sakkyndige 

som deltar i midlertidige arbeidsgrupper, skal hver og en, 

nøyaktig og fullstendig og senest ved begynnelsen av hvert 

møte, redegjøre for eventuelle interesser som vil kunne anses å 

berøre deres uavhengighet med hensyn til punktene på 

dagsordenen, og skal avstå fra å delta i drøftinger og 

avstemninger om slike punkter. 

3.  Byrået skal i sine interne driftsregler fastsette hvordan 

reglene om interesseerklæringer nevnt i nr. 1 og 2 skal 

gjennomføres i praksis. 

Artikkel 16 

Innsyn 

1.  Byrået skal sørge for at det utøver sin virksomhet med en 

høy grad av innsyn og i samsvar med artikkel 17 og 18. 

2.  Byrået skal sikre at offentligheten og eventuelle berørte 

parter får hensiktsmessige, objektive, pålitelige og lett 

tilgjengelige opplysninger, særlig med hensyn til resultatene av 

dets arbeid. Det skal også offentliggjøre interesseerklæringer 

avgitt i samsvar med artikkel 15.  
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3.  Styret kan etter forslag fra daglig leder tillate berørte 

parter å delta som observatører i forbindelse med visse deler av 

Byråets virksomhet. 

4.  Byrået skal i sine interne driftsregler fastsette hvordan 

innsynsreglene nevnt i nr. 1 og 2 skal gjennomføres i praksis. 

Artikkel 17 

Fortrolighet 

1.  Med forbehold for artikkel 18 skal Byrået ikke gi videre 

til tredjemann opplysninger som det behandler eller mottar, og 

som det foreligger en begrunnet anmodning om helt eller delvis 

fortrolig behandling av. 

2.  Styremedlemmene, daglig leder, medlemmene av den 

faste representantgruppen, eksterne sakkyndige som deltar i 

midlertidige arbeidsgrupper, og Byråets ansatte, herunder 

tjenestemenn som midlertidig stilles til rådighet av medlems-

statene, skal være underlagt taushetsplikt som fastsatt i artikkel 

339 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), 

selv etter at deres funksjoner har opphørt. 

3.  Byrået skal i sine interne driftsregler fastsette hvordan 

fortrolighetsreglene nevnt i nr. 1 og 2 skal gjennomføres i 

praksis. 

4.  Dersom det er nødvendig for utførelsen av Byråets 

oppgaver, skal styret beslutte å tillate Byrået å håndtere 

graderte opplysninger. I så fall skal styret, etter avtale med 

Kommisjonens kontorer, vedta interne driftsregler som 

anvender sikkerhetsprinsippene fastsatt i kommisjonsbeslutning 

2001/844/EF, EKSF, Euratom av 29. november 2001 om 

endring av Kommisjonens forretningsorden(1). Disse reglene 

skal blant annet omfatte bestemmelser om utveksling, 

behandling og lagring av graderte opplysninger. 

Artikkel 18 

Tilgang til dokumenter 

1.  Forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse på Byråets 

dokumenter. 

2.  Styret skal vedta de praktiske gjennomføringsreglene for 

forordning (EF) nr. 1049/2001 innen seks måneder etter at 

Byrået er opprettet. 

3.  Vedtak gjort av Byrået i henhold til artikkel 8 i forordning 

(EF) nr. 1049/2001 kan klages inn for ombudet i henhold til 

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

artikkel 228 i TEUV eller for Den europeiske unions domstol i 

henhold til artikkel 263 i TEUV. 

AVSNITT 4 

FINANSIELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 19 

Vedtakelse av budsjettet 

1.  Byråets inntekter skal bestå av et bidrag fra Unionens 

budsjett, bidrag fra tredjestater som deltar i Byråets arbeid som 

omhandlet i artikkel 30, og frivillige bidrag fra medlemsstater i 

form av penger eller naturalytelser. Medlemsstater som gir 

frivillige bidrag, kan ikke kreve særlige rettigheter eller 

tjenester som et resultat av dette. 

2.  Byråets utgifter skal omfatte utgifter til personale, 

administrativ og teknisk bistand, infrastruktur og drift samt 

utgifter i forbindelse med kontrakter inngått med tredjemann. 

3.  Senest 1. mars hvert år skal daglig leder sette opp et utkast 

til overslag over byråets inntekter og utgifter for det kommende 

regnskapsår, og oversende det til styret sammen med et utkast 

til en stillingsoversikt. 

4.  Inntekter og utgifter skal være i balanse. 

5.  Styret skal hvert år, på grunnlag av det utkastet til 

overslag over Byråets inntekter og utgifter som daglig leder har 

satt opp, utarbeide et overslag over Byråets inntekter og utgifter 

for det kommende regnskapsår. 

6.  Styret skal senest 31. mars hvert år sende dette overslaget, 

som skal omfatte et utkast til en stillingsoversikt og utkastet til 

arbeidsprogram, til Kommisjonen og de tredjestater som 

Unionen har inngått avtaler med i samsvar med artikkel 30. 

7.  Kommisjonen skal oversende dette overslaget til 

Europaparlamentet og Rådet sammen med det foreløpige 

forslaget til Unionens alminnelige budsjett. 

8.  På grunnlag av dette overslaget skal Kommisjonen innta i 

det foreløpige forslaget til Unionens budsjett de overslag den 

anser nødvendige for stillingsoversikten og det tilskudd som 

skal ytes over det alminnelige budsjett, og framlegge dette for 

Europaparlamentet og Rådet i samsvar med artikkel 314 i 

TEUV. 

9.  Europaparlamentet og Rådet skal godkjenne bevilg-

ningene i form av tilskudd til Byrået.  
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10.  Europaparlamentet og Rådet skal vedta Byråets stillings-

oversikt. 

11.  Styret skal vedta Byråets budsjett sammen med arbeids-

programmet. Det blir endelig etter at Unionens alminnelige 

budsjett er endelig vedtatt. Styret skal om nødvendig justere 

Byråets budsjett og arbeidsprogram i samsvar med Unionens 

alminnelige budsjett. Styret skal omgående oversende budsjettet 

til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

Artikkel 20 

Bedrageribekjempelse 

1.  For å lette bekjempelsen av bedrageri, korrupsjon og 

andre ulovlige handlinger i henhold til forordning (EF) 

nr. 1073/1999(1) skal Byrået, innen seks måneder etter at det 

har startet sin virksomhet, tiltre den tverrinstitusjonelle avtale 

av 25. mai 1999 om interne undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(2) og 

vedta egnede bestemmelser som får anvendelse på alle Byråets 

ansatte, ved å anvende malen som er angitt i vedlegget til 

nevnte avtale. 

2.  Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon, på 

grunnlag av dokumenter og kontroller på stedet, hos alle 

tilskuddsmottakere, leverandører og underleverandører som har 

mottatt unionsmidler fra Byrået. 

3.  OLAF kan utføre undersøkelser, herunder kontroller og 

inspeksjoner på stedet, i samsvar med bestemmelsene og 

framgangsmåtene fastsatt i forordning (EF) nr. 1073/1999 og 

rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 

1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av 

Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps 

økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmes-

sigheter(3), for å påvise om det eventuelt er begått bedrageri, 

korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som berører 

Unionens økonomiske interesser, i forbindelse med et tilskudd 

eller en kontrakt som er finansiert av Byrået. 

4.  Uten at det berører nr. 1–3 skal Byråets samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

tilskuddsavtaler og tilskuddsvedtak inneholde bestemmelser 

  

(1) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av  

25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) (EFT L 136 av 

31.5.1999, s. 1). 

(2) Den tverrinstitusjonelle avtale av 25. mai 1999 mellom 

Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Kommi-

sjonen for De europeiske fellesskap om interne undersøkelser som 

foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

(ETF L 136 av 31.5.1999, s. 15). 

(3) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2. 

som uttrykkelig gir Revisjonsretten og OLAF myndighet til å 

utføre slike revisjoner og undersøkelser i henhold til deres 

respektive myndighet. 

Artikkel 21 

Gjennomføring av budsjettet 

1.  Daglig leder skal være ansvarlig for gjennomføringen av 

Byråets budsjett. 

2.  Kommisjonens interne revisor skal ha samme fullmakter 

overfor Byrået som overfor Kommisjonens kontorer. 

3.  Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår  

(1. mars år n + 1) skal Byråets regnskapsfører sende de 

foreløpige regnskapene til Kommisjonens regnskapsfører, 

sammen med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret. Kommisjonens regnskapsfører skal konsolidere 

de foreløpige regnskapene for institusjonene og de desentrali-

serte organene i samsvar med artikkel 147 i finansreglementet. 

4.  Senest 31. mars år n + 1 skal Kommisjonens regnskaps-

fører sende Byråets foreløpige regnskaper til Revisjonsretten, 

sammen med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret. Rapporten om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret skal også sendes til Europaparlamentet og Rådet. 

5.  Ved mottakelse av Revisjonsrettens merknader til Byråets 

foreløpige regnskaper i henhold til artikkel 148 i finans-

reglementet, skal daglig leder på eget ansvar utarbeide Byråets 

endelige regnskap og sende det til styret for uttalelse. 

6.  Styret skal avgi uttalelse om Byråets endelige regnskap. 

7.  Daglig leder skal senest 1. juli år n + 1 oversende det 

endelige regnskapet, herunder rapporten om budsjett- og øko-

nomistyringen i regnskapsåret og Revisjonsrettens merknader, 

til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten, 

sammen med styrets uttalelse. 

8.  Daglig leder skal offentliggjøre det endelige regnskapet. 

9.  Daglig leder skal sende Revisjonsretten et svar på dens 

merknader senest 30. september år n + 1 og skal også sende 

styret en kopi av dette svaret.  
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10.  Daglig leder skal framlegge for Europaparlamentet, på 

anmodning fra dette, alle opplysninger som er nødvendige for 

at framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for det 

aktuelle regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en 

tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel 165 nr. 3 i 

finansreglementet. 

11.  Europaparlamentet skal, etter rekommandasjon fra Rådet, 

før 15. mai år n + 2 meddele Byråets daglige leder ansvarsfrihet 

for gjennomføringen av budsjettet for år n. 

AVSNITT 5 

PERSONALE 

Artikkel 22 

Alminnelige bestemmelser 

Vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre 

ansatte samt reglene vedtatt ved avtale mellom Unionens 

institusjoner for gjennomføring av disse vedtektene for 

tjenestemenn, får anvendelse på Byråets personale. 

Artikkel 23 

Privilegier og immunitet 

Protokoll nr. 7 om Den europeiske unions privilegier og 

immunitet, som er vedlagt traktaten om Den europeiske union 

og TEUV, får anvendelse på Byrået og dets personale. 

Artikkel 24 

Daglig leder 

1.  Daglig leder skal tilsettes som midlertidig ansatt i Byrået i 

henhold til artikkel 2 bokstav a) i tjenestevilkårene for andre 

ansatte. 

2.  Daglig leder skal utnevnes av styret fra en liste over 

kandidater som Kommisjonen har foreslått, etter en åpen utvel-

gingsprosess med innsynsmulighet. 

Når avtalen med daglig leder inngås, skal Byrået representeres 

av styrets leder. 

Før utnevnelsen skal kandidaten som styret har valgt, anmodes 

om å avgi en erklæring til relevant komité i Europaparlamentet 

og svare på medlemmenes spørsmål. 

3.  Daglig leders mandatperiode skal være fem år. Ved 

utgangen av denne perioden skal Kommisjonen foreta en 

vurdering som tar hensyn til daglig leders utførelse av arbeids-

oppgavene og Byråets framtidige oppgaver og utfordringer. 

4.  Styret kan, etter forslag fra Kommisjonen, som tar hensyn 

til vurderingen nevnt i nr. 3, og etter å ha innhentet 

Europaparlamentets synspunkter, forlenge daglig leders 

mandatperiode én gang med høyst fem år. 

5.  Styret skal underrette Europaparlamentet dersom det har 

til hensikt å forlenge daglig leders mandatperiode. Innen tre 

måneder før en slik forlengelse og dersom det blir anmodet om 

det, skal daglig leder avgi en erklæring til relevant komité i 

Europaparlamentet og svare på medlemmenes spørsmål. 

6.  Dersom en daglig leders mandatperiode er blitt forlenget, 

kan vedkommende ikke delta i en ny utvelgingsprosess til 

samme stilling. 

7.  Daglig leder kan avsettes bare etter vedtak i styret. 

Artikkel 25 

Nasjonale sakkyndige som stilles til rådighet og annet 

personale 

1.  Byrået kan benytte seg av nasjonale sakkyndige som 

stilles til rådighet eller annet personale som ikke er ansatt i 

Byrået. Vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for 

andre ansatte får ikke anvendelse på slikt personale. 

2.  Styret skal gjøre vedtak som fastsetter regler for nasjonale 

sakkyndige som stilles til rådighet for Byrået. 

AVSNITT 6 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Rettslig status 

1.  Byrået skal være et unionsorgan. Det skal være eget 

rettssubjekt. 

2.  I hver medlemsstat skal Byrået ha den mest omfattende 

rettslige handleevne som en juridisk person kan ha i henhold til 

vedkommende stats lovgivning. Det kan særlig erverve og 

avhende løsøre og fast eiendom og være part i en rettssak. 

3.  Byrået skal være representert ved sin daglige leder. 

4.  Et avdelingskontor opprettet i Atens storbyområde skal 

opprettholdes for å gjøre Byråets drift mer effektiv.  
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Artikkel 27 

Erstatningsansvar 

1.  Byråets ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt den 

lov som gjelder for vedkommende kontrakt. 

Den europeiske unions domstol skal ha myndighet til å treffe 

beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en kontrakt inngått 

av Byrået. 

2.  Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal 

Byrået, i samsvar med de allmenne prinsipper som er felles for 

medlemsstatenes lovgivning, erstatte den skade som Byrået 

eller dets tjenestemenn volder i tjenesten. 

Den europeiske unions domstol skal ha myndighet til å avgjøre 

tvister om erstatning for slike skader. 

3.  De ansattes personlige ansvar overfor Byrået skal være 

underlagt bestemmelsene i vedtektene eller ansettelsesvilkårene 

som gjelder for dem. 

Artikkel 28 

Språk 

1.  Forordning nr. 1 av 15. april 1958 om fastsettelse av 

reglene for bruk av språk for Det europeiske økonomiske 

fellesskap(1) får anvendelse på byrået. Medlemsstatene og 

andre organer som er utpekt av dem, kan henvende seg til 

Byrået og motta svar på det av de offisielle språkene i Unionens 

institusjoner som de selv velger. 

2.  Oversettelsestjenestene som er nødvendige for Byråets 

arbeid, skal utføres av Oversettelsessenteret for Den europeiske 

unions institusjoner. 

Artikkel 29 

Vern av personopplysninger 

1.  Ved behandling av opplysninger om enkeltpersoner skal 

Byrået, særlig når det utfører sine oppgaver, overholde 

prinsippene om vern av personopplysninger og omfattes av 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.  Styret skal vedta gjennomføringstiltak som nevnt i 

artikkel 24 nr. 8 i forordning (EF) nr. 45/2001. Styret kan vedta 

ytterligere tiltak som er nødvendige for Byråets anvendelse av 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

  

(1) EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58. 

Artikkel 30 

Tredjestaters deltaking 

1.  Byrået skal være åpent for deltaking for tredjestater som 

har inngått avtaler med Den europeiske union som innebærer at 

de har vedtatt og anvender Unionens rettsakter på det området 

som omfattes av denne forordning. 

2.  Det vil bli utarbeidet ordninger innenfor rammen av 

relevante bestemmelser i disse avtalene, som blant annet skal 

angi arten og omfanget av samt vilkårene for disse statenes 

deltaking i Byråets arbeid, herunder bestemmelser om deltaking 

i initiativer som tas av Byrået, om finansielle bidrag og om 

personale. 

Artikkel 31 

Sikkerhetsregler for vern av graderte opplysninger 

Byrået skal anvende sikkerhetsprinsippene i Kommisjonens 

sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger og 

følsomme, ikke-graderte opplysninger, som fastsatt i vedlegget 

til beslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Dette skal blant 

annet omfatte bestemmelser om utveksling, behandling og 

lagring av slike opplysninger. 

AVSNITT 7 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 32 

Vurdering og revisjon 

1.  Innen 20. juni 2018 skal Kommisjonen bestille en 

vurdering for særlig å bedømme Byråets innvirkning, 

effektivitet og produktivitet og dets arbeidsmetoder. Ved 

vurderingen skal det også tas stilling til et eventuelt behov for å 

endre Byråets mandat og de økonomiske følgene av en slik 

endring. 

2.  Ved vurderingen nevnt i nr. 1 skal det tas hensyn til alle 

tilbakemeldinger til Byrået om dets virksomhet. 

3.  Kommisjonen skal oversende vurderingsrapporten 

sammen med dens konklusjoner til Europaparlamentet, Rådet 

og styret. Resultatene av vurderingen skal offentliggjøres. 

4.  Som del av vurderingen skal det også gjøres en 

bedømmelse av resultatene som Byrået har oppnådd, der det tas 

hensyn til dets mål, mandat og oppgaver. Dersom Kommi-

sjonen anser at Byråets fortsatte virksomhet er berettiget med 

hensyn til dets tildelte mål, mandat og oppgaver, kan den 

foreslå en forlengelse av Byråets mandatperiode som fastsatt i 

artikkel 36.  
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Artikkel 33 

Samarbeid med vertsstaten 

Byråets vertsstat skal sørge for best mulige vilkår for å sikre at 

Byrået virker på en tilfredsstillende måte, herunder tilgjen-

geligheten til Byråets beliggenhet, tilbud om tilfredsstillende 

utdanningsinstitusjoner for ansattes barn samt tilstrekkelig 

tilgang til arbeidsmarkedet, trygdeordninger og helsetilbud for 

barn og ektefeller. 

Artikkel 34 

Administrativ kontroll 

Byråets drift skal underlegges tilsyn av ombudet i samsvar med 

artikkel 228 i TEUV. 

Artikkel 35 

Oppheving og etterfølgelse 

1.  Forordning (EF) nr. 460/2004 oppheves. 

Henvisninger til forordning (EF) nr. 460/2004 og til ENISA 

skal forstås som henvisninger til denne forordning og til Byrået. 

2.  Byrået etterfølger Byrået som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 460/2004, med hensyn til alle eierskap, avtaler, 

rettslige forpliktelser, arbeidsavtaler, økonomiske forpliktelser 

og ethvert økonomisk ansvar. 

Artikkel 36 

Varighet 

Byrået skal opprettes for et tidsrom på sju år fra 19. juni 2013. 

Artikkel 37 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den kunngjøres i 

Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 19. desember 2013 

om godkjenning av Georgia i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med 

omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

[meld under nummeret K(2013) 9224] 

(2013/794/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(1), særleg artikkel 19 nr. 3 første leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I samsvar med direktiv 2008/106/EF kan medlems-

statane ta ei avgjerd om å godkjenne dei sertifikata som 

tredjestatar har utferda til sjøfolk, på det vilkåret at 

Kommisjonen har godkjent den aktuelle tredjestaten. 

Desse tredjestatane må oppfylle alle krava i konven-

sjonen til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen 

(IMO) om normer for opplæring, sertifisering og 

vakthald for sjøfolk (1978), i revidert utgåve av 1995 

(STCW-konvensjonen). 

2) Ved kommisjonsavgjerd 2010/705/EU(2) vart god-

kjenninga av Georgia i samsvar med artikkel 18 nr. 3 

bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/25/EF(3), tilbakekalla med omsyn til systema for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk. Resultatet av 

vurderinga av etterlevinga og opplysningane frå 

georgiske styresmakter viste at Georgia ikkje fullt ut 

oppfylte dei relevante krava i STCW-konvensjonen. 

3) Republikken Kypros oppmoda ved brev av  

10. september 2012 om at Georgia måtte godkjennast på 

nytt. Som følgje av denne oppmodinga har Kommi-

sjonen vurdert systema for opplæring og sertifisering i 

Georgia med sikte på å kontrollere om denne staten 

oppfyller alle krava i STCW-konvensjonen og om det er 

gjort tilfredsstillande tiltak for å hindre svik med omsyn 

til sertifikat. Denne vurderinga vart gjord på grunnlag av 

ein inspeksjon som sakkunnige frå Det europeiske 

sjøtryggleiksbyrået utførte i oktober 2012, og på 

grunnlag av dei korrigerande tiltaka som dei georgiske 

styresmaktene la fram. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 21.12.2013,  

s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 36. 

(1) TEU L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

(2) TEU L 306 av 23.11.2010, s. 78. 

(3) TEF L 136 av 18.5.2001, s. 17. 

4) Etter inspeksjonen vart dei georgiske styresmaktene 

oppmoda ved brev av 6. februar 2013 om å leggje fram 

ein frivillig plan med korrigerande tiltak for å rette opp 

dei manglane som var oppdaga, og vedta utbet-

ringstiltak. 

5) Den største mangelen gjaldt fråværet av lovgjevings-

messige og administrative krav for å gjennomføre 

føresegnene i STCW-konvensjonen fullt ut, til dømes 

manglande krav til dei georgiske styresmaktene om at 

dei skal overvake dei godkjende utanlandske insti-

tusjonane og programma for maritim utdanning og 

opplæring. Dessutan hadde ikkje dei inspiserte 

utdannings- og opplæringsinstitusjonane gjennomført 

visse føresegner, som til dømes føresegnene om bruk av 

simulatorar. Dei inspiserte institusjonane mangla òg 

spesifikt utstyr til bruk ved opplæring og vurdering av 

visse typar kompetanse. 

6) Ved brev av 15. mai 2013 og 20. juli 2013 opplyste 

Georgia Kommisjonen om at det var sett i verk tiltak for 

å rette opp dei påviste manglane. Georgiske sty-

resmakter peikte særleg på at dei nasjonale føresegnene 

no var tilpassa slik at dei var i samsvar med 

konvensjonen, og at utdannings- og opplærings-

institusjonane hadde gjennomført dei relevante 

føresegnene. Til slutt dokumenterte dei òg at det 

manglande opplæringsutstyret no var kjøpt inn og kome 

på plass. 

7) Det manglar framleis noko opplæringsutstyr ved Batumi 

Navigation Teaching University. Særleg er det behov 

for ei oppgradering av det elektriske laboratoriet og 

livbåtane som vert nytta til opplæring i rednings-

farkostar og mann-overbord-båtar. Georgia er difor 

vorte oppmoda om å gjennomføre fleire korrigerande 

tiltak på desse områda. Denne mangelen gjev likevel 

ikkje grunn til å tvile på at Georgia generelt oppfyller 

krava i STCW-konvensjonen med omsyn til opplæring 

og sertifisering av sjøfolk. 

8) Det endelege resultatet av vurderinga viser at Georgia 

oppfyller krava i STCW-konvensjonen og har gjort 

høvelege tiltak for å hindre svik med omsyn til 

sertifikat. 

9) Kommisjonen la fram for medlemsstatane ein rapport 

om resultata av vurderinga. 

10) Det tiltaket som er fastsett i denne avgjerda, er i samsvar 

med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring av 

ureining frå skip — 

2019/EØS/28/52 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

For føremåla med artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF er Georgia godkjend med omsyn til systema for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 305/2013 

av 26. november 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til en harmonisert 

tilgjengeliggjøring av en samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan(*) 

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 med andre transportsystemer(1), særlig artikkel 7, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til direktiv 2010/40/EU skal Kommisjonen 

vedta delegerte rettsakter med hensyn til de spesifi-

kasjonene som er nødvendige for å sikre kompatibilitet, 

samvirkingsevne og kontinuitet for innføring og 

praktisk bruk av intelligente transportsystemer (ITS). 

2)  I henhold til artikkel 3 bokstav d) i direktiv 2010/40/EU 

skal en harmonisert tilgjengeliggjøring av samvirkende 

eCall-tjenester på EU-plan være et prioritert tiltak. 

Kommisjonen bør derfor vedta nødvendige spesifi-

kasjoner på dette området. 

3)  I henhold til artikkel 26 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leverings-

pliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direk-

tivet om leveringspliktige tjenester)(2) skal anrop til det 

felles europeiske nødnummeret 112 besvares riktig og 

håndteres best mulig ut fra den nasjonale organiseringen 

av nødmeldingssystemene, herunder alarmsentralene. 

4)  I kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet, Rådet, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 3.4.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 37. 

(1) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 

Regionkomiteen om innføringsfasen for eCall(3) 

vurderes det nye lovgivningsmessige tiltak for å fram-

skynde innføringen av et nødanropssystem i kjøretøyer i 

Unionen. Ett av de foreslåtte tiltakene er å gjøre 

oppgraderingen av alarmsentralinfrastrukturen som er 

nødvendig for å kunne motta og håndtere eCall-anrop på 

riktig måte, obligatorisk. 

5)  I henhold til kommisjonsrekommandasjon 

2011/750/EU(4) om støtte til en eCall-tjeneste på EU-

plan i elektroniske kommunikasjonsnett for overføring 

av 112-anrop fra kjøretøyer («eCall-anrop») bør 

medlemsstatene opplyse om hvilken alarmsentral eCall-

anrop skal overføres til, og sikre at mobilnettoperatører 

håndterer eCall-anrop på riktig måte. 

6)  Det forventes at den samvirkende eCall-tjenesten på 

EU-plan vil minske redningstjenestenes reaksjonstid og 

dermed redusere antall drepte og hardt skadde i 

trafikkulykker i Unionen. 

7)  Det forventes også at den samvirkende eCall-tjenesten 

på EU-plan vil gi besparelser for samfunnet ved at 

håndteringen av ulykker forbedres og trafikktrengsel og 

antall følgeulykker reduseres. 

8)  Ved håndtering av eCall-anrop skal alarmsentraler, 

redningstjenester og tjenestepartnere behandle person-

opplysninger i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(5) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av person-

opplysninger og personvern i sektoren for elektronisk 

  

(3) KOM(2009) 434 endelig. 

(4) EUT L 303 av 22.11.2011, s. 46. 

(5) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

2019/EØS/28/53 
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kommunikasjon (direktivet om personvern og 

elektronisk kommunikasjon)(1). Medlemsstatene skal 

dokumentere dette samsvaret overfor nasjonale person-

vernmyndigheter, enten ved kontroller i forkant, for 

eksempel forhåndsmeldinger, eller ved kontroller i 

etterkant, for eksempel i forbindelse med klager eller 

undersøkelser. 

9)  Den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan følger 

anbefalingene fra «Article 29 Data Protection Working 

Party» og anbefalingene i «Working document on data 

protection and privacy implications in eCall initiative», 

som ble vedtatt 26. september 2006 (1609/06/EN — 

WP 125). Kjøretøyer som er utstyrt med en eCall-enhet, 

skal ikke kunne spores under normale driftsforhold. 

Minimumsdatasettet som sendes av eCall-enheten i et 

kjøretøy (dvs. når den er aktivert), skal omfatte data som 

er nødvendig for å kunne håndtere nødanrop på riktig 

måte. 

10)  Uten at det berører direktiv 95/46/EF skal medlems-

statene, ved innføring av alarmsentralinfrastrukturen for 

eCall, ta hensyn til «Working document on data 

protection and privacy implications in eCall initiative», 

som ble vedtatt av Article 29-arbeidsgruppen  

26. september 2006 (1609/06/EN — WP 125). 

11)  Det er viktig at alle medlemsstater utarbeider felles 

tekniske løsninger og metoder for tilgjengeliggjøring av 

nødmeldingstjenester. Det bør særlig utvikles felles 

tekniske løsninger i de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene for å gjøre det enklere å innføre 

eCall-tjenesten, sikre tjenestens samvirkingsevne og 

kontinuitet i hele Unionen og redusere kostnadene 

forbundet med gjennomføringen for Unionen som 

helhet. 

12)  De europeiske standardiseringsorganisasjonene ETSI og 

CEN har utarbeidet felles standarder for innføring av en 

felleseuropeisk eCall-tjeneste som denne forordning 

viser til. 

13)  Det bør gis tilstrekkelig tid til at infrastruktur som 

allerede er i bruk, kan oppgraderes, og denne forordning 

bør derfor få anvendelse for slik infrastruktur tolv 

måneder etter at den har trådt i kraft — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes det spesifikasjoner for å foreta 

den oppgradering av alarmsentralinfrastrukturen som er 

nødvendig for å kunne motta og håndtere eCall-anrop riktig og 

  

(1) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

dermed sikre kompatibilitet, samvirkingsevne og kontinuitet for 

den harmoniserte eCall-tjenesten på EU-plan. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «nødmeldingstjeneste» en tjeneste som med godkjenning 

fra medlemsstaten, gir umiddelbar og rask hjelp i 

situasjoner der det er direkte fare for menneskers liv og 

lemmer, den enkeltes helse eller folkehelsen, privat eller 

offentlig sikkerhet, privat eller offentlig eiendom eller 

miljøet, i samsvar med nasjonal lovgivning, 

b) «alarmsentral» et fysisk sted der nødanrop først mottas, og 

som er underlagt en offentlig myndighet eller en privat 

organisasjon som er godkjent av medlemsstaten, 

c) «best egnet alarmsentral» en alarmsentral som ansvarlige 

myndigheter på forhånd har bestemt skal ta hånd om 

nødanrop av en bestemt type eller fra et bestemt område, 

d) «eCall-alarmsentral» den best egnede alarmsentralen som 

myndighetene på forhånd har bestemt skal være den første 

til å motta og håndtere eCall-anrop, 

e) «operatør på eCall-alarmsentral» en person på eCall-

alarmsentralen som mottar og/eller håndterer nødanrop, 

f) «tjenestepartner» en offentlig eller privat organisasjon som 

er godkjent av nasjonale myndigheter, og som har en rolle i 

forbindelse med håndtering av hendelser knyttet til et eCall-

anrop (f.eks. veiselskap, assistansetjeneste), 

g) «utstyr i kjøretøyet» utstyr i kjøretøyet som gir eller har 

tilgang til dataene i kjøretøyet som kreves for å foreta et 

eCall-anrop via et offentlig trådløst mobilkommuni-

kasjonsnett, 

h) «eCall» (i direktiv 2010/40/EU definert som en «sam-

virkende eCall-tjeneste på EU-plan») et nødanrop til 

nummer 112 fra et kjøretøy som enten gjøres automatisk 

ved aktivering av følere i kjøretøyet, eller manuelt, og som 

overfører et standardisert minimumsdatasett og oppretter en 

lydkanal mellom kjøretøyet og eCall-alarmsentralen via 

offentlige trådløse mobilkommunikasjonsnett,  
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i) «eCall-melding» opprettelse av en trådløs mobilkom-

munikasjonsforbindelse via et offentlig trådløst kommuni-

kasjonsnett og overføring av et minimumsdatasett fra et 

kjøretøy til en eCall-alarmsentral samt opprettelse av en 

lydkanal mellom kjøretøyet og samme eCall-alarmsentral, 

j) «minimumsdatasett» (MSD) dataene som er definert i 

standarden «Road transport and traffic telematics – eSafety 

– eCall minimum set of data (MSD)» (EN 15722), og som 

sendes til eCall-alarmsentralen, 

k) «kjøretøyets understellsnummer (VIN)» den alfanumeriske 

koden som produsenten har tildelt kjøretøyet for å sikre 

riktig identifisering av alle kjøretøyer, som beskrevet i ISO-

standard 3779, 

l) «trådløst mobilkommunikasjonsnett» et trådløst kommuni-

kasjonsnett med ensartet overføring mellom nettets 

tilgangspunkter, 

m) «offentlig trådløst mobilkommunikasjonsnett» et trådløst 

mobilkommunikasjonsnett som er tilgjengelig for 

offentligheten i samsvar med direktiv 2002/22/EF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(1), 

n) «nødsentral» et anlegg som brukes av én eller flere 

nødmeldingstjenester til håndtering av nødanrop, 

o) «ubearbeidet minimumsdatasett» en framstilling av det 

overførte minimumsdatasettet før det gjengis på en 

forståelig måte for operatøren på eCall-alarmsentralen. 

Artikkel 3 

Krav til eCall-alarmsentraler 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle eCall-alarmsentraler er 

utstyrt for å håndtere eCall-anrop og motta minimumsdatasettet 

fra utstyret i kjøretøyet i henhold til standardene «Intelligent 

transport system – eSafety – PanEuropean eCall-Operating 

requirements)» (EN 16072) og «Intelligent transport systems – 

eSafety – eCall High Level Application Requirements (HLAP)» 

(EN 16062). 

2.  eCall-alarmsentralen skal håndtere eCall-anrop like raskt 

og effektivt som andre anrop til det felles europeiske 

  

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

nødnummeret 112. eCall-alarmsentralen skal håndtere eCall-

anrop i henhold til kravene i nasjonale regler for håndtering av 

nødanrop. 

3.  eCall-alarmsentralen skal kunne motta innholdet i 

minimumsdatasettet og framlegge det for operatøren på eCall-

alarmsentralen på en tydelig og forståelig måte. 

4.  eCall-alarmsentralen skal ha tilgang til et egnet geografisk 

informasjonssystem (GIS) eller et tilsvarende system som gjør 

det mulig for operatøren på eCall-alarmsentralen å fastslå 

kjøretøyets posisjon og kjøreretning med et minimum av 

presisjon når det gjelder koordinatene for minimumsdatasettet, 

som definert i EN 15722. 

5.  Kravene nevnt over skal gjøre det mulig for eCall-

alarmsentralen å overføre data om sted, måten eCall-anropet er 

aktivert på (manuelt eller automatisk) og andre relevante data til 

den/de riktige nødmeldingstjenesten(e) eller tjeneste-

partneren(e). 

6.  eCall-alarmsentralen (som først mottar eCall-anropet) skal 

opprette en lydforbindelse med kjøretøyet og håndtere eCall-

dataene. Ved behov kan eCall-alarmsentralen overføre anropet 

og minimumsdatasettet til en annen alarmsentral, nødsentral 

eller tjenestepartner i henhold til nasjonale prosedyrer fastsatt 

av nasjonale myndigheter. Overføringen kan gjøres via en data- 

eller lydforbindelse eller helst begge. 

7.  Avhengig av nasjonale prosedyrer og regelverk kan eCall-

alarmsentralen og egnede nødmeldingstjenester eller tjeneste-

partnere ved behov gis tilgang til kjøretøyets kjennetegn som er 

lagret i nasjonale databaser og/eller andre relevante kilder, for å 

innhente informasjon som er nødvendig for å håndtere et eCall-

anrop, særlig for å kunne tolke kjøretøyets understellsnummer, 

og andre relevante opplysninger, særlig kjøretøyets type og 

modell. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter som 

skal ha ansvar for å vurdere at eCall-alarmsentralenes 

virksomhet er i samsvar med kravene i artikkel 3, og underrette 

Kommisjonen om dette. Samsvarsvurderingen skal baseres på 

den delen i standarden «Intelligent transport systems – eSafety 

– eCall end to end containernr testing» (EN 16454) som 

vedrører alarmsentralenes samsvar med den felleseuropeiske 

eCall-tjenesten.  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/509 

 

 

Artikkel 5 

Forpliktelser knyttet til innføring av infrastrukturen for 

eCall-alarmsentraler 

Medlemsstatene skal sikre at denne forordning får anvendelse 

ved innføring av infrastrukturen for eCall-alarmsentraler for å 

håndtere den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan i samsvar 

med prinsippene for spesifikasjoner og innføring som er fastsatt 

i vedlegg II til direktiv 2010/40/EU. Dette berører ikke hver 

medlemsstats rett til å treffe beslutninger med hensyn til 

innføring av infrastrukturen for eCall-alarmsentraler som 

kreves for å håndtere den samvirkende eCall-tjenesten på EU-

plan på sitt territorium. Denne retten berører ikke regel-

verksakter som er vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 2 annet ledd 

i direktiv 2010/40/EU. 

Artikkel 6 

Regler om personvern og vern av personopplysninger 

1.  Alarmsentraler, herunder eCall-alarmsentraler, skal anses 

som behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 2 bokstav d) i 

direktiv 95/46/EF. Dersom eCall-opplysninger skal sendes til 

andre nødsentraler eller tjenestepartnere i henhold til artikkel 3 

nr. 5, skal de sistnevnte også anses som behandlingsansvarlige. 

Medlemsstatene skal sikre at alarmsentraler, nødmeldings-

tjenester og tjenestepartnere behandler personopplysninger i 

forbindelse med håndtering av eCall-anrop i samsvar med 

direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF, og sikre at dette samsvaret 

dokumenteres overfor nasjonale personvernmyndigheter. 

2.  Medlemsstatene skal særlig sikre at personopplysninger 

beskyttes mot misbruk, herunder ulovlig tilgang, endring eller 

tap, og at det utarbeides protokoller for lagring, behandling og 

vern av personopplysninger og hvor lenge disse skal lagres på 

egnet nivå, og at disse protokollene overholdes. 

Artikkel 7 

Ansvarsregler 

1.  eCall-alarmsentralene må kunne dokumentere overfor 

vedkommende myndigheter at de oppfyller alle krav til samsvar 

som gjelder for eCall-standardene som er angitt i artikkel 3  

nr. 1, med hensyn til den eller de deler av systemet de 

utarbeider og/eller styrer. De skal være ansvarlige bare for den 

delen av eCall-anropene som de har ansvar for, som starter når 

eCall-anropene mottas på eCall-alarmsentralen, i henhold til 

nasjonale prosedyrer. 

2.  I tillegg til andre eksisterende tiltak i forbindelse med 

håndtering av særlig 112-anrop, skal både minimumsdatasettet 

som mottas sammen med eCall-anropet, og innholdet i 

minimumsdatasettet som framlegges for eCall-operatøren, 

derfor lagres i et fastsatt tidsrom i henhold til nasjonale regler. 

Slike data skal lagres i samsvar med artikkel 6, 13 og 17 i 

direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 8 

Rapportering 

Medlemsstatene skal legge fram en rapport om status for 

gjennomføring av denne forordning for Kommisjonen innen  

23. oktober 2013. Rapporten skal minst inneholde listen over 

vedkommende myndigheter som har ansvar for å vurdere om 

eCall-alarmsentralenes virksomhet er i samsvar med kravene, 

listen over og den geografiske dekningen til eCall-alarm-

sentralene, en tidsplan for innføring i løpet av de to årene som 

følger, en beskrivelse av samsvarstestene og en beskrivelse av 

protokollene for personvern og vern av personopplysninger. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den skal gjelde for infrastruktur som innføres fra den dagen 

denne forordning trer i kraft. Den skal gjelde fra 23. april 2014 

for infrastruktur som allerede er innført på den dagen denne 

forordning trer i kraft. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 328/2012 

av 17. april 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med 

hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har mottatt Det europeiske jernbanebyrås 

anbefaling ERA/REC/06-2011/INT av 12. mai 2011. 

2) I hver tekniske spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) 

bør det angis en strategi for gjennomføring av TSI-en og 

hvilke trinn som må gjennomføres for å få til en gradvis 

overgang fra den nåværende til den endelige 

situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være 

normen. Strategien for å gjennomføre TSI-en for 

telematikkprogrammer for godstrafikk (TAF) bør ikke 

utelukkende baseres på delsystemenes samsvar med 

kravene i TSI-en, men bør også bygge på en samordnet 

gjennomføring. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 62/2006 av  

23. desember 2005 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Telematikkprogrammer for godstrafikk» i det trans-

europeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(2) 

bør, der det er relevant, tilpasses kapittel 7 i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 454/2011 av 5. mai 2011 om 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med 

hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for 

persontrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem(3). 

4) Jernbanesektorens representative organer på europeisk 

plan har i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 62/2006 sendt Europakommisjonen en strategisk 

europeisk gjennomføringsplan (SEDP) for gjennom-

føringen av delsystemet «Telematikkprogrammer for 

godstrafikk». Det bør tas hensyn til dette arbeidet ved at 

vedlegg A til vedlegget endres. I vedlegg A nevnes de 

detaljerte spesifikasjoner som ligger til grunn for 

utviklingen av TAF-systemet. Det må gjennomføres en 

endringshåndteringsprosess for disse dokumentene. 

Jernbanebyrået bør under denne prosessen ajourføre 

disse dokumentene for å klargjøre hvilken referansever-

sjon som gjelder for gjennomføringen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 18.4.2012,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 38. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 13 av 18.1.2006, s. 1. 

(3) EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11. 

5) De enkelte tidsplanene for den strategiske europeiske 

gjennomføringsplanen som ble framlagt i 2007, er 

foreldet. Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og 

vogninnehavere bør derfor via styringskomiteen over-

sende Kommisjonen sine detaljerte tidsplaner som angir 

mellomstadier, resultater og datoer for gjennomføringen 

av de enkelte funksjonene i TSI-en for delsystemet 

«Telematikkprogrammer for godstrafikk». Alle avvik 

fra tidsplanene for den strategiske europeiske gjennom-

føringsplanen bør behørig dokumenteres med de 

forebyggende tiltak som er truffet for å begrense 

ytterligere forsinkelser. Under dette arbeidet bør det 

antas at endringsanmodninger som er behandlet i 

samsvar med avsnitt 7.2.2 i vedlegget, vil bli vurdert. 

6) Det er nødvendig å underrette alle adressater om deres 

forpliktelser i henhold til denne forordning, særlig små 

godstransportører som ikke er medlemmer av jernbane-

sektorens representative organer. 

7) Forordning (EF) nr. 62/2006 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 62/2006 skal nye artikler 4a, 4b og 4c 

lyde: 

«Artikkel 4a 

1. Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og vogn-

innehavere skal utvikle og innføre datasystemet i samsvar 

med bestemmelsene i kapittel 7 i vedlegget til denne 

forordning, særlig i samsvar med spesifikasjonene av 

funksjonskrav og med hovedplanen nevnt i avsnitt 7.1.2. 

2. Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og vogn-

innehavere skal innen 13. mai 2012 via styringskomiteen 

nevnt i avsnitt 7.1.4 i vedlegget oversende Kommisjonen 

hovedplanen nevnt i avsnitt 7.1.2 basert på deres detaljerte 

tidsplaner som angir mellomstadier, resultater og datoer for 

gjennomføringen av de enkelte funksjonene i TSI-en for 

delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk». 

3. De skal rapportere til Kommisjonen via styrings-

komiteen nevnt i avsnitt 7.1.4 i vedlegget i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel 7 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4b 

1. Byrået skal offentliggjøre og ajourføre hovedplanen 

nevnt i avsnitt 7.1.2.  

2019/EØS/28/54 
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2. Byrået skal ajourføre de dokumentene som er nevnt i 

vedlegg A, på grunnlag av de endringsanmodningene som 

er vurdert innen 13. mai 2012, i samsvar med endrings-

håndteringsprosessen beskrevet i avsnitt 7.2.2. Byrået skal 

innen 13. oktober 2012 sende en anbefaling til Kommi-

sjonen om ajourføring av vedlegg A som angir hvilken 

referanseversjon som skal gjelde for gjennomføringen. 

3. Byrået skal vurdere gjennomføringen av TAF med 

sikte på å avgjøre om de fastsatte målene og tidsfristene er 

oppnådd. 

Artikkel 4c 

Medlemsstatene skal sørge for at alle jernbaneforetak, infra-

strukturforvaltninger og vogninnehavere på deres terri-

torium underrettes om denne forordning, og skal utpeke et 

nasjonalt kontaktpunkt for oppfølging av gjennom-

føringen.» 

Artikkel 2 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 62/2006 gjøres følgende 

endringer: 

1) Avsnitt 7.1, 7.2 og 7.3 erstattes med teksten i vedlegg I til 

denne forordning. 

2) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg II til denne 

forordning. 

3) I avsnitt 2.3.1, i leddet som begynner med «Visse 

tjenesteytere...», utgår ordene «(se også vedlegg A  

indeks 6)». 

4) I avsnitt 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1 og 4.2.8.1 erstattes henvis-

ningen til «indeks 1» med en henvisning til «tillegg F». 

5) I avsnitt 4.2.1.1 skal følgende punktum: 

«Opplysningene, herunder tilleggsopplysningene (for 

beskrivelse av opplysningene, se vedlegg A indeks 3), er 

oppført i tabellen i vedlegg A indeks 3, der det i raden 

«Opplysninger i fraktbrevet» er angitt om de er 

obligatoriske eller valgfrie, og om de må oppgis av 

avsenderen eller suppleres av hovedjernbaneforetaket.» 

 lyde: 

 «Opplysningene, herunder tilleggsopplysningene (for 

beskrivelse av opplysningene, se vedlegg A — tillegg A, B 

og F og vedlegg 1 til tillegg B), er oppført i tabellen i 

vedlegg A — vedlegg 1 til tillegg B, der det i raden 

«Opplysninger i fraktbrevet» er angitt om de er obliga-

toriske eller valgfrie, og om de må oppgis av avsenderen 

eller suppleres av hovedjernbaneforetaket.» 

6) I avsnitt 4.2.1.2 skal følgende punktum: 

«De opplysningene som vognordrene skal inneholde 

avhengig av jernbaneforetakets rolle, er oppført i vedlegg 

A indeks 3, med angivelse av om de er obligatoriske eller 

valgfrie. Detaljerte formater for disse meldingene er 

fastsatt i vedlegg A indeks 1.» 

lyde: 

«De opplysningene som vognordrene skal inneholde 

avhengig av jernbaneforetakets rolle, er oppført i vedlegg 

A— tillegg A og B og vedlegg 1 til tillegg B, med 

angivelse av om de er obligatoriske eller valgfrie. 

Detaljerte formater for disse meldingene er fastsatt i 

vedlegg A tillegg F.» 

7) I avsnitt 4.2.2.1 erstattes «indeks 4» med «tillegg F», og 

«indeks 1» erstattes med «tillegg F». 

8) I avsnitt 4.2.11.2 erstattes «indeks 2» med «tillegg D  

og F». 

9) I avsnitt 4.2.11.3 erstattes «indeks 2» med «tillegg A, B og 

F og vedlegg 1 til tillegg B». 

10) I avsnitt 6.2 erstattes «indeks 1» med «tillegg E og F». 

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, 17. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

7.1. Nærmere regler for anvendelse av denne TSI-en 

 7.1.1. Innledning 

 Denne TSI-en gjelder delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk». Dette delsystemet er funksjons-

betinget i henhold til vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. Anvendelsen av denne TSI-en er derfor ikke avhengig av 

begrepet nytt, fornyet eller oppgradert delsystem, slik det er vanlig for TSI-er som gjelder strukturelle 

delsystemer, med mindre det er spesifisert i TSI-en. 

 TSI-en gjennomføres i faser: 

— fase 1: detaljerte IT-spesifikasjoner, styringsmåter og hovedplan, 

— fase 2: utvikling, 

— fase 3: ibruktaking. 

 7.1.2. Fase 1 — detaljerte IT-spesifikasjoner og hovedplan 

 De funksjonsbetingede kravspesifikasjonene som skal ligge til grunn for ovennevnte tekniske arkitektur i 

utviklingen og ibruktakingen av datasystemet, er angitt i tillegg A-F i vedlegg A. 

 Den obligatoriske hovedplanen for datasystemet fra utkast til levering basert på en strategisk europeisk 

gjennomføringsplan (SEDP) som jernbanesektoren har utarbeidet, omfatter sentrale komponenter i 

systemarkitekturen og fastsetter de viktigste aktivitetene som skal gjennomføres. 

 7.1.3. Fase 2 og 3 — utvikling og ibruktaking 

 Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og vognansvarlige skal utvikle og ta i bruk TAF-datasystemet i 

samsvar med bestemmelsene i kapittel 7. 

 7.1.4. Styring, roller og ansvar 

 Utvikling og innføring skal foregå i en styringsstruktur med følgende aktører: 

 Styringskomiteen  

 Styringskomiteen skal ha følgende roller og ansvar: 

1. Styringskomiteen skal fastsette en strategisk styringsstruktur for å styre og koordinere arbeidet med 

gjennomføring av TSI-en for delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» effektivt. Dette skal 

omfatte utforming av strategi, strategisk ledelse og prioritering. I den forbindelse skal styringskomiteen også 

ta hensyn til interessene til små foretak, nye aktører og jernbaneforetak som tilbyr særlige tjenester. 

2. Styringskomiteen skal overvåke gjennomføringen. Den skal regelmessig og minst fire ganger i året rapportere 

til Europakommisjonen om framdriften i forhold til hovedplanen. Styringskomiteen skal ved avvik fra 

hovedplanen treffe nødvendige tiltak for å tilpasse utviklingen. 

3. Styringskomiteen skal bestå av 

— de representative organene for jernbanesektoren på europeisk plan, som definert i artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 881/2004/EF («representative organer i jernbanesektoren»), 

—  Det europeiske jernbanebyrå, og 

—  Kommisjonen. 

4. Styringskomiteen skal ledes i fellesskap av a) Kommisjonen og b) en person utpekt av jernbanesektorens 

representative organer. Kommisjonen skal med hjelp fra medlemmene av styringskomiteen lage et utkast til 

forretningsorden for denne styringskomiteen, som styringskomiteen skal enes om. 

5.  Medlemmene av styringskomiteen kan foreslå for styringskomiteen at andre organisasjoner får delta som 

observatører, dersom det er gode tekniske og organisasjonsmessige grunner for å gjøre dette. 

 Berørte parter  

 Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og vogninnehavere skal opprette en effektiv prosjektstyringsstruktur 

som gjør det mulig å utvikle og innføre TAF-systemet på en effektiv måte. 

 De ovennevnte berørte parter skal: 

— treffe de tiltak og skaffe til veie de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre denne forordning,  
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— etterleve prinsippene om tilgang til de felles komponentene i TSI-en for delsystemet «Telematikkprogrammer 

for godstrafikk» som skal være tilgjengelige for alle markedsaktører til enhetlig, transparent og lavest mulig 

kostnad for tjenestene, 

— sikre at alle markedsaktører har tilgang til alle de utvekslede opplysningene som er nødvendige for å oppfylle 

sine juridiske forpliktelser og utføre sine oppgaver i samsvar med funksjonskravene i TSI-en for delsystemet 

«Telematikkprogrammer for godstrafikk», 

— beskytte fortroligheten i kundeforhold, 

— opprette en ordning som gjør det mulig for «nye aktører» å være med på utviklingen av delsystemet 

«Telematikkprogrammer for godstrafikk» og dra nytte av de framskritt som er gjort på dette området når det 

gjelder felles komponenter, på en måte som er tilfredsstillende både for de ovennevnte berørte parter og for 

de «nye aktørene», særlig når det gjelder en rettferdig modell for kostnadsfordeling, 

— rapportere om framdriften for gjennomføringsplanene til styringskomiteen for delsystemet «telematikk-

programmer for godstrafikk». Denne rapporten skal også eventuelt omfatte avvik fra hovedplanen. 

 Representat ive organer  

 De representative organene for jernbanesektoren på europeisk plan, som definert i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 881/2004/EF, skal ha følgende roller og ansvarsområder: 

— representere de enkelte medlemmene i styringskomiteen for TSI-en for telematikkprogrammer for 

godstrafikk, 

— øke medlemmenes kunnskaper om hvilke forpliktelser de har i forbindelse med gjennomføringen av denne 

forordning, 

— sikre at alle ovennevnte berørte parter har løpende og fullstendig tilgang til opplysninger om status for 

arbeidet i styringskomiteen og eventuelle andre grupper, slik at de kan sikre den enkelte representant 

interesser i forbindelse med gjennomføringen av TSI-en for delsystemet «Telematikkprogrammer for 

godstrafikk», 

— sikre effektiv informasjonsflyt fra de enkelte berørte parter til TAF-styringskomiteen, slik at det tas behørig 

hensyn til de berørte parters interesser når det treffes beslutninger som påvirker utviklingen og ibruktakingen 

av delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk», 

—  sikre effektiv informasjonsflyt fra TAF-styringskomiteen til de enkelte berørte parter, slik at de berørte parter 

blir behørig informert om beslutninger som påvirker utviklingen og ibruktakingen av delsystemet 

«Telematikkprogrammer for godstrafikk». 

7.2. Håndtering av endringer 

 7.2.1. Prosess for håndtering av endringer 

 Framgangsmåtene for endringsstyring skal utformes slik at de sikrer at det utføres en grundig nytte- og 

kostnadsanalyse ved endring, og slik at endringene gjennomføres på en kontrollert måte. Disse framgangsmåtene 

skal defineres, innføres, støttes og ledes av Det europeiske jernbanebyrå og skal omfatte: 

— identifikasjon av de tekniske begrensningene som ligger til grunn for endringen, 

— en angivelse av hvem som tar ansvaret for framgangsmåtene for gjennomføring av denne endringen, 

— en framgangsmåte for å vurdere de endringene som skal gjennomføres, 

— en strategi for endringsstyring, utgaver, overgang og gjennomføring, 

— fastsettelse av ansvaret for forvaltning av de detaljerte spesifikasjonene og for både kvalitetssikring og 

konfigurasjonsstyring av dem. 

 Tilsynsutvalget for endringer (Change Control Board – CCB) skal bestå av Det europeiske jernbanebyrå, 

jernbanesektorens representative organer og nasjonale sikkerhetsmyndigheter. En slik deltaking fra partene skal 

sikre at de endringene som skal gjennomføres, settes i perspektiv, og at det gjøre en overordnet vurdering av 

virkningene. Kommisjonen kan utvide tilsynsutvalget for endringer med flere parter dersom deres deltaking anses 

som nødvendig. CCB skal til slutt underlegges Det europeiske jernbanebyrås kontroll. 

 7.2.2. Særlig prosess for håndtering av endringer for dokumenter oppført i vedlegg A til denne forordning 

 Endringskontrollen av dokumentene oppført i vedlegg A til denne forordning skal fastsettes av Det europeiske 

jernbanebyrå i samsvar med følgende kriterier: 

1. De endringsanmodningene som berører dokumentene, sendes enten gjennom de nasjonale sik-

kerhetsmyndighetene eller gjennom de representative organene for jernbanesektoren som opptrer på europeisk 

plan, som fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 881/2004, eller gjennom styringskomiteen for TSI-en 

for telematikkprogrammer for godstrafikk. Kommisjonen kan gi flere parter mulighet til å framlegge 

endringer dersom deres deltaking anses som nødvendig. 

2. Det europeiske jernbanebyrå skal samle inn og lagre endringsanmodningene. 
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3. Det europeiske jernbanebyrå skal framlegge endringsanmodningene for Byråets egen arbeidsgruppe, som vil 

vurdere dem og utarbeide et forslag, eventuelt ledsaget av en økonomisk vurdering. 

4. Deretter skal Det europeiske jernbanebyrå framlegge endringsanmodningen og det tilhørende forslaget for 

tilsynsutvalget for endringer, som beslutter hvorvidt endringsanmodningen skal valideres eller utsettes. 

5. Dersom endringsanmodningen ikke valideres, skal Det europeiske jernbanebyrå enten sende anmoderen en 

begrunnelse for avslaget eller be om tilleggsopplysninger om utkastet til endringsanmodning. 

6. Dokumentet skal endres på grunnlag av validerte endringsanmodninger. 

7. Det europeiske jernbanebyrå skal sende en anbefaling til Kommisjonen om å ajourføre vedlegg A sammen 

med et utkast til ny versjon av dokumentet, endringsanmodningene og Byråets økonomiske vurdering. 

8. Det europeiske jernbanebyrå skal gjøre den nye utgaven av dokumentet og de validerte endrings-

anmodningene tilgjengelig på sitt nettsted. 

9. Når ajourføringen av vedlegg A er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, skal Det europeiske 

jernbanebyrå gjøre den nye versjonen av dokumentet tilgjengelig på sitt nettsted. 

 Dersom endringskontrollen berører elementer som er i allmenn bruk innenfor TSI-en «Telematikkprogrammer for 

persontransport», skal endringene gjennomføres slik at de blir liggende så nær opptil den gjennomførte TSI-en 

«Telematikkprogrammer for persontransport» som mulig, for å oppnå optimale synergivirkninger. 

 ______   
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«VEDLEGG II 

«VEDLEGG A 

LISTE OVER FØLGEDOKUMENTER 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. Referanse Dokumentnavn Versjon 

5 ERA_FRS_TAF_A_Ind

ex_5.doc 

TAF TSI — ANNEX A.5: Figures and Sequence 

Diagrams of the TAF TSI Messages 

1.0 

 

Tillegg Referanse Dokumentnavn Versjon 

A ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_A.doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX A 

(WAGON/ILU TRIP PLANNING) 

1.0 

B ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_B.doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — 

WAGON AND INTERMODAL UNIT 

OPERATING DATABASE (WIMO) 

1.0 

B — vedlegg 1 ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_B_Annex_1.

doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — 

WAGON AND INTERMODAL UNIT 

OPERATING DATABASE (WIMO) — ANNEX 

1: WIMO DATA 

1.0 

C ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_C.doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX C — 

REFERENCE FILES 

1.0 

D ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_D.doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX D — 

INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE 

DATA 

1.0 

E ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_E.doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX E — 

COMMON INTERFACE 

1.0 

F ERA_FRS_TAF_D_2_

Appendix_F.doc 

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX F — TAF 

TSI DATA AND MESSAGE MODEL 

1.0» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 280/2013 

av 22. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med 

hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4b i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 62/2006 av 23. desember 2005 om den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» i 

det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog(2) skal Det europeiske jernbanebyrå ajourføre de 

dokumenter som er nevnt i vedlegg A til forordning 

(EF) nr. 62/2006, på grunnlag av validerte endrings-

anmodninger innen 13. mai 2012. 

2) Kommisjonen har mottatt Det europeiske jernbanebyrås 

anbefaling ERA/REC/06a-2012/INT av 24. juli 2012 

om ajourføring av vedlegg A til forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 23.3.2013, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 38. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 13 av 18.1.2006, s. 1. 

nr. 62/2006, slik at det skal vise til de tekniske 

dokumentene som er blitt endret i forbindelse med 

endringshåndteringsprosessen («Endelig referansever-

sjon 5.2»). 

3) Forordning (EF) nr. 62/2006 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til forordning (EF) nr. 62/2006 erstattes med teksten 

i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/55 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

LISTE OVER FØLGEDOKUMENTER 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. Referanse Dokumentnavn Versjon 

5 ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc TAF TSI — ANNEX A.5: Figures and Sequence 

Diagrams of the TAF TSI Messages 

1.0 

 

Tillegg Referanse Dokumentnavn Versjon 

A ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX A 

(WAGON/ILU TRIP PLANNING) 

1.0 

B ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — 

WAGON AND INTERMODAL UNIT 

OPERATING DATABASE (WIMO) 

1.1 

C ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX C — 

REFERENCE FILES 

1.1 

D ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX D — 

INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE 

DATA 

1.1 

E ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX E — 

COMMON INTERFACE 

1.0 

F ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX F — 

TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL 

1.1» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 83/2014 

av 29. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsettes 

tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner som erstattet vedlegg III til råds-

forordning (EØF) nr. 3922/91(3), unntatt kapittel Q om 

flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

2)  I samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 bør gjennomføringsregler for flyge- og 

tjenestetid og hvilekrav i utgangspunktet omfatte alle 

vesentlige bestemmelser i kapittel Q i vedlegg III til 

forordning (EØF) nr. 3922/91, idet det tas hensyn til de 

siste vitenskapelige og tekniske data. 

3)  Denne forordning utgjør et gjennomføringstiltak som 

nevnt i artikkel 8 nr. 5 og artikkel 22 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 216/2008, og derfor bør kapittel Q i vedlegg III 

til forordning (EØF) nr. 3922/91 oppheves i samsvar 

med artikkel 69 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Kapittel Q i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 

bør imidlertid fortsatt få anvendelse til over-

gangsperiodene fastsatt i denne forordning er utløpt og 

på de typene luftfartsoperasjoner som det ikke er fastsatt 

gjennomføringstiltak for. 

4)  Denne forordning berører ikke grensene og minste-

standardene som allerede er fastsatt i råds-

direktiv 2000/79/EF(4), særlig bestemmelsene om 

arbeidstid og tjenestefrie dager, som alltid bør over-

holdes for mobilt personell i sivil luftfart. Bestemmel-

sene i denne forordning og andre bestemmelser som er 

godkjent i henhold til denne forordning, er ikke ment å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2014, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 39. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1. 

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 

(4) EFT L 302 av 1.12.2000, s. 57. 

berettige reduksjoner i eksisterende beskyttelsesnivåer 

for dette mobile personellet. Bestemmelsene i denne 

forordning utelukker ikke og bør ikke berøre et høyere 

beskyttelsesnivå i nasjonal sosiallovgivning og 

kollektive avtaler om arbeidsvilkår og helse og sikkerhet 

på arbeidsplassen. 

5)  Medlemsstatene kan fravike eller avvike fra denne 

forordning eller de tilhørende sertifiseringsspesifi-

kasjonene ved å anvende bestemmelser som gir et 

sikkerhetsnivå som minst tilsvarer bestemmelsene i 

denne forordning, for bedre å ta hensyn til særlige 

nasjonale forhold eller driftspraksis. Alle unntak eller 

avvik fra denne forordning bør meldes og behandles i 

samsvar med artikkel 14 og 22 i forordning (EF) 

nr. 216/2008, som sikrer åpenhet og likebehandling i 

beslutningene på grunnlag av objektive kriterier. 

6)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt 

«Byrået») har utarbeidet et utkast til gjennom-

føringsregler og framlagt dem for Kommisjonen i form 

av en uttalelse(5), i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

7)  Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres slik at 

den omfatter flyge- og tjenestetidsbegrensninger og 

hvilekrav. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6) «taxiflyging», når det gjelder flyge- og tjenestetids-

begrensninger, ikke regelbundet kommersiell 

lufttransport på anmodning med et fly med en største 

godkjente passasjersetekapasitet («MOPSC)» på  

høyst 19.»  

  

(5) Uttalelse nr. 04/2012 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av 

28. september 2012 om en forordning om gjennomføringsregler  

for flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav (FTL)  

for kommersiell lufttransport (CAT) med fly 

(http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/ 

2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf). 

2019/EØS/28/56 
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2)  Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Flygetidsbegrensninger 

1.  Kommersiell lufttransport med fly skal være omfattet 

av kapittel FTL i vedlegg III. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal taxiflyging, ambu-

lanseflyging og kommersiell lufttransport med fly med én 

flyger være omfattet av artikkel 8 nr. 4 i forordning (EØF) 

nr. 3922/91 og kapittel Q i vedlegg III til forordning (EØF) 

nr. 3922/91 og av tilhørende nasjonale unntak som bygger 

på vurderinger av sikkerhetsrisiko utført av vedkommende 

myndigheter. 

3.  Kommersiell lufttransport med helikopter skal 

oppfylle nasjonale krav.» 

3)  Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Byrået skal foreta en løpende gjennomgåelse av 

effektiviteten til bestemmelsene om flyge- og tjeneste-

tidsbegrensninger og hvilekrav i vedlegg II og III. Byrået 

skal senest 18. februar 2019 framlegge en første rapport om 

resultatene av denne gjennomgåelsen. 

Denne gjennomgåelsen skal omfatte vitenskapelig 

sakkunnskap og skal bygge på driftsdata som samles inn 

med bistand fra medlemsstatene over lang tid etter 

anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal vurdere virkningen på 

besetningens årvåkenhet av minst følgende: 

— tjenestetid på mer enn 13 timer på den gunstigste tiden 

av døgnet, 

— tjenestetid på mer enn 10 timer på en mindre gunstig 

tid av døgnet, 

— tjenestetid på mer enn 11 timer for besetnings-

medlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand, 

— tjeneste som omfatter et høyt antall sektorer (mer enn 6), 

— vakttjeneste, for eksempel beredskap eller tilkalling, 

etterfulgt av flygetjeneste og 

— forstyrrende arbeidsplaner.» 

4)  Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

5)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 18. februar 2016. 

Som unntak fra annet ledd kan medlemsstatene velge å ikke 

anvende bestemmelsene i ORO.FTL.205 bokstav e) i 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 og fortsette å 

anvende gjeldende nasjonale bestemmelser om hviletid under 

flyging fram til 17. februar 2017. 

Når en medlemsstat anvender bestemmelsene i tredje ledd, skal 

den underrette Kommisjonen og Byrået, og den skal beskrive 

grunnene til dette unntaket, varigheten av det samt programmet 

for gjennomføring med planlagte tiltak og tilhørende tidsplan. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 965/2012 skal nye ARO.OPS.230 og ARO.OPS.235 lyde: 

«ARO.OPS.230 Bestemmelse av forstyrrende arbeidsplaner 

Når det gjelder flygetidsbegrensninger, skal vedkommende myndighet i samsvar med definisjonene av «tidlig 

type» og «sen type» arbeidsplaner i ORO.FTL.105 i vedlegg III, bestemme hvilke av disse to typene 

arbeidsplaner som skal gjelde for alle kommersielle lufttransportoperatører som denne myndigheten fører tilsyn 

med. 

ARO.OPS.235 Godkjenning av individuelle spesifikasjonsordninger for flygetid 

a)  Vedkommende myndighet skal godkjenne spesifikasjonsordningene for flygetid som foreslås av kom-

mersielle lufttransportoperatører dersom operatøren dokumenterer samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 

og kapittel FTL i vedlegg III til denne forordning. 

b)  Når en operatør foreslår en spesifikasjonsordning for flygetid som avviker fra gjeldende sertifiserings-

spesifikasjoner som Byrået har utstedt, skal vedkommende myndighet anvende framgangsmåten som er 

beskrevet i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

c)  Når en operatør foreslår en spesifikasjonsordning for flygetid som fraviker gjeldende gjennomføringsregler, 

skal vedkommende myndighet anvende framgangsmåten som er beskrevet i artikkel 14 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

d)  Godkjente avvik eller unntak skal etter at de er anvendt vurderes for å bestemme om disse avvikene eller 

unntakene bør bekreftes eller endres. Vedkommende myndighet og Byrået skal foreta en uavhengig vurdering 

på grunnlag av opplysninger fra operatøren. Vurderingen skal være forholdsmessig, åpen og bygge på 

vitenskapelige prinsipper og kunnskap.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 skal nytt kapittel FTL lyde: 

«KAPITTEL FTL 

FLYGE- OG TJENESTETIDSBEGRENSNINGER OG HVILEKRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

ORO.FTL.100 Virkeområde 

I dette kapittelet fastsettes kravene som en operatør og besetningsmedlemmene skal oppfylle når det gjelder flyge- og 

tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav for besetningsmedlemmer. 

ORO.FTL.105 Definisjoner 

I dette kapittel menes med: 

1)  «akklimatisert» en tilstand der et besetningsmedlems biologiske døgnrytme er synkronisert med tidssonen der 

besetningsmedlemmet befinner seg. Et besetningsmedlem anes å være akklimatisert til en tidssone på to timer 

omkring lokal tid på avgangsstedet. Når lokal tid på stedet der tjenesten begynner, avviker med mer enn to timer 

fra lokal tid der neste tjeneste begynner, anses besetningsmedlemmet med henblikk på beregning av lengste 

daglige flygetjenesteperiode å være akklimatisert i samsvar med verdiene i tabell 1. 

Tabell 1 

Tidsforskjell (h) 

mellom referansetid og 

lokal tid der besetnings-

medlemmet begynner 

neste tjeneste 

Tid siden melding ved referansetid 

 < 48 48–71.59 72–95.59 96–119.59 ≥ 120 

< 4 B D D D D 

≤ 6 B X D D D 

≤ 9 B X X D D 

≤ 12 B X X X D 

«B» akklimatisert til lokal tid i avgangsstedets tidssone, 

«D» akklimatisert til lokal tid der besetningsmedlemmet begynner neste tjeneste, og 

«X» et besetningsmedlem er i en ukjent akklimatiseringstilstand, 

2)  «referansetid» lokal tid på meldingsstedet som ligger innenfor en tidssone på to timer omkring den lokale tiden 

som et besetningsmedlem er akklimatisert til, 

3)  «innkvartering» når det gjelder beredskapstjeneste og oppdelt tjeneste, et rolig og komfortabelt sted der 

offentligheten ikke har adgang, med mulighet til å regulere lys og temperatur, med egnet møblering som gir et 

besetningsmedlem mulighet til å sove, med tilstrekkelig kapasitet til samtidig å innkvartere alle besetnings-

medlemmer som er til stede og med tilgang til mat og drikke, 

4)  «egnet innkvartering» når det gjelder beredskapstjeneste, oppdelt tjeneste og hvile, et eget rom til hvert 

besetningsmedlem i rolige omgivelser og utstyrt med en seng, tilstrekkelig ventilasjon, en innretning til å regulere 

temperaturen og lysstyrken og tilgang til mat og drikke, 
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5)  «utvidet flygebesetning» en flygebesetning som består av mer enn minsteantallet som er nødvendig for å drive 

luftfartøyet, slik at hvert flygebesetningsmedlem kan forlate sin tildelte post for å hvile under flygingen, og 

erstattes av et annet behørig kvalifisert flygebesetningsmedlem, 

6)  «pause» et tidsrom i en flygetjenesteperiode som er kortere enn hviletiden, og som regnes som tjeneste, og der et 

besetningsmedlem er fritatt for alle oppgaver, 

7)  «utsatt melding» operatørens utsettelse av en planlagt flygetjenesteperiode før et besetningsmedlem har forlatt 

hvilestedet, 

8)  «forstyrrende arbeidsplan» et besetningsmedlems tjenesteplan som griper forstyrrende inn i muligheten til å sove i 

det optimale tidsrommet for søvn ved å omfatte en flygetjenesteperiode eller en kombinasjon av flygetje-

nesteperioder som griper inn i, begynner eller slutter på en del av dagen eller natten som et besetningsmedlem er 

akklimatisert til. En arbeidsplan kan virke forstyrrende på grunn av tidlig start, sen avslutning eller nattjeneste, 

a) «tidlig type» forstyrrende arbeidsplan: 

i)  ved «tidlig start» begynner tjenesteperioden mellom 05.00 og 05.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til, og 

ii)  ved «sen avslutning» slutter tjenesteperioden mellom 23.00 og 01.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til,  

b) «sen type» forstyrrende arbeidsplan: 

i)  ved «tidlig start» begynner tjenesteperioden mellom 05.00 og 06.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til, og 

ii)  ved «sen avslutning» slutter tjenesteperioden mellom 00.00 og 01.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til, 

9)  «nattjeneste» en tjenesteperiode som berører en del av tidsrommet mellom 02.00 og 04.59 i tidssonen som et 

besetningsmedlem er akklimatisert til, 

10)  «tjeneste» enhver oppgave som et flygebesetningsmedlem utfører for operatøren, herunder flygetjeneste, 

administrativt arbeid, opplæring, undervisning og kontroll, posisjonering og enkelte elementer av beredskap, 

11)  «tjenesteperiode» et tidsrom som begynner når en operatør pålegger et besetningsmedlem å melde seg til eller 

begynne tjeneste, og slutter når vedkommende fritas for alle oppgaver, herunder tjeneste etter flyging, 

12)  «flygetjenesteperiode (FDP)» et tidsrom som begynner når en operatør pålegger et besetningsmedlem å melde seg 

til tjeneste, som omfatter en sektor eller en rekke sektorer, og som slutter når luftfartøyet til slutt stanser og 

motorene er slått av ved avslutningen av siste sektor der vedkommende tjenestegjør som besetningsmedlem, 

13)  «flygetid» for fly og turmotorseilfly tidsrommet fra et luftfartøy først beveger seg fra oppstillingsplassen med 

sikte på start til det stanser ved den oppstillingsplassen det har fått tildelt, og alle motorer eller propeller er  

slått av, 

14)  «hjemmebase» stedet som operatøren har utpekt for besetningsmedlemmet, der besetningsmedlemmet vanligvis 

begynner og avslutter en tjenesteperiode eller en rekke tjenesteperioder, og der operatøren under normale 

omstendigheter ikke er ansvarlig for besetningsmedlemmets innkvartering. 

15)  «lokal dag» en 24-timersperiode som begynner kl. 00.00 lokal tid,  
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16)  «lokal natt» en åttetimersperiode mellom kl. 22.00 og 08.00 lokal tid, 

17)  «tjenestegjørende besetningsmedlem» et besetningsmedlem som utfører oppgaver i et luftfartøy i en sektor, 

18)  «posisjonering» transport, på operatørens ordre, av et ikke-tjenestegjørende besetningsmedlem fra ett sted til et 

annet, unntatt: 

— reisetiden fra et privat hvilested til det utpekte meldingsstedet ved hjemmebasen og omvendt, 

— tiden for lokal overføring fra et hvilested til tjeneste begynnes og omvendt, 

19)  «hvilemulighet» en køye eller en stol med ben- og fotstøtte som gir besetningsmedlemmene mulighet til å sove 

om bord på et luftfartøy, 

20)  «tilkalling» et tidsrom da et besetningsmedlem på operatørens ordre skal stå til rådighet for å motta innkalling til 

en flygetjenesteperiode, posisjonering eller annen tjeneste som varsles minst ti timer på forhånd, 

21)  «hviletid» et sammenhengende, uavbrutt og nærmere avgrenset tidsrom, før eller etter tjeneste, der et besetnings-

medlem er fritatt for alle oppgaver, beredskap og tilkalling, 

22)  «turnus» en tjeneste eller en serie av tjenester, herunder minst én flygetjeneste, og hviletid utenfor hjemmebasen, 

som begynner ved hjemmebasen og slutter når besetningsmedlemmet kommer tilbake til hjemmebasen for å hvile, 

der operatøren ikke lenger er ansvarlig for innkvartering av besetningsmedlemmet, 

23)  «tjenestefri dag» i henhold til bestemmelsene i rådsdirektiv 2000/79/EF(*) et tidsrom helt uten tjeneste og 

beredskap som består av én dag og to lokale netter, og som varsles på forhånd. Hviletid kan inkluderes som del av 

den tjenestefrie dagen, 

24)  «sektor» segmentet av en flygetjenesteperiode fra et luftfartøy først beveger seg med sikte på start til det stanser 

etter landing ved den oppstillingsplassen det har fått tildelt, 

25)  «beredskap» et forhåndsvarslet og nærmere avgrenset tidsrom da et besetningsmedlem på operatørens ordre skal 

stå til rådighet for å motta innkalling til flyging, posisjonering eller annen tjeneste uten mellomliggende hviletid, 

26)  «lufthavnberedskap» beredskap som utføres ved en lufthavn, 

27)  «annen beredskap» beredskap enten hjemme eller i egnet innkvartering, 

28)  «window of circadian low («WOCL»)» tidsrommet mellom 02.00 og 05.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til. 

ORO.FTL.110 Operatørens ansvar 

Operatøren skal 

a)  offentliggjøre tjenesteplaner på forhånd for å gi besetningsmedlemmene tid til å planlegge tilstrekkelig hvile, 

b)  sikre at flygetjenesteperioder planlegges slik at besetningsmedlemmene har fått tilstrekkelig hvile til at de kan 

tjenestegjøre med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå under enhver omstendighet, 

c)  angi meldingstidspunkter som gir tilstrekkelig tid til oppgaver på bakken, 

d)  vurdere sammenhengen mellom hyppighet og mønster for flygetjenesteperioder og hviletid, og ta hensyn til den 

kumulative virkningen av lang tjenestetid kombinert med et minimum av hviletid, 

e)  tildele tjenestetid slik at uønsket praksis som forårsaker alvorlig forstyrrelse i etablert søvn-/arbeidsmønster, som 

skifte mellom dag- og nattjeneste, unngås,  

  

(*) EFT L 302 av 1.12.2000, s. 57. 
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f)  overholde bestemmelsene om forstyrrende arbeidsplaner i samsvar med ARO.OPS.230, 

g)  sørge for at hviletiden gir tilstrekkelig tid til å sette besetningen i stand til å overvinne virkningene av forrige 

tjeneste og være uthvilt ved begynnelsen av neste flygetjenesteperiode, 

h)  planlegge gjentatt forlenget hviletid til restitusjon og underrette besetningsmedlemmene i tilstrekkelig lang tid på 

forhånd, 

i)  planlegge flygetjenesten slik at den fullføres innenfor tillatt flygetjenesteperiode, idet det tas hensyn til nødvendig 

tid til forberedelse av flygingen, sektoren og bakketid, 

j)  endre en ruteplan og/eller besetningsplan dersom den egentlige flygingen overskrider lengste flygetjenesteperiode 

på flere enn 33 % av flygingene i ruteplanen i sesongen for planen. 

ORO.FTL.115 Besetningsmedlemmenes ansvar 

Besetningsmedlemmene skal: 

a)  overholde CAT.GEN.MPA.100 bokstav b) i tillegg IV (del-CAT) og 

b)  utnytte best mulig tilgjengelige hvilemuligheter og bruke hviletiden bevisst. 

ORO.FTL.120 Håndtering av tretthetsrisiko (fatigue risk management – FRM) 

a)  Når FRM kreves i henhold til dette kapittel eller en gjeldende sertifiseringsspesifikasjon, skal operatøren opprette, 

gjennomføre og opprettholde et FRM-system, som en integrert del av styringssystemet sitt. FRM-systemet skal 

sikre samsvar med de vesentlige kravene i nr. 7.f, 7.g og 8.f i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. FRM-

systemet skal være beskrevet i driftshåndboken. 

b)  FRM-systemet som opprettes, gjennomføres og opprettholdes, skal sørge for kontinuerlig forbedring av FRM-

systemets samlede ytelse og skal omfatte: 

1)  en beskrivelse av operatørens filosofi og prinsipper med hensyn til FRM, dvs. retningslinjene for FRM, 

2)  dokumentasjon av alle nøkkelprosesser i FRM-systemet, herunder en prosess for å gjøre personell klar over sitt 

ansvar, samt framgangsmåten for å endre denne dokumentasjonen, 

3)  vitenskapelige prinsipper og kunnskap, 

4)  en prosess for fareidentifikasjon og risikovurdering som gjør det mulig for operatøren løpende å håndtere 

driftsrisiko som følge av tretthet hos besetningsmedlemmer, 

5)  en risikoreduserende prosess som sørger for at det umiddelbart treffes utbedringstiltak som er nødvendige for 

effektivt å redusere operatørens risiko som følge av besetningsmedlemmenes tretthet og for løpende overvåking 

og regelmessig vurdering av i hvilken grad tretthetsrisikoen reduseres gjennom slike tiltak, 

6)  prosesser for sikkerhetsbekreftelse av FRM-systemet, 

7)  prosesser for fremme av FRM-systemet. 

c)  FRM-systemet skal tilsvare spesifikasjonsordningen for flygetid, operatørens størrelse og virksomhetens art og 

kompleksitet, idet det tas hensyn til farene og den tilhørende risikoen ved denne virksomheten og gjeldende 

spesifikasjonsordninger for flygetid. 

d)  Operatøren skal treffe risikoreduserende tiltak når prosessen for sikkerhetsbekreftelse av FRM-systemet viser at de 

påkrevde sikkerhetsresultatene ikke er oppnådd. 

ORO.FTL.125 Spesifikasjonsordninger for flygetid 

a)  Operatørene skal opprette, gjennomføre og opprettholde spesifikasjonsordninger for flygetid som er relevante for 

typen(e) operasjon som utføres, og som er i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008, dette kapittel og annet 

gjeldende regelverk, herunder direktiv 2000/79/EF. 
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b)  Vedkommende myndighet skal godkjenne spesifikasjonsordningene for flygetid, herunder tilhørende FTM-

systemer dersom slike er påkrevd, før de blir gjennomført. 

c)  For å vise at kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dette kapittel er oppfylt, skal operatøren anvende gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner som Byrået har vedtatt. Alternativt kan operatøren dersom denne ønsker å avvike fra 

disse sertifiseringsspesifikasjonene i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008, framlegge for 

vedkommende myndighet en fullstendig beskrivelse av det planlagte avviket før det gjennomføres. Beskrivelsen 

skal omfatte eventuelle endringer av håndbøker eller framgangsmåter som kan være relevante, samt en vurdering 

som viser at kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsbestemmelser er overholdt. 

d)  Når det gjelder ARO.OPS.235 bokstav d), skal operatøren innen to år etter at et avvik eller et unntak er gjennomført 

samle inn data om det innvilgede avviket eller unntaket og analysere dataene ved hjelp av vitenskapelige prinsipper 

med sikte på å vurdere virkningene av avviket eller unntaket på besetningens tretthet. Denne analysen skal 

framlegges i form av en rapport til vedkommende myndighet. 

AVSNITT 2 

Kommersielle lufttransportoperatører 

ORO.FTL.200 Hjemmebase 

Operatøren skal utpeke en hjemmebase for hvert besetningsmedlem. 

ORO.FTL.205 Flygetjenesteperiode (FDP) 

a)  Operatøren skal: 

1)  angi meldingstidspunkter som er hensiktsmessige for hver enkelt operasjon, idet det tas hensyn til 

ORO.FTL.110 bokstav c), 

2)  fastsette framgangsmåter for hvordan fartøysjefen under særlige omstendigheter som kan føre til sterk tretthet, 

etter samråd med de berørte besetningsmedlemmene skal redusere den faktiske flygetjenesteperioden og/eller 

forlenge hviletiden for å unngå enhver negativ innvirkning på flysikkerheten. 

b)  Lengste grunnleggende daglige flygetjenesteperiode. 

1)  Lengste daglige flygetjenesteperiode uten bruk av forlengelser for akklimatiserte besetningsmedlemmer skal 

være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 2 

Lengste daglige flygetjenesteperiode — akklimatiserte besetningsmedlemmer 

Start for 

flygetjenesteperiode 

ved referansetid 

1–2 sektorer 3 sektorer 4 sektorer 5 sektorer 6 sektorer 7 sektorer 8 sektorer 9 sektorer 10 sektorer 

06.00–13.29 13.00 12.30 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 

13.30–13.59 12.45 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 

14.00–14.29 12.30 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 

14.30–14.59 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 

15.00–15.29 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 

15.30–15.59 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 09.00 

16.00–16.29 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 09.00 

16.30–16.59 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 09.00 09.00 

17.00–04.59 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

05.00–05.14 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 

05.15–05.29 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 

05.30–05.44 12.30 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 

05.45–05.59 12.45 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 
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2)  Lengste daglige flygetjenesteperiode når besetningsmedlemmene er i en ukjent akklimatiseringstilstand, skal 

være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 3 

Besetningsmedlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand 

Lengste daglige flygetjenesteperiode i samsvar med sektorer 

1–2 3 4 5 6 7 8 

11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 

3)  Lengste daglige flygetjenesteperiode når besetningsmedlemmene er i en ukjent akklimatiseringstilstand og 

operatøren har gjennomført et FRM-system, skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 4 

Besetningsmedlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand under FRM 

Verdiene i følgende tabell kan få anvendelse forutsatt at operatørens FRM-system løpende overvåker at de 

påkrevde sikkerhetsresultatene oppnås. 

Lengste daglige flygetjenesteperiode i samsvar med sektorer 

1–2 3 4 5 6 7 8 

12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 

c)  Flygetjenesteperiode med ulike meldingstidspunkter for flygebesetning og kabinbesetning. 

Når kabinbesetningen krever mer tid enn flygebesetningen til orientering før flyging for samme sektor eller serie av 

sektorer, kan kabinbesetningens flygetjenesteperiode forlenges med differansen i meldingstidspunkter mellom 

kabinbesetningen og flygebesetningen. Differansen skal ikke overstige én time. Den lengste daglige flyge-

tjenesteperioden for kabinbesetningen skal baseres på tidspunktet da flygebesetningen melder seg til sin 

flygetjenesteperiode, men flygetjenesteperioden skal begynne på kabinbesetningens meldingstidspunkt. 

d)  Den lengste daglige flygetjenesteperioden for akklimatiserte besetningsmedlemmer med bruk av forlengelser uten 

hviletid under flyging. 

1)  Den lengste daglige flygetjenesteperioden kan forlenges med inntil én time, men ikke mer enn to ganger i løpet 

av sju påfølgende dager. I slike tilfeller skal: 

i)  den minste hviletiden før flyging og etter flyging forlenges med to timer, eller 

ii)  hviletiden etter flyging forlenges med fire timer. 

2)  Når det brukes forlengelser i påfølgende flygetjenesteperioder, skal den ytterligere hviletiden før og etter 

flyging mellom de to forlengede flygetjenesteperiodene som kreves i henhold til nr. 1, være fortløpende. 

3)  Bruken av forlengelser skal planlegges på forhånd og skal være begrenset til høyst: 

i)  fem sektorer dersom WOCL ikke er berørt, eller  

ii)  fire sektorer dersom høyst to timer av WOCL er berørt, eller 

iii)  to sektorer dersom mer enn to timer av WOCL er berørt. 

4)  Forlengelse av den lengste grunnleggende daglige flygetjenesteperioden uten hviletid under flyging skal ikke 

kombineres med forlengelser som følge av hviletid under flyging eller oppdelt tjeneste i samme tjenesteperiode. 
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5)  I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis grenser for forlengelser av den lengste grunnleggende 

daglige flygetjenesteperioden i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen 

operasjon, idet det tas hensyn til: 

i)  antall sektorer som flys og 

ii)  inngripen i WOCL. 

e)  Den lengste daglige flygetjenesteperioden med bruk av forlengelser som følge av hviletid under flyging 

 I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis vilkår for forlengelser av den lengste grunnleggende daglige 

flygetjenesteperioden med hviletid under flyging i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den 

aktuelle typen operasjon, idet det tas hensyn til: 

i)  antall sektorer som flys, 

ii)  minste hviletid under flyging som tildeles hvert besetningsmedlem, 

iii)  type hvilemuligheter under flyging og 

iv)  utvidelse av den grunnleggende flygebesetningen. 

f)  Uforutsette omstendigheter under luftfartsoperasjoner — fartøysjefens skjønn 

1)  Vilkårene for at fartøysjefen kan endre grensene for flygetjenesteperioder, tjenesteperioder og hviletid ved 

uforutsette omstendigheter under luftfartsoperasjoner som begynner på eller etter meldingstidspunktet, skal 

være i samsvar med følgende: 

i)  den lengste daglige flygetjenesteperioden etter anvendelse av bokstav b) og e) i ORO.FTL.205 eller 

ORO.FTL.220 kan ikke forlenges med mer enn to timer med mindre flygebesetningen er utvidet, i så fall 

kan lengste flygetjenesteperiode forlenges med høyst tre timer, 

ii)  dersom det i den siste sektoren innenfor en flygetjenesteperiode inntreffer uforutsette omstendigheter etter 

start som gjør at den tillatte forlengelsen overskrides, kan flygingen fortsette til planlagt bestemmelses-

flyplass eller til en alternativ flyplass, og 

iii)  hviletiden etter flygetjenesteperioden kan reduseres, men aldri til mindre enn ti timer. 

2)  Under uforutsette omstendigheter som kan føre til sterk tretthet, skal fartøysjefen redusere den faktiske 

flygetjenesteperioden og/eller forlenge hviletiden for å unngå enhver negativ innvirkning på flysikkerheten. 

3)  Fartøysjefen skal etter samråd med alle besetningsmedlemmer om deres årvåkenhet treffe beslutning om 

endringene i henhold til nr. 1 og 2. 

4)  Fartøysjefen skal framlegge en rapport for operatøren når en flygetjenesteperiode forlenges eller hviletid 

reduseres etter fartøysjefens skjønn. 

5)  Dersom forlengelsen av en flygetjenesteperiode eller reduksjonen av hviletid overstiger én time, skal operatøren 

sende en kopi av rapporten, der operatøren skal tilføye sine kommentarer, til vedkommende myndighet senest 

28 dager etter hendelsen. 

6)  Operatøren skal gjennomføre en prosess som ikke er knyttet til sanksjoner, ved bruk av skjønnet som er 

beskrevet i denne bestemmelsen, og skal beskrive det i driftshåndboken. 

g)  Uforutsette omstendigheter under luftfartsoperasjoner — utsatt melding 

Operatøren skal fastsette framgangsmåter i driftshåndboken for utsatt melding ved uforutsette omstendigheter, i 

samsvar med de sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon.  
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ORO.FTL.210 Flygetider og tjenesteperioder 

a)  De samlede tjenesteperiodene som et besetningsmedlem kan tjenestegjøre i, skal ikke overstige: 

1)  60 tjenestetimer i løpet av sju påfølgende dager, 

2)  110 tjenestetimer i løpet av 14 påfølgende dager og 

3)  190 tjenestetimer i løpet av 28 påfølgende dager, fordelt så jevnt som mulig over denne perioden. 

b)  Samlet flygetid for sektorene der ett enkelt besetningsmedlem tjenestegjør, skal ikke overstige: 

1)  100 timers flygetid i løpet av 28 påfølgende dager, 

2)  900 timers flygetid i løpet av et kalenderår og 

3)  1 000 timers flygetid i løpet av 12 påfølgende kalendermåneder. 

c)  Tjeneste etter flyging skal telle som tjenesteperiode. Operatøren skal angi minstetiden for tjeneste etter flyging i 

driftshåndboken. 

ORO.FTL.215 Posisjonering 

Dersom en operatør posisjonerer et besetningsmedlem, skal følgende gjelde: 

a)  posisjonering etter melding, men før tjeneste skal regnes med i flygetjenesteperioden, men ikke regnes som en 

sektor, 

b)  all tid som brukes til posisjonering, skal regnes som tjenesteperiode. 

ORO.FTL.220 Oppdelt tjeneste 

Vilkårene for å forlenge den lengste grunnleggende daglige flygetjenesteperioden som følge av en pause på bakken 

skal være i samsvar med følgende: 

a)  i spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis følgende elementer for oppdelt tjeneste i samsvar med 

sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon: 

1)  minste varighet for en pause på bakken og 

2)  muligheten for å forlenge flygetjenesteperioden som er angitt i ORO.FTL.205 bokstav b), idet det tas hensyn til 

varigheten av pausen på bakken, hvilemulighetene som tilbys besetningsmedlemmet samt andre relevante 

faktorer, 

b)  pausen på bakken skal i sin helhet telle som flygetjenesteperiode, 

c)  oppdelt tjeneste skal ikke etterfølge redusert hvile. 

ORO.FTL.225 Beredskap og tjeneste i lufthavnen 

Dersom en operatør utpeker besetningsmedlemmer til beredskapstjeneste eller annen tjeneste i lufthavnen, får følgende 

anvendelse i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon: 

a)  beredskap og tjeneste i lufthavnen skal inngå i tjenesteplanen, og start- og sluttidspunktet for beredskap skal 

fastsettes og på forhånd underrettes vedkommende besetningsmedlemmer for å gi dem tid til å planlegge 

tilstrekkelig hvile, 

b)  et besetningsmedlem anses å være i lufthavnberedskap fra vedkommende melder seg ved vanlig meldingspunkt til 

avslutningen av den angitte beredskapsperioden i lufthavnen, 

c)  lufthavnberedskap skal i sin helhet telle som tjenesteperiode i henhold til ORO.FTL.210 og ORO.FTL.235, 

d)  enhver tjeneste i lufthavnen skal i sin helhet telle som tjenesteperiode, og flygetjenesteperioden skal i sin helhet 

telle fra meldingstidspunktet for lufthavntjeneste,  
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e)  operatøren skal sørge for innkvartering for besetningsmedlemmer i lufthavnberedskap, 

f)  i spesifikasjonsordningene for flygetid skal følgende elementer angis: 

1)  lengste varighet for all beredskap, 

2)  virkningen av tiden som brukes til beredskap, på den lengste flygetjenesteperioden som kan tildeles, idet det tas 

hensyn til hvilemulighetene for besetningsmedlemmet og andre relevante faktorer, for eksempel: 

— behovet for at besetningsmedlemmet umiddelbart er klar til tjeneste, 

— beredskapstjenestens påvirkning på søvnen og 

— tilstrekkelig varsel til å sikre muligheten til å sove mellom innkallingen til tjeneste og den tildelte 

flygetjenesteperioden, 

3)  den minste hviletiden etter beredskapstjenesten som ikke fører til tildeling av en flygetjenesteperiode, 

4)  hvordan tiden som brukes til annen beredskap enn lufthavnberedskap, skal telle ved beregning av det samlede 

antall tjenesteperioder. 

ORO.FTL.230 Tilkalling 

Dersom en operatør utpeker besetningsmedlemmer til tilkallingstjeneste, får følgende krav anvendelse i samsvar med 

sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon: 

a)  tilkalling skal inngå i tjenesteplanen, 

b)  i spesifikasjonsordningene for flygetid skal følgende elementer angis: 

1)  lengste varighet for en enkelt tilkallingsperiode, 

2)  antall påfølgende tilkallingsdager som et besetningsmedlem kan innkalles til. 

ORO.FTL.235 Hviletid 

a)  Minste hviletid ved hjemmebasen. 

1)  Minste hviletid før en flygetjenesteperiode som begynnes ved hjemmebasen, skal være minst like lang som 

forrige tjenesteperiode, men minst tolv timer. 

2)  Som unntak fra nr. 1 får minste hviletid fastsatt i henhold til bokstav b) anvendelse dersom operatøren sørger 

for egnet innkvartering til besetningsmedlemmet ved hjemmebasen. 

b)  Minste hviletid på et annet sted enn hjemmebasen. 

Minste hviletid før en flygetjenesteperiode som begynnes på et annet sted enn hjemmebasen, skal være minst like 

lang som forrige tjenesteperiode, men minst ti timer. Denne perioden skal sikre mulighet for søvn i åtte timer i 

tillegg til reisetid og tid til andre fysiologiske behov. 

c)  Redusert hvile 

Som unntak fra bokstav a) og b) kan minste hviletid reduseres i spesifikasjonsordningene for flygetid i samsvar 

med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon, idet det tas hensyn til følgende 

elementer: 

1)  minste reduserte hviletid, 

2)  forlengelsen av den etterfølgende hviletiden og 

3)  reduksjonen av flygetjenesteperioden etter den reduserte hviletiden. 
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d)  Gjentatt forlenget hviletid til restitusjon 

I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis gjentatt forlenget hviletid til restitusjon for å kompensere for 

akkumulert tretthet Minste gjentatte forlengede hviletid til restitusjon skal være 36 timer, medregnet to lokale 

netter, og uansett høyst 168 timer fra én gjentatt forlenget hviletid til restitusjon slutter og til den neste gjentatte 

forlengede hviletiden til restitusjon begynner. Gjentatt forlenget hviletid til restitusjon skal økes til to lokale dager 

to ganger hver måned. 

e)  I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis ytterligere hviletid i samsvar med gjeldende sertifiserings-

spesifikasjoner for å kompensere for: 

1)  virkningene av tidssoneforskjeller og forlengelser av flygetjenesteperioden, 

2)  ytterligere akkumulert tretthet som følge av forstyrrende arbeidsplaner og 

3)  endring av hjemmebasen. 

ORO.FTL.240 Ernæring 

a)  I flygetjenesteperioden skal det være mulighet til å innta mat og drikke for å unngå enhver uheldig virkning på et 

besetningsmedlems yteevne, særlig når flygetjenesteperioden overstiger seks timer. 

b)  En operatør skal angi i driftshåndboken hvordan besetningsmedlemmet er sikret ernæring i flygetjenesteperioden. 

ORO.FTL.245 Registrering av hjemmebase, flygetider, tjenesteperioder og hviletider 

a)  En operatør skal i et tidsrom på 24 måneder oppbevare: 

1)  et register for hvert enkelt besetningsmedlem, herunder: 

i)  flygetider, 

ii)  begynnelse, varighet og avslutning av hver tjenesteperiode og flygetjenesteperiode, 

iii)  hviletid og tjenestefrie dager samt 

iv)  tildelt hjemmebase, 

2)  rapporter om forlengede flygetjenesteperioder og redusert hviletid. 

b)  På anmodning skal operatøren stille kopier av registrene over flygetider, tjenesteperioder og hviletider til rådighet 

for: 

1)  vedkommende besetningsmedlem og 

2)  for en annen operatør i forbindelse med at et besetningsmedlem er eller blir besetningsmedlem hos 

vedkommende operatør. 

c)  Registre nevnt i CAT.GEN.MPA.100 bokstav b) nr. 5 i forbindelse med besetningsmedlemmer som utfører 

oppgaver for mer enn én operatør, skal oppbevares i et tidsrom på 24 måneder. 

ORO.FTL.250 Opplæring i håndtering av tretthet 

a)  Operatøren skal sørge for grunnleggende og regelmessig gjentatt opplæring i håndtering av tretthet for 

besetningsmedlemmer, personell med ansvar for å utarbeide og vedlikeholde tjenesteplaner og berørte personer i 

ledelsen. 

b)  Opplæringen skal følge et opplæringsprogram som er fastsatt av operatøren og beskrevet i driftshåndboken. 

Opplæringsplanen skal omfatte mulige årsaker til og virkninger av tretthet og tiltak mot tretthet.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 677/2011 

av 7. juli 2011 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring 

(ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammefor-

ordningen)(1), særlig artikkel 11, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(2), særlig 

artikkel 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 551/2004 tar sikte på å støtte 

modellen for et stadig mer integrert operativt luftrom 

innenfor rammen av den felles transportpolitikken og 

opprette felles framgangsmåter for utforming, plan-

legging og forvaltning som sikrer at lufttrafikkstyringen 

foregår på en effektiv og trygg måte. Nettverksfunk-

sjonene bør ta sikte på å støtte initiativer på nasjonalt 

plan og i de funksjonelle luftromsblokkene. 

2) Nettverksfunksjonene bør være en «tjeneste av allmenn 

interesse» som ytes for det europeiske luftfartsnett-

verket, og som bidrar til bærekraftig utvikling av 

lufttransportsystemet ved å sikre det fastsatte nivået med 

hensyn til ytelse, kompatibilitet og samordning av 

virksomheten, herunder tiltak som treffes for å sikre 

optimal utnyttelse av knappe ressurser. 

3) Utformingen av det europeiske rutenettverket og 

samordningen av knappe ressurser i samsvar med 

forordning (EF) nr. 551/2004 bør ikke berøre medlems-

statenes suverenitet over deres luftrom eller medlems-

statenes krav med hensyn til offentlig orden, offentlig 

sikkerhet og forsvarsspørsmål i samsvar med forordning 

(EF) nr. 549/2004. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 

2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 40. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

4) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av  

7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(3) 

oppretter en politisk og rettslig ramme for dette 

området. 

5) Et upartisk kompetent organ (nettverksforvalteren) bør 

opprettes for å utføre de oppgaver som er nødvendige 

for å ivareta nettverksfunksjonene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 551/2004. 

6) Det europeiske rutenettverket bør være utformet slik at 

rutene optimeres med utgangspunkt i et «utgang-til-

utgang»-perspektiv for alle faser av flygingen, idet det 

tas særlig hensyn til flygeeffektivitet og miljøaspekter. 

7) Arbeidet i Organisasjonen for internasjonal sivil luftfart 

(ICAO) og Eurocontrol innen ruteutforming og 

forvaltning av frekvenser og transponderkoder for 

sekundære overvåkingsradarer (SSR) anerkjennes og 

bør legges til grunn når utviklingen og driften av 

nettverket skal optimeres på unionsplan. 

8) Medlemsstatenes forpliktelser overfor ICAO med 

hensyn til ruteutforming og forvaltning av frekvenser og 

SSR-transponderkoder bør overholdes og gjennomføres 

mer effektivt for nettverket gjennom samordning av og 

støtte fra nettverksforvalteren. 

9) Fordelingen av radiospektrum skjer innenfor rammen av 

Den internasjonale teleunion (ITU). Medlemsstatene har 

ansvar for å framheve den sivile luftfartens krav og 

deretter bruke ressursene som er tildelt allmenn 

lufttrafikk optimalt. 

10) ICAO har utarbeidet veiledningsmateriale for funk-

sjonene knyttet til SSR-transponderkoder og radio-

frekvenser og driver et system for registrering av 

frekvenstildeling for allmenn lufttrafikk i ICAO-region 

Europa, som for tiden ivaretas av Eurocontrol.  

  

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

2019/EØS/28/57 
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11) I henhold til forordning (EF) nr. 551/2004 skal det 

vedtas nærmere gjennomføringsregler for å samordne 

og harmonisere prosessene og framgangsmåtene for å 

gjøre forvaltningen av frekvenser for luftfarten mer 

effektiv, og en sentral funksjon for å samordne arbeidet 

for rask påvisning og avhjelping av frekvensbehov som 

støtte for utformingen og driften av nettverket. 

12) Ettersom trafikkflytstyring (ATFM – Air Traffic Flow 

Management)) er en integrert del av nettverks-

funksjonene, kreves en hensiktsmessig henvisning  

til kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av  

25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for 

trafikkflytstyring(1). 

13) Ettersom nettverksforvaltningens effektivitet er 

avhengig av at nettverksfunksjonene umiddelbart 

iverksettes, har medlemsstatene allerede gitt Euro-

control i oppdrag å ivareta ATFM. 

14) Det er en fordel å overlate samordningen av de ulike 

nettverksfunksjonene til ett enkelt organ for å utvikle 

ensartede optimeringsløsninger for nettverket på kort og 

lang sikt, som er i samsvar med ytelsesmålene. 

Nettverksfunksjonene bør imidlertid leveres av 

nettverksforvalteren på medlemsstatsplan og i de 

funksjonelle luftromsblokkene i henhold til ansvars-

fordelingen fastsatt i denne forordning. 

15) Nettverksforvalteren bør delta i arbeid i tilknytning til 

planer, tiltak og ytelse som gjelder lufttrafikkstyring 

(ATM) i medlemsstatene eller de funksjonelle 

luftromsblokkene, særlig når det kan forventes at dette 

har eller sannsynligvis vil få vesentlig betydning for 

nettverkets ytelse. 

16) Hendelsene i forbindelse med vulkanutbruddet på 

Eyjafjallajökull i april 2010 viste at det er behov for å 

opprette en sentral enhet som kan ta ledelsen i arbeidet 

med å samordne forvaltningen av risikoreduserende 

tiltak lokalt, regionalt og på nettverksplan for å sikre 

rask innsats i framtidige krisesituasjoner som påvirker 

luftfarten. 

17) Nettverksfunksjonene og de tiltak som organiseres i de 

funksjonelle luftromsblokkene, bør samordnes. 

18) Effektive samråd med berørte parter bør gjennomføres 

på nasjonalt plan, i de funksjonelle luftromsblokkene og 

på nettverksplan. 

19) Lufthavnene, som er innflygings- og utflygingspunkter 

til nettverket, er viktige for nettverkets samlede ytelse, 

og derfor bør nettverksfunksjonene, gjennom Unionens 

senter for observasjon av lufthavnkapasitet, samarbeide 

med lufthavnoperatører som fungerer som bakkeko-

ordinatorer med sikte på å optimere kapasiteten på 

bakken og dermed forbedre nettverkets samlede 

kapasitet. 

  

(1) EUT L 80 av 26.3.2010, s. 10. 

20) Innføringen av nettverksfunksjonene bør ikke påvirke 

gjennomføringen av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 

18. januar 1993 om felles regler for fordeling av 

tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet(2). 

21) Sivil-militært samarbeid og koordinering er av største 

betydning for å nå de fastsatte målene, samtidig som det 

tas behørig hensyn til effektiviteten i militære 

operasjoner. Beslutninger med hensyn til innholdet, 

omfanget eller gjennomføringen av militære operasjoner 

og øvelser som utføres innenfor rammen av reglene for 

militær lufttrafikk, faller ikke inn under Unionens 

ansvarsområde, men av hensyn til sikkerheten og 

gjensidig effektivitet er det viktig å dekke grensesnittene 

mellom disse operasjonene og dem som omfattes av 

denne forordning. 

22) Nettverksfunksjonene bør ikke påvirke artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, som har som formål å 

verne vesentlige sikkerhetsinteresser eller forsvars-

politiske interesser, eller anvendelsen av fleksibel bruk 

av luftrommet i henhold til artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 551/2004. 

23) Nettverksfunksjonene bør utføres kostnadseffektivt, 

særlig ved at dobbeltarbeid unngås, slik at funksjonene 

kan utføres i medlemsstatene på en måte som gir lavere, 

eller i det minste ikke høyere, finansierings- og 

personalbehov innenfor rammen av denne forordning 

sammenlignet med situasjonen før nettverksforvalteren 

ble utnevnt. 

24) Kommisjonen bør sikre tilstrekkelig tilsyn med 

nettverksforvalteren. 

25) Sikkerhetskravene til nettverksfunksjonene må være på 

et nivå som kan sammenlignes med de kravene som Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (Byrået) stiller til yting av 

flysikringstjenester. Disse kravene og kravene til 

sikkerhetstilsyn bør fastsettes. 

26) Hensynet til tredjestater og deres deltaking i 

opprettelsen og gjennomføringen av nettverks-

funksjonene bør bidra til at Det felles europeiske 

luftrom får en felleseuropeisk dimensjon. 

27) Nettverksfunksjonene kan utvides i samsvar med 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004. 

28) For utførelsen av nettverksfunksjonene bør det fastsettes 

særskilte ytelsesmål som krever endringer i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 691/2010 av 29. juli 2010 om 

fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner og om endring av forordning 

(EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til 

yting av flysikringstjenester(3). Disse særskilte ytelses-

målene kan videreutvikles på grunnlag av praktisk 

erfaring med anvendelsen av ytelsesordningen.  

  

(2) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1. 

(3) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 
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29) Forordning (EU) nr. 691/2010 bør derfor endres. 

30) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for gjennom-

føring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring i samsvar 

med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 for å gjøre det 

mulig å bruke Det felles europeiske luftrom optimalt og sikre at 

luftromsbrukerne kan benytte sine foretrukne flygeruter, 

samtidig som det gis best mulig tilgang til luftrommet og 

flysikringstjenestene. 

2.  Når det gjelder nettverksforvaltningen, skal denne 

forordning særlig få anvendelse på medlemsstatene, Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (Byrået), luftromsbrukerne, yterne 

av flysikringstjenester, lufthavnoperatørene, lufthavnenes 

tidslukekoordinatorer og driftsorganisasjonene på nasjonalt plan 

eller i de funksjonelle luftromsblokkene. 

3.  I samsvar med artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 551/2004 og uten at dette påvirker driften av statlige 

luftfartøyer i henhold til artikkel 3 i Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, skal medlemsstatene anvende denne 

forordning i luftrom under deres ansvarsområde i ICAO-

regionene Europa og Afrika. 

4.  I samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004 

skal denne forordning ikke være til hinder for at medlems-

statene kan treffe de tiltak som er nødvendige for å verne 

vesentlige sikkerhetsinteresser eller forsvarspolitiske interesser. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse. 

Dessuten menes med: 

1) «lufthavnoperatør» «lufthavnadministrasjon» som definert 

i artikkel 2 bokstav j) i forordning (EØF) nr. 95/93, 

2) «lufthavnens tidslukekoordinator» den funksjonen som er 

opprettet ved koordinerte lufthavner i henhold til 

forordning (EØF) nr. 95/93, 

3) «utforming av luftrommet» en framgangsmåte som skal 

bidra til å nå nettverksrelaterte ytelsesmål og ivareta 

luftromsbrukernes behov samt sikre eller heve det fastsatte 

sikkerhetsnivået og øke luftrommets kapasitet og miljø-

ytelse gjennom å utvikle og gjennomføre avanserte 

navigasjonsfunksjoner og -teknikker, forbedrede 

rutenettverk og tilhørende sektorinndeling, optimerte 

luftromsstrukturer og kapasitetsforbedrende ATM-

framgangsmåter, 

4) «reservert luftrom» en angitt del av luftrommet som er 

midlertidig reservert for eksklusiv eller særskilt bruk av 

visse brukerkategorier, 

5) «restriksjonsområde» en angitt del av luftrommet der det 

til visse tider kan foregå aktiviteter som er farlige for 

flyging med luftfartøyer («fareområde»); eller et slikt 

luftrom som befinner seg over en stats landområder eller 

territorialfarvann, der flyging med luftfartøyer er begrenset 

i samsvar med visse, nærmere angitte vilkår («begrenset 

område»); eller et luftrom som befinner seg over en stats 

landområder eller territorialfarvann, der det er forbud mot 

flyging med luftfartøyer («forbudt område»), 

6) «luftromsstruktur» en særskilt del av luftrommet som er 

ment å sikre sikker og optimal drift av luftfartøyer, 

7) «utnytting av luftrommet» den måten luftrommet brukes 

operativt på, 

8) «representant for luftromsbrukerne» enhver juridisk person 

eller enhet som representerer en eller flere kategorier 

brukere av flysikringstjenester, 

9) «frekvensbånd for luftfarten» en oppføring i ITUs radio-

frekvensfordelingstabell av et gitt frekvensbånd der 

frekvenstildelinger foretas for allmenn lufttrafikk, 

10) «flygekontrollsektor» et luftrom av bestemte dimensjoner 

der en eller flere angitte flygeledere er ansvarlige for 

utøvelse av flygekontroll, 

11) «lufttrafikktjenesterute (ATS-rute)» en nærmere angitt rute 

i luftromsstrukturen som er utformet med sikte på å 

kanalisere lufttrafikken i den utstrekning det er nødvendig 

for å yte lufttrafikktjenester, 

12) «sivil-militær koordinering» samordningen mellom sivile 

og militære myndigheter og deler av lufttrafikkstyringen 

som er nødvendig for å sikre sikker, effektiv og enhetlig 

bruk av luftrommet, 

13) «rute underlagt særlige vilkår (CDR)» en ATS-rute som er 

tilgjengelig bare for flygeplanlegging og bruk på særlige 

vilkår, 

14) «samarbeidsbasert beslutningstaking» en framgangsmåte 

der beslutninger treffes på grunnlag av et løpende samspill 

og samråd med medlemsstatene, driftsmessig berørte parter 

og andre aktører etter behov, 

15) «nettverkskrise» en situasjon der det ikke er mulig å yte 

flysikringstjeneste på nødvendig nivå, som fører til større 

tap av nettverkskapasitet, eller en stor ubalanse mellom 

nettverkskapasitet og etterspørsel, eller større feil i 

informasjonsflyten i en eller flere deler av nettverket som 

følge av en uvanlig eller uforutsett situasjon,  
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16) «forbedringsplan for det europeiske rutenettverket» den 

planen som nettverksforvalteren har utarbeidet i samarbeid 

med driftsmessig berørte parter, som omfatter resultatet av 

dets driftsvirksomhet i forbindelse med utforming av 

rutenettverket på kort og mellomlang sikt i samsvar med de 

veiledende prinsippene i strategiplanen for nettverket, 

17) «luftrom med frie ruter» en angitt del av luftrommet der 

brukerne kan planlegge sine ruter fritt mellom et 

innflygingspunkt og et utflygingspunkt uten henvisning til 

ATS-rutenettverket, 

18) «frekvenstildeling» en tillatelse gitt av en medlemsstat til å 

bruke en radiofrekvens eller radiofrekvenskanal under 

angitte forhold, 

19) «påvirkning på nettverket» i forbindelse med den 

radiofrekvensfunksjonen som er fastsatt i vedlegg II, en 

situasjon der en radiofrekvenstildeling forringer, hindrer 

eller forstyrrer virkemåten til en eller flere radiofrekvens-

tildelinger i nettverket eller motvirker optimal bruk av 

frekvensbåndene for luftfarten innenfor virkeområdet for 

denne forordning, 

20) «flere rutealternativer» en luftromsbrukers tilgang til mer 

enn ett rutealternativ i ATS-rutenettverket, 

21) «tredjestater» ikke-medlemsstater som er medlemmer av 

Eurocontrol, eller som har inngått en avtale med Unionen 

om gjennomføring av Det felles europeiske luftrom, eller 

deltar i en funksjonell luftromsblokk, 

22) «nettverksforvalter» et organ som er opprettet i samsvar 

med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 for å utføre 

oppgavene fastsatt i nevnte artikkel og i denne forordning, 

23) «driftsplan for nettverket» den planen som nettverks-

forvalteren har utarbeidet i samarbeid med driftsmessig 

berørte parter for å organisere sin driftsvirksomhet på kort 

og mellomlang sikt i samsvar med de veiledende 

prinsippene i strategiplanen for nettverket. For den delen 

av driftsplanen for nettverket som gjelder utformingen av 

det europeiske rutenettverket (ERND), omfatter den også 

forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket, 

24) «strategiplan for nettverket» den planen som nettverks-

forvalteren i henhold til den europeiske ATM-hovedplanen 

utarbeider i samarbeid med medlemsstatene og 

driftsmessig berørte parter, som fastsetter de veiledende 

prinsippene for driften av nettverket i et langsiktig 

perspektiv, 

25) «driftsorganisasjon» en organisasjon som har ansvar for 

yting av tekniske tjenester til støtte for lufttrafikk-, 

kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester, 

26) «operasjonelle krav» kravene til nettverket med hensyn til 

sikkerhet, kapasitet og effektivitet, 

27) «driftsmessig berørte parter» sivile og militære luftroms-

brukere, sivile og militære ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører, lufthavnenes tidslukekoordinatorer, 

driftsorganisasjoner og andre grupper av berørte parter som 

anses å være relevante for de enkelte funksjoner, 

28) «sektorkonfigurasjon» en ordning for å kombinere sektorer 

som er utformet og best plassert for å oppfylle drifts-

kravene og sikre tilgjengelig luftrom, 

29) «brukerspesifisert rute» den ønskede ruten luftfartøy-

operatørene på tidspunktet for utforming av luftrommet 

erklærer oppfyller deres behov. 

KAPITTEL II 

ORGANISERING OG FORVALTNING AV 

NETTVERKSFUNKSJONENE 

Artikkel 3 

Opprettelse av en nettverksforvalter 

1.  For å utføre de oppgavene som er nødvendige for å ivareta 

funksjonene fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 

og i vedleggene til denne forordning, skal det opprettes et 

upartisk, kompetent organ (nettverksforvalteren). 

2.  Nettverksforvalterens mandatperiode skal sammenfalle 

med referanseperiodene for ytelsesordningen fastsatt i artikkel 7 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 691/2010. Den skal være tilstrek-

kelig lang til at nettverksfunksjonene skal kunne utvikles til 

fulle. Den skal omfatte minst to referanseperioder og kan 

forlenges. 

3.  Utnevnelsen av nettverksforvalteren skal skje gjennom en 

kommisjonsbeslutning etter samråd med Komiteen for det felles 

luftrom i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 549/2004 senest tre måneder etter at denne forordning er 

vedtatt. Beslutningen skal inneholde vilkårene for utnevnelsen, 

herunder finansiering og vilkårene for tilbakekalling. Kommi-

sjonen skal ved utløpet av hver referanseperiode i samsvar med 

nr. 2 vurdere om vilkårene er overholdt. 

4.  Nettverksforvalteren skal utføre følgende funksjoner: 

a)  utforming av det europeiske rutenettverket i samsvar med 

vedlegg I, 

b) samordning av knappe ressurser, særlig 

i)  radiofrekvenser i de frekvensbånd som brukes av 

allmenn lufttrafikk i samsvar med vedlegg II, 

ii)  SSR-transponderkoder i samsvar med vedlegg III. 

Kommisjonen kan gi nettverksforvalteren ytterligere funksjoner 

i samsvar med artikkel 6 nr. 3 eller nr. 4 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 551/2004.  
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5.  Nettverksforvalteren skal dessuten utføre ATFM-

funksjonen nevnt i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 551/2004 og i forordning (EU) nr. 255/2010. 

Artikkel 4 

Nettverksforvalterens oppgaver 

1.  Til støtte for utøvelsen av funksjonene angitt i artikkel 3 

og for å sikre kontinuerlig forbedring av driften av nettverket i 

Det felles europeiske luftrom og bidra til de felles ytelsesmål 

for EU fastsatt i forordning (EU) nr. 691/2010, skal nettverks-

forvalteren særlig utføre følgende oppgaver: 

a) utarbeide, opprettholde og gjennomføre en strategiplan for 

nettverket som angitt i artikkel 5, i samsvar med 

ytelsesordningen fastsatt i forordning (EU) nr. 691/2010 og 

den europeiske ATM-hovedplanen, samtidig som det tas 

hensyn til relevante deler av ICAOs flysikringsplaner, 

b) beskrive strategiplanen for nettverket nærmere i en 

driftsplan for nettverket, som nærmere beskrevet i artikkel 

6, særlig de felles ytelsesmålene for EU for perioder på tre 

til fem år samt års-, sesong-, uke- og døgnperioder, 

c)  utarbeide en integrert utforming av det europeiske 

rutenettverket i samsvar med vedlegg I, 

d)  ivareta den sentrale funksjonen i samordningen av radio-

frekvenser i samsvar med artikkel 6 nr. 4 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 551/2004 og vedlegg II til denne 

forordning, 

e)  samordne forbedringen av framgangsmåten for tildeling av 

SSR-transponderkoder fastsatt i vedlegg III, 

f)  organisere forvaltningen og driften av funksjonene og 

særlig oppfylle forpliktelsene som sentral ATFM-enhet, 

g)  utarbeide en samlet, samordnet strategi for all planleggings- 

og driftsvirksomhet i nettverket, herunder overvåking og 

forbedring av nettverkets samlede ytelse, 

h)  yte støtte til håndtering av nettverkskriser, 

i)  støtte de ulike driftsmessig berørte parter i oppfyllelsen av 

de forpliktelser som er pålagt dem i forbindelse med 

innføringen av systemene og framgangsmåtene for luft-

trafikkstyring og/eller flysikringstjenester (ATM/ANS) i 

samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen, 

j)  yte støtte til organer som har ansvar for å undersøke ulykker 

og hendelser innenfor sivil luftfart eller for å analysere 

tilfeller på deres anmodning, innenfor rammen av virke-

området for europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 996/2010(1), 
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k)  sikre samordning med andre regioner og tredjestater som 

ikke deltar i nettverksforvalterens arbeid. 

2.  Nettverksforvalteren skal bidra til gjennomføringen av 

ytelsesordningen i samsvar med forordning (EU) nr. 691/2010. 

3.  For å utføre sine oppgaver skal nettverksforvalteren sikre 

a)  tilgangen til og driften og utvekslingen av verktøyer, fram-

gangsmåter og ensartede opplysninger for å støtte den 

samarbeidsbaserte beslutningsprosessen på nettverksplan, 

herunder blant annet systemer for behandling av reiseplaner 

og datahåndtering, 

b) tilrettelegging og samordning mellom driftsmessig berørte 

parter og støtte disse i innføringen og gjennomføringen av 

planene og tilhørende tiltak vedrørende nettverket, etter en 

samarbeidsbasert beslutningstaking, 

c)  hensiktsmessig samordning av driften samt optimering, 

driftskompatibilitet og samtrafikkevne innenfor sitt ansvars-

område, 

d)  samordning av forslag til endringer i relevante ICAO-

dokumenter vedrørende nettverksfunksjonene, 

e)  rapportering i samsvar med artikkel 20 av alle aspekter ved 

driftsytelsen, herunder knappe ressurser, 

f)  hensiktsmessig samvirking med andre transportmåter. 

4.  Nettverksforvalteren skal etterkomme særskilte anmod-

ninger fra Kommisjonen eller Byrået om opplysninger, råd, 

analyser og lignende tilleggsoppgaver knyttet til de ulike 

funksjonene. 

Artikkel 5 

Strategiplan for nettverket 

1.  Nettverksforvalteren skal utarbeide, opprettholde og 

gjennomføre en strategiplan for nettverket, som skal være 

veiledende for virksomheten på lang sikt og tilpasset 

referanseperioden fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 691/2010. Strategiplanen for nettverket skal inneholde 

ytelsesplanen og ytelsesmålene for påfølgende referanseperiode 

og en prognose for framtidige referanseperioder. 

2.  Strategiplanen for nettverket skal inneholde opplys-

ningene fastsatt i vedlegg IV. 

3.  Strategiplanen for nettverket skal ta sikte på å oppnå 

ytelsesmålene for nettverksfunksjonene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 691/2010.  
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4.  Strategiplanen for nettverket skal ajourføres ved behov. 

Artikkel 6 

Driftsplan for nettverket 

1.  For å gjennomføre strategiplanen for nettverket på 

driftsnivå skal nettverksforvalteren utarbeide en detaljert 

driftsplan for nettverket. 

2.  Driftsplanen for nettverket skal inneholde opplysningene 

fastsatt i vedlegg V. 

3.  Driftsplanen for nettverket skal særlig fastsette tiltak med 

sikte på å nå de felles ytelsesmålene for EU fastsatt i forordning 

(EU) nr. 691/2010 for perioder på tre til fem år samt års-, 

sesong-, uke- og døgnperioder. 

4.  Driftsplanen for nettverket skal omfatte militære krav 

dersom medlemsstatene har framlagt slike. 

5.  Driftsplanen for nettverket skal omfatte forbedringsplanen 

for det europeiske rutenettverket og den tilsvarende planen for 

radiofrekvenser og SSR-transponderkoder. 

6.  Driftsplanen for nettverket skal angi driftsmessige 

begrensninger, flaskehalser, forbedringstiltak og løsninger som 

kan løse eller redusere problemer. 

7.  Ytere av flysikringstjenester, funksjonelle luftromsblokker 

og lufthavnoperatører skal sikre at deres driftsplaner er i tråd 

med driftsplanen for nettverket. Nettverksforvalteren skal sikre 

at det er sammenheng i driftsplanen for nettverket. 

8.  Driftsplanen for nettverket skal ajourføres regelmessig 

med hensyn til alle relevante endringer når det gjelder 

nettverksfunksjonenes behov og krav. 

Artikkel 7 

Nettverksforvalterens kompetanse 

1.  Med forbehold for medlemsstatenes ansvarsområder skal 

nettverksforvalteren i utførelsen av sine oppgaver treffe 

enkelttiltak som følger av den samarbeidsbaserte beslutnings-

prosessen. De partene som berøres av disse tiltakene, skal 

gjennomføre dem. 

2.  Dersom en medlemsstats ansvar er til hinder for at slike 

enkelttiltak kan treffes, skal nettverksforvalteren forelegge 

saken for Kommisjonen for ytterligere behandling. 

3.  Nettverksforvalteren skal også anbefale tiltak i andre 

saker der dette er nødvendig av hensyn til nettverkets ytelse. 

4.  Nettverksforvalteren skal treffe de tiltak som hører under 

dens ansvarsområde med sikte på å sikre oppnåelse av relevante 

felles ytelsesmål for EU fastsatt i artikkel 9 i forordning (EU) 

nr. 691/2010. 

5.  Nettverksforvalteren skal samle inn, sammenstille og 

analysere alle relevante opplysninger som angitt i vedlegg I–VI. 

Den skal på anmodning framlegge disse opplysninger for 

Kommisjonen, Byrået eller organet for ytelsesvurdering fastsatt 

i forordning (EU) nr. 691/2010. 

Artikkel 8 

Forbindelser med driftsmessig berørte parter 

1.  For å kunne utføre sine oppgaver i forbindelse med 

overvåking og forbedring av nettverkets samlede ytelse skal 

nettverksforvalteren sammen med driftsmessig berørte parter 

utarbeide hensiktsmessige samarbeidsordninger i samsvar med 

artikkel 15. 

2.  Driftsmessig berørte parter skal sikre at tiltak som 

gjennomføres på lokalt plan eller i de funksjonelle luftroms-

blokkene, er forenlige med tiltak som vedtas på nettverksplan 

etter den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen. 

3.  Driftsmessig berørte parter skal gi nettverksforvalteren de 

relevante opplysningene angitt i vedlegg I–VI, og overholde 

eventuelle frister og krav med hensyn til fullstendighet eller 

nøyaktighet som er avtalt med nettverksforvalteren for slike 

opplysninger. 

4.  Driftsmessig berørte parter som berøres av enkelttiltakene 

truffet av nettverksforvalteren i samsvar med artikkel 7 nr. 1, 

kan anmode om fornyet behandling av tiltakene innen fem 

virkedager etter at de er truffet. Anmodningen om fornyet 

behandling medfører ikke midlertidig oppheving av 

enkelttiltakene. 

5.  Nettverksforvalteren skal stadfeste eller endre de berørte 

tiltakene innen fem virkedager, eller innen 48 timer i tilfelle av 

en nettverkskrise. 

Artikkel 9 

Forbindelser med medlemsstatene 

1.  I utførelsen av sine oppgaver skal nettverksforvalteren ta 

behørig hensyn til medlemsstatenes ansvar. 

2.  Medlemsstatene skal underrette nettverksforvalteren i 

tilfeller der deres suverenitet og ansvar er til hinder for at 

enkelttiltak kan treffes i samsvar med artikkel 7 nr. 1. 

3.  Dersom medlemsstatene berøres av driftsmessige aspekter 

knyttet til nettverksfunksjonene, skal de delta i den samarbeids-

baserte beslutningsprosessen og gjennomføre de beslutninger 

som treffes der, på nasjonalt plan. 

Artikkel 10 

Forbindelser med funksjonelle luftromsblokker 

1.  Medlemsstatene skal sikre tett samarbeid og samordning 

mellom den funksjonelle luftromsblokken og nettverks-

forvalteren, for eksempel når det gjelder strategisk planlegging 

og taktisk styring av daglig trafikkflyt og kapasitet. 

2.  For å legge til rette for driftsmessig samtrafikkevne 

mellom funksjonelle luftromsblokker skal nettverksforvalteren, i 

nært samarbeid med alle funksjonelle luftromsblokker, opprette 

harmoniserte prosesser, framgangsmåter og grensesnitt, herunder 

endringer av aspekter som vedrører nettverksforvalterens 

virksomhet.  
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3.  Medlemsstater som samarbeider i en funksjonell 

luftromsblokk, skal sikre at samlede synspunkter formuleres 

med hensyn til nettverksfunksjonene. 

4.  Ytere av flysikringstjenester som samarbeider i en 

funksjonell luftromsblokk, skal sikre at samlede synspunkter 

formuleres med hensyn til driftsmessige aspekter ved nett-

verksfunksjonene. 

5.  Før en funksjonell luftromsblokk opprettes, skal med-

lemsstatene og yterne av flysikringstjenester samarbeide slik at 

samlede synspunkter formuleres med hensyn til aspekter som 

gjelder nettverksforvalterens virksomhet. 

Artikkel 11 

Sivilt-militært samarbeid 

1.  Nettverksforvalteren skal sørge for at hensiktsmessige 

tiltak treffes slik at tilstrekkelig samordning med nasjonale 

militære myndigheter er mulig og støttes. 

2.  Medlemsstatene skal sikre hensiktsmessig militær 

deltaking i all virksomhet knyttet til nettverksfunksjonene. 

3.  Medlemsstatene skal sikre hensiktsmessig representasjon 

av militære ytere av flysikringstjenester og militære luftroms-

brukere i alle driftsmessige arbeids- og samrådsordninger som 

nettverksforvalteren oppretter. 

4.  Funksjonen for utforming av det europeiske rutenettverket 

skal utføres uten at dette berører de delene av luftrommet som 

er reservert eller som er restriksjonsområder, som er for 

eksklusiv eller særskilt bruk av medlemsstatene. Nettverks-

forvalteren skal fremme og samordne tilgangen til ruter 

underlagt særlige vilkår gjennom disse områdene i samsvar 

med kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005(1). 

Artikkel 12 

Generelle krav til nettverksfunksjoner 

Nettverksforvalteren skal sikre at de generelle kravene til 

nettverksfunksjoner fastsatt i vedlegg VI oppfylles. Disse 

kravene skal gjelde fra og med den dagen beslutningen om 

utnevnelse er truffet, og skal oppfylles av nettverksforvalteren 

innen 12 måneder fra nevnte dato. 

KAPITTEL III 

STYRING AV NETTVERKSFUNKSJONENE 

Artikkel 13 

Samarbeidsbasert beslutningstaking 

1.  Nettverksfunksjonene skal forvaltes gjennom samarbeids-

basert beslutningstaking. 

2.  En samarbeidsbasert beslutningsprosess skal omfatte 

a)  en samrådsordning i henhold til artikkel 14, 

b) detaljerte samarbeidsordninger og framgangsmåter for 

virksomheten i samsvar med artikkel 15. 

3.  For å kunne treffe tiltak knyttet til styring av 

nettverksfunksjonene og overvåke deres ytelse skal 
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nettverksforvalteren opprette et nettverksstyre i henhold til 

artikkel 16. 

4.  Dersom nettverksforvalteren anser at en eller flere parter 

hindrer dens virksomhet, skal saken framlegges for nettverks-

styret for beslutning. 

Artikkel 14 

Samrådsprosess 

1.  Det skal innføres en prosess for å organisere hensikts-

messige og regelmessige samråd med medlemsstatene og 

driftsmessig berørte parter. 

2.  Samrådet skal fokusere på de detaljerte samarbeids-

avtalene fastsatt i artikkel 15, strategiplanen for nettverket, 

driftsplanen for nettverket, framdriften i gjennomføringen av 

planene, rapporter til Kommisjonen og eventuelle drifts-

spørsmål. 

3.  Samrådsprosessen kan variere avhengig av den enkelte 

nettverksfunksjons art. For å sikre at lovgivningsmessige 

spørsmål kan behandles, skal medlemsstatene involveres når 

det er påkrevd. 

4.  Dersom berørte parter ikke er tilfredse med samrådet, skal 

saken først være gjenstand for en hensiktsmessig samråds-

ordning på det berørte funksjonsplan. Dersom saken ikke kan 

løses på det berørte funksjonsplanet, skal saken framlegges for 

nettverksstyret for avgjørelse. 

Artikkel 15 

Detaljerte samarbeidsavtaler og virksomhetsprosesser 

1.  Nettverksforvalteren skal utarbeide detaljerte samarbeids-

avtaler og virksomhetsprosesser med henblikk på å løse 

planleggingsmessige og driftsmessige spørsmål, og som særlig 

tar hensyn til nettverksfunksjonenes særskilte art og kravene 

som stilles til hver enkelt funksjon, som fastsatt i vedlegg I–VI. 

2.  Nettverksforvalteren skal sikre at de detaljerte 

samarbeidsavtalene og virksomhetsprosessene inneholder regler 

for underretning av berørte parter. 

3.  Disse detaljerte samarbeidsavtalene og virksomhets-

prosessene skal overholde skillet mellom tjenesteyting og 

lovgivningsmessige spørsmål og sikre at medlemsstatene 

involveres når det er påkrevd. 

Artikkel 16 

Nettverksstyret 

1.  Nettverksstyret skal ha ansvar for å 

a)  godkjenne strategiplanen for nettverket før den vedtas i 

samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 549/2004, 

b) godkjenne de tre- til femårige og de årlige driftsplanene for 

nettverket,  
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c)  godkjenne de samarbeidsbaserte beslutningsprosessene, 

samrådsprosessene samt de detaljerte samarbeidsavtalene 

og virksomhetsprosessene for nettverksfunksjonene, etter 

en positiv uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, 

d)  godkjenne forretningsordenen for Den europeiske enhet for 

koordinering av kriser i luftfarten fastsatt i artikkel 18 nr. 4, 

etter en positiv uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, 

e)  overvåke framdriften i gjennomføringen av planene og 

håndtere eventuelle avvik fra opprinnelige planer, 

f)  overvåke samrådsprosessen med driftsmessig berørte parter, 

g)  overvåke virksomheten knyttet til forvaltningen av 

nettverksfunksjonene, 

h)  overvåke nettverksforvalterens virksomhet knyttet til 

nettverkskriser, 

i)  godkjenne årsrapporten nevnt i artikkel 20. Denne rapport 

skal omhandle blant annet gjennomføringen av strategi-

planen for nettverket og driftsplanen for nettverket, 

j)  behandle spørsmål som ikke ble løst i den berørte nettverks-

funksjonen, 

k)  vurdere om nettverksforvalteren har den nødvendige 

kompetansen, ressursene og upartiskheten til å utføre sine 

tildelte oppgaver selvstendig, herunder sikkerhets-, 

ansvarlighets- og beredskapsplaner, 

l)  godkjenne nettverksforvalterens årlige budsjett, etter en 

positiv uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, 

m)  fastsette sin forretningsorden, etter en positiv uttalelse fra 

Komiteen for det felles luftrom, 

n)  behandle eventuelle andre saker som det vurderer som 

relevante. 

2.  Følgende medlemmer av nettverksstyret skal ha 

stemmerett: 

a)  én representant for yterne av flysikringstjenester i hver 

funksjonelle luftromsblokk som er opprettet eller skal 

opprettes, med til sammen fire stemmer for alle ytere av 

flysikringstjenester, 

b)  fire representanter for kommersielle og ikke-kommersielle 

sivile luftromsbrukere, 

c)  to representanter for lufthavnoperatører, 

d)  to representanter for militære myndigheter som ytere av 

flysikringstjenester og luftromsbrukere. 

3.  De følgende skal også være medlemmer av nettverks-

styret: 

a)  styrelederen, som skal være utpekt på grunnlag av sin 

tekniske kompetanse og sakkunnskap etter forslag fra 

Kommisjonen, som særlig skal være basert på forslag fra de 

stemmeberettigede medlemmene av nettverksstyret, og etter 

en positive uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, 

b) én representant for Kommisjonen, 

c)  én representant for Eurocontrol, 

d)  én representant for nettverksforvalteren. 

4.  Hvert medlem skal ha en stedfortreder. 

5.  De stemmeberettigede medlemmene av nettverksstyret 

skal utpekes, etter forslag fra sine organisasjoner, etter en 

positive uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

6.  Kommisjonen kan utpeke uavhengige og anerkjente 

sakkyndige som rådgivere, som skal utøve sine verv som 

privatpersoner og representere et bredt utvalg av fagområder 

som omfatter viktige aspekter av nettverksfunksjonene. Forslag 

til kandidater skal framsettes av de statene som deltar i 

nettverksforvalterens arbeid. 

7.  Medlemmene angitt i nr. 3 bokstav a), b) og c) skal ha rett 

til å forkaste forslag som påvirker 

a)  medlemsstatenes suverenitet og ansvarsområder, særlig 

med hensyn til offentlig orden, offentlig sikkerhet og 

forsvarsspørsmål, som fastsatt i artikkel 13 i forordning 

(EF) nr. 549/2004, 

b) samsvaret mellom nettverksstyrets virksomhet og denne 

forordnings mål, 

c)  nettverksstyrets upartiskhet og likevekt. 

8.  Dokumentene nevnt i nr. 1 skal vedtas av nettverksstyret 

med simpelt flertall av dets stemmeberettigede medlemmer. 

9.  Dersom nettverksstyret ikke kommer til enighet i saker 

som er av stor betydning for nettverket, skal saken framlegges 

for Kommisjonen for ytterligere tiltak. Kommisjonen skal 

underrette Komiteen for det felles luftrom. 

Artikkel 17 

Rollen til Komiteen for det felles luftrom 

1.  Nettverksforvalteren skal framlegge lovgivningsmessige 

spørsmål for Kommisjonen, og Kommisjonen skal underrette 

Komiteen for det felles luftrom om disse sakene. 

2.  Komiteen for det felles luftrom skal avgi uttalelse om 

a)  utnevnelsen av nettverksforvalteren, 

b) utpekingen av lederen for nettverksstyret,  
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c)  utpekingen av stemmeberettigede medlemmer av nettverks-

styret, 

d)  nettverksstyrets forretningsorden, 

e)  strategiplanen for nettverket, og særlig målene for denne 

planen på et tidlig stadium, 

f)  nettverksforvalterens årlige budsjett, 

g)  forretningsordenen for Den europeiske enhet for 

koordinering av kriser i luftfarten, 

h)  de samarbeidsbaserte beslutningsprosessene, samråds-

ordningene samt de detaljerte samarbeidsavtalene og 

virksomhetsprosessene for nettverksfunksjonene. 

3.  Komiteen for det felles luftrom kan gi Kommisjonen råd 

dersom nettverksstyret ikke kommer til enighet i saker som er 

av stor betydning for nettverket. 

KAPITTEL IV 

HÅNDTERING AV NETTVERKSKRISER 

Artikkel 18 

Opprettelse av Den europeiske enhet for koordinering av 

kriser i luftfarten 

1.  Håndteringen av nettverkskriser skal støttes gjennom 

opprettelsen av en europeisk enhet for koordinering av kriser i 

luftfarten (EACCC – European Aviation Crisis Coordination 

Cell). 

2.  De faste medlemmene av EACCC skal være én 

representant for den medlemsstaten som har formannskapet i 

Rådet, én representant for Kommisjonen, én representant for 

Byrået, én representant for Eurocontrol, én representant for 

militære myndigheter, én representant for yterne av 

flysikringstjenester, én representant for lufthavnene og én 

representant for luftromsbrukerne. 

3.  Sammensetningen av EACCC kan utvides med 

sakkyndige fra sak til sak, avhengig av den enkelte krises art. 

4.  EACCC skal utarbeide sin forretningsorden, som skal 

fastsettes av nettverksstyret. 

5.  Nettverksforvalteren skal stille til rådighet de ressursene 

som er nødvendige for å opprette og drive EACCC. 

Artikkel 19 

Nettverksforvalterens og EACCCs ansvar 

1.  Nettverksforvalteren skal sammen med EACCCs 

medlemmer ha ansvaret for å aktivere og deaktivere EACCC. 

2.  Nettverksforvalteren skal med støtte fra EACCC ha 

ansvaret for å 

a)  samordne tiltakene for å håndtere nettverkskrisen, i samsvar 

med forretningsordenen for EACCC og i nært samarbeid 

med tilsvarende strukturer i medlemsstatene, 

b)  støtte aktiveringen og samordningen av beredskapsplaner 

på medlemsstatsplan, 

c)  utarbeide risikoreduserende tiltak på nettverksplan for å 

sikre rask innsats i slike krisesituasjoner i nettverket for å 

verne og sikre kontinuerlig og sikker drift av nettverket. For 

dette formål skal nettverksforvalteren 

i) overvåke nettverkssituasjonen med hensyn til nett-

verkskriser 24 timer i døgnet, 

ii) sikre effektiv informasjonshåndtering og kommuni-

kasjon ved å formidle nøyaktige, raske og ensartede 

opplysninger med sikte på å støtte anvendelsen av 

prinsipper og framgangsmåter for risikohåndtering i 

beslutningsprosessene, 

iii) tilrettelegge for organisert innsamling og sentralisert 

lagring av disse opplysningene, 

d)  når det er hensiktsmessig, gjøre Kommisjonen, Byrået eller 

medlemsstatene oppmerksomme på mulighetene for 

ytterligere støtte for å redusere krisen, herunder kontakt 

med operatører av andre transportmidler som kan påvise og 

gjennomføre løsninger med ulike transportsystemer, og 

e)  overvåke og rapportere om nettverkets gjenoppretting og 

stabilitet. 

KAPITTEL V 

OVERVÅKING, RAPPORTERING OG TILSYN 

Artikkel 20 

Overvåking og rapportering 

1.  Nettverksforvalteren skal innføre en framgangsmåte for 

løpende overvåking av 

a)  nettverkets driftsytelse, 

b)  tiltakene som er truffet og ytelsesresultatene oppnådd av 

driftsmessig berørte parter og statene, 

c)  effektiviteten i hver av funksjonene som omfattes av denne 

forordning. 

2.  Den løpende overvåkingen skal påvise eventuelle avvik 

fra strategiplanen for nettverket og driftsplanene for nettverket. 

Driftsmessig berørte parter skal bistå nettverksforvalteren i 

denne oppgaven ved å utføre visse oppgaver, herunder, men 

ikke begrenset til, levering av data. 

3.  Nettverksforvalteren skal hvert år framlegge en rapport 

for Kommisjonen og Byrået om de tiltak vedkommende har 

truffet for å utføre sine oppgaver. Rapporten skal behandle både 

de enkelte nettverksfunksjonene og den samlede situasjonen for 

nettverket, og den skal være nært knyttet til innholdet i 

strategiplanen for nettverket og driftsplanen for nettverket. 

Kommisjonen skal underrette Komiteen for det felles luftrom.  
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Artikkel 21 

Tilsyn med nettverksforvalteren 

Kommisjonen skal med bistand fra Byrået i saker som vedrører 

sikkerheten, sikre tilsyn med nettverksforvalteren, særlig med 

hensyn til kravene i denne forordning og annet unionsregelverk. 

Kommisjonen skal årlig eller på særlig anmodning rapportere 

til Komiteen for det felles luftrom. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Forbindelser med tredjestater 

Tredjestater kan delta i nettverksforvalterens arbeid sammen 

med sine driftsmessig berørte parter. 

Artikkel 23 

Finansiering av nettverksforvalteren 

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å 

finansiere nettverksfunksjonene nettverksforvalteren er pålagt, 

på grunnlag av flysikringsavgifter. Nettverksforvalteren skal 

fastsette sine kostnader på en åpen måte. 

Artikkel 24 

Erstatningsansvar 

Nettverksforvalteren skal treffe tiltak for å dekke erstatnings-

ansvar knyttet til utførelsen av vedkommendes oppgaver. 

Metoden som benyttes til å sørge for dekning, skal stå i forhold 

til det aktuelle taps- og skadepotensialet, idet det tas hensyn til 

nettverksforvalterens rettslige status og nivået av kommersiell 

forsikringsdekning som er tilgjengelig. 

Artikkel 25 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå nettverksfunksjonenes effek-

tivitet senest innen 31. desember 2013 og deretter regelmessig, 

og skal ta behørig hensyn til referanseperiodene for ytelses-

ordningen fastsatt i forordning (EU) nr. 691/2010. 

Artikkel 26 

Endringer av forordning (EU) nr. 691/2010 

I forordning (EU) nr. 691/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 nr. 3 skal ny bokstav m) lyde: 

«m)  vurdering av nettverksforvalterens ytelsesplan, 

herunder dens samsvar med de felles ytelsesmålene 

for EU.» 

2)  Ny artikkel 5a skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Nettverksforvalter 

1.  Nettverksforvalteren opprettet ved artikkel 3 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(*) skal utføre 

følgende oppgaver i forbindelse med ytelsesordningen: 

a)  støtte Kommisjonen ved å gi relevante innspill til 

utarbeidelsen av de felles ytelsesmålene for EU før 

referanseperiodene og til overvåking i referanse-

perioden. Nettverksforvalteren skal særlig gjøre 

Kommisjonen oppmerksom på alle betydelige og 

vedvarende fall i driftsytelsen, 

b)  i samsvar med artikkel 20 nr. 5 gi Kommisjonen tilgang 

til alle opplysninger angitt i vedlegg IV, 

c)  bistå medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester 

med å nå sine ytelsesmål i referanseperiodene, 

d)  utarbeide en ytelsesplan som skal vedtas som en del av 

strategiplanen for nettverket før hver referanseperiode 

begynner. Denne ytelsesplanen skal offentliggjøres og 

skal 

i)  inneholde et miljøytelsesmål som skal være i tråd 

med det felles ytelsesmålet for EU for hele 

referanseperioden, med årlige verdier som skal 

brukes til overvåkingsformål, 

ii)  inneholde ytelsesmål for andre relevante sentrale 

ytelsesområder, som skal være i tråd med de felles 

ytelsesmålene for EU for hele referanseperioden, 

med årlige verdier som skal brukes til over-

våkingsformål, 

iii)  inneholde en beskrivelse av de tiltak som er 

planlagt for å nå målene, 

iv)  inneholde, om nødvendig eller dersom Kommi-

sjonen bestemmer det, ytterligere sentrale ytelses-

indikatorer og -mål. 

 ___________  

(*) EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1.» 

3)  I artikkel 17 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av 

nettverksforvalterens ytelsesplan. Dersom målene ikke nås i 

referanseperioden, skal Kommisjonen iverksette hensikts-

messige tiltak som angitt i ytelsesplanen for å utbedre 

situasjonen. For dette formål brukes de årlige verdiene i 

ytelsesplanen.» 

4)  I vedlegg III skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3. Miljø 

 Ruteutforming: Får ikke anvendelse i den første 

referanseperioden. I den andre referanseperioden, 

vurdering av prosessen for ruteutforming som brukes i 

ytelsesplanen, og dennes forenlighet med prosessen 

for utvikling av en forbedringsplan for det europeiske 

rutenettverket som nettverksforvalteren har utarbeidet. 
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4. Kapasitet 

 Forsinkelsesnivå: Sammenligning av det forventede nivået for ATFM-forsinkelse underveis som 

brukes i ytelsesplanene, med en referanseverdi fra Eurocontrols kapasitetsplanleggingsprosess og 

i nettverksforvalterens driftsplan for nettverket.». 

Artikkel 27 

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. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

FUNKSJONEN FOR UTFORMING AV DET EUROPEISKE RUTENETTVERKET (ERND) 

DEL A 

Mål  

1.  ERND-funksjonen skal 

a)  utarbeide en forbedringsplan for det europeiske rutenettverket for å oppnå sikker og effektiv avvikling av 

lufttrafikken, der det tas behørig hensyn til innvirkningen på miljøet, 

b) innenfor rammen av forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket, legge til rette for utarbeidingen av en 

luftromsstruktur som sikrer det påkrevde nivået av sikkerhet, kapasitet, fleksibilitet, tilpasningsevne, 

miljøytelser og sammenhengende rask ytelse av flysikringstjenester, der det tas behørig hensyn til sikkerhets- 

og forsvarsbehov, 

c)  sikre regional samtrafikkevne og driftskompatibilitet i det europeiske rutenettverket innenfor ICAO-region 

Europa og med tilgrensende ICAO-regioner. 

2.  Utarbeidingen av en forbedringsplan for det europeiske rutenettverket skal bygge på en samarbeidsbasert 

beslutningsprosess. Forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket skal utgjøre den særskilte ERND-delen av 

driftsplanen for nettverket og inneholde nærmere regler for gjennomføring av ERND-delen av strategiplanen for 

nettverket. 

3.  Medlemsstatene skal fortsatt være ansvarlige for nærmere utvikling, godkjenning og etablering av luftroms-

strukturene i det luftrommet de har ansvaret for. 

DEL B 

Planleggingsprinsipper 

1. Med forbehold for medlemsstatenes suverenitet over luftrommet og deres krav med hensyn til offentlig orden, 

offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål skal nettverksforvalteren, medlemsstatene, tredjestater, luftromsbrukere, 

funksjonelle luftromsblokker og ytere av flysikringstjenester, i egenskap av elementer i funksjonelle luftroms-

blokker eller hver for seg, gjennom en samarbeidsbasert beslutningsprosess utarbeide forbedringsplanen for det 

europeiske rutenettverket ved å anvende prinsippene for utforming av luftrommet som fastsettes i dette vedlegg. 

Forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket skal oppfylle de ytelsesmålene som er fastsatt for nettverks-

forvalteren i ytelsesordningen. 

2. Den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen skal støttes av hensiktsmessige faste og detaljerte samarbeidsavtaler, 

som skal fastsettes på ekspertplan av nettverksforvalteren med deltaking av alle berørte parter. Samrådsordningene 

skal organiseres med en periodisitet som står i forhold til behovene til funksjonen for utforming av det europeiske 

rutenettverket. 

3. For å sikre at forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket tilbyr hensiktsmessige tilknytningsmuligheter, 

skal nettverksforvalteren og medlemsstatene innlemme tredjestater i den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen i 

samsvar med artikkel 22. Hensiktsmessig samarbeid skal sikres mellom på den ene siden nettverksforvalteren og 

de detaljerte samarbeidsavtalene på ekspertplan til støtte for utarbeidingen av forbedringsplanen for det europeiske 

rutenettverket, og på den annen side relevante ICAO samarbeidsordninger på ekspertplan som dekker forbedringer 

av rutenettverket i grensesnittet. 

4. Forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket er en rullerende plan som skal gjenspeile alle de elementer 

som er nødvendige for å sikre at europeisk luftrom er utformet som en enkelt enhet og oppfyller de gjeldende 

ytelsesmålene. 

5. Planene skal inneholde 

a)  felles allmenne prinsipper supplert med tekniske spesifikasjoner for utforming av luftrommet, 

b) militære krav til luftrommet, 

c)  et avtalt europeisk rutenettverk og, der det er gjennomførbart, en luftromsstruktur med frie ruter som er 

utformet for å oppfylle alle brukerkrav, med opplysninger om alle prosjekter som gjelder endringer av 

luftrommet,  
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d)  regler for utnytting av og tilgang til rutenettverket og luftrommet med frie ruter, 

e)  angivelse av anbefalt inndeling av flygekontrollsektorer til støtte for den ATS-luftromsstrukturen som skal 

utformes, bestemmes og gjennomføres av medlemsstatene, 

f)  retningslinjer for styring av luftrommet, 

g)  en detaljert tidsplan for utviklingsarbeidet, 

h)  tidsplanen for en felles publiserings- og gjennomføringsperiode gjennom driftsplanen for nettverket, 

i)  en oversikt over den foreliggende og den forventede nettverkssituasjonen, herunder forventet ytelse basert på 

gjeldende og avtalte planer. 

6. Nettverksforvalteren skal i all virksomhet sikre hensiktsmessige ordninger for å tillate sivil-militær koordinering i 

den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen. 

7. Nettverksforvalteren, medlemsstatene, funksjonelle luftromsblokker og ytere av flysikringstjenester skal, i 

egenskap av elementer i funksjonelle luftromsblokker eller hver for seg, sikre en sammenhengende integrering i 

forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket av prosjekter for utforming av luftrommet som avtales 

gjennom den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen. 

8. Medlemsstatene og de funksjonelle luftromsblokkene skal før gjennomføringen av nasjonale og funksjonelle 

luftromsblokker sikre at prosjektene for utforming av luftrommet er forenlige og i samsvar med forbedringsplanen 

for det europeiske rutenettverket samt samordnet med de statene som påvirkes av dem og nettverksforvalteren. 

9. Opplysningene om prosjektendringer som krever kontroll av samsvar, og som må gjøres tilgjengelige for 

nettverksforvalteren, omfatter blant annet 

a)  endringer i rutetrasé, 

b) endringer i ruteretning, 

c)  endringer i ruteformål, 

d)  beskrivelse av luftrommet med frie ruter, herunder tilhørende regler for utnytting, 

e)  regler for utnytting av og tilgang til ruter, 

f)  endringer av vertikale eller horisontale sektorgrenser, 

g)  tilføyelse eller fjerning av signifikante punkter, 

h)  endringer i utnyttingen av luftrom over landegrensene, 

i)  endringer av koordinatene for signifikante punkter, 

j)  endringer som påvirker dataoverføringen, 

k)  endringer som påvirker opplysninger som er offentliggjort i luftfartspublikasjoner, 

l)  endringer som påvirker godkjenningsbrev vedrørende utforming og utnytting av luftrommet. 

10. Nettverksforvalteren og medlemsstatene skal innenfor rammen av dette vedlegg, gjennom den samarbeidsbaserte 

beslutningsprosessen, utarbeide felles forslag til endring av relevante ICAO-dokumenter. Ved endringer av ICAO-

dokumenter som gjelder ATS-ruter over åpent hav, skal medlemsstatene anvende ICAOs gjeldende fram-

gangsmåter for koordinering. 

11. Nettverksforvalteren, medlemsstatene, luftromsbrukere, lufthavnoperatører, funksjonelle luftromsblokker og ytere 

av flysikringstjenester skal, i egenskap av elementer i funksjonelle luftromsblokker eller hver for seg, gjennom 

den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen løpende revidere forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket 

for å ta hensyn til nye eller endrede krav til luftrommet. Det skal sikres løpende koordinering med militære 

myndigheter.  



Nr. 28/544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

DEL C 

Prinsipper for utforming av luftrommet 

1.  Ved utarbeidingen av forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket skal nettverksforvalteren, medlems-

statene, tredjestater, funksjonelle luftromsblokker og ytere av flysikringstjenester, i egenskap av elementer i 

funksjonelle luftromsblokker eller hver for seg, innenfor rammen av den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen 

slutte seg til følgende prinsipper for utforming av luftrommet: 

a)  opprettelsen og konfigureringen av luftromsstrukturene skal baseres på operasjonelle krav, uavhengig av 

grenser for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker eller grenser for flygeinformasjonsregioner, og skal 

ikke nødvendigvis være bundet av skillet mellom øvre og nedre luftrom, 

b) utformingen av luftromsstrukturene skal skje gjennom en åpen prosess som viser de beslutninger som er truffet 

og begrunnelsen for dem med hensyn til alle brukerkrav, samtidig som sikkerhets-, kapasitets- og miljøaspekter 

tas i betraktning og det tas behørig hensyn til militære og nasjonale sikkerhetsbehov, 

c)  nåværende og forventet trafikketterspørsel på nettverksplan og på lokalt plan og ytelsesmålene skal ligge til 

grunn for forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket, med sikte på å etterkomme behovene hos de 

viktigste trafikkstrømmene og lufthavnene, 

d)  vertikale og horisontale forbindelser skal sikres, herunder terminalluftrom og luftromsstrukturen i grensesnittet, 

e)  muligheten for at flyginger kan foretas langs eller så nært som mulig inntil brukerspesifiserte ruter og 

flygeprofiler i flygingens underveisfase, 

f)  det skal være aksept for vurdering og eventuelt utarbeiding av alle forslag til luftromsstrukturer, herunder 

luftrom med frie ruter, flere rutealternativer og CDR-er fra berørte parter som har et operasjonelt krav i dette 

området, 

g)  utformingen av luftromsstrukturer, herunder luftrom med frie ruter og flygekontrollsektorer, skal ta hensyn til 

eksisterende og foreslåtte luftromsstrukturer som er utpekt for virksomhet som krever et reservert luftrom eller 

et restriksjonsområde. For dette formål skal det bare opprettes strukturer som er i samsvar med anvendelsen av 

modellen for fleksibel bruk av luftrommet (FUA). Disse strukturene skal harmoniseres og være mest mulig 

ensartet i hele det europeiske nettverket, 

h)  arbeidet med å utforme flygekontrollsektorer skal begynne med nødvendige tilpasninger av ruter eller 

trafikkstrømmer innenfor rammen av en løpende prosess som skal sikre at ruter eller strømmer og sektorer er 

forenlige, 

i)  flygekontrollsektorene skal utformes slik at det er mulig å konstruere sektorkonfigurasjoner som oppfyller 

trafikkstrømmenes behov og kan tilpasses og står i forhold til en varierende trafikketterspørsel, 

j)  det skal inngås avtaler om yting av tjenester i de tilfeller flygekontrollsektorer av driftshensyn må utformes 

over grensene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker eller FIR-grenser. 

2.  Nettverksforvalteren, medlemsstatene, funksjonelle luftromsblokker og ytere av flysikringstjenester skal, i 

egenskap av elementer i funksjonelle luftromsblokker eller hver for seg, gjennom den samarbeidsbaserte 

beslutningsprosessen sikre at følgende prinsipper anvendes med hensyn til utnytting av luftrommet og 

kapasitetsstyring: 

a)  luftromsstrukturene skal planlegges slik at de legger til rette for fleksibel og relevant bruk og styring av 

luftrommet innenfor angitte tidsrammer med hensyn til rutealternativer, trafikkstrømmer, ordninger for 

sektorkonfigurasjon og konfigurasjon av andre luftromsstrukturer, 

b) luftromsstrukturene skal gi mulighet for å innføre ytterligere rutealternativer, samtidig som det sikres at de er 

forenlige (kapasitetshensyn og begrensninger på sektorutformingen). 

DEL D 

Løpende overvåking av ytelsesresultater på nettverksplan 

1.  For å sikre regelmessig ytelsesforbedring skal nettverksforvalteren i nært samarbeid med statene, de funksjonelle 

luftromsblokkene og driftsmessig berørte parter regelmessig gjennomgå de gjennomførte luftromsstrukturenes 

effektivitet. 
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2.  Denne gjennomgåelsen skal blant annet omfatte 

a)  utviklingen i trafikketterspørsel, 

b) ytelse og begrensninger med hensyn til kapasitet og flygeeffektivitet på medlemsstatsplan, i funksjonelle 

luftromsblokker og på nettverksplan, 

c)  vurdering av aspekter knyttet til utnytting av luftrommet fra et sivilt og et militært perspektiv, 

d)  vurdering av sektorinndelingene og sektorkonfigurasjonene som er brukt, 

e)  vurdering av luftromsstrukturenes integritet og kontinuitet, 

f)  underretning av Kommisjonen i de tilfeller der nødvendige korrigerende tiltak ligger utenfor nettverks-

forvalternes myndighetsområde. 

 ______  
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VEDLEGG II 

RADIOFREKVENSFUNKSJONEN 

DEL A 

Krav til utførelse av funksjonen 

1.  Medlemsstatene skal utnevne en kvalifisert person, myndighet eller organisasjon som nasjonal frekvensforvalter 

med ansvar for å sikre at frekvenstildelinger foretas, endres og bevilges i samsvar med denne forordning. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og nettverksforvalteren om disse personenes navn og adresse senest 

fire måneder etter at denne forordning er vedtatt. 

2.  Nettverksforvalteren skal forberede og samordne nettverksrelaterte strategiske spektrumspørsmål, som skal 

dokumenteres på hensiktsmessig måte i strategiplanen for nettverket og driftsplanen for nettverket. Nettverks-

forvalteren skal bistå Kommisjonen og medlemsstatene i arbeidet med å utarbeide felles holdninger på 

luftfartsområdet for å samordne bidragene fra medlemsstatene til internasjonale fora, særlig Den europeiske post- 

og telekonferanse (CEPT) og Den internasjonale teleunion (ITU). 

3.  Nettverksforvalteren skal på anmodning fra nasjonale frekvensforvaltere treffe tiltak sammen med Kommisjonen 

og CEPT for å håndtere eventuelle problemer i andre bransjer. 

4.  De nasjonale frekvensforvalterne skal rapportere tilfeller av radiostøy som påvirker det europeiske luft-

fartsnettverket, til nettverksforvalteren. Nettverksforvalteren skal registrere tilfellene og bistå ved vurderingen av 

dem. Nettverksforvalteren skal på anmodning fra nasjonale frekvensforvaltere samordne eller gi støtte som er 

nødvendig for å løse eller redusere slike problemer, herunder gjennom tiltak sammen med Kommisjonen og 

CEPT. 

5.  Nettverksforvalteren skal utvikle og føre et sentralt register som skal være utformet for å lagre alle opplysninger 

om radiofrekvenstildelinger som beskrevet i nr. 14. 

6.  Medlemsstatene skal bruke det sentrale registeret til å oppfylle sine administrative forpliktelser overfor ICAO med 

hensyn til registrering av frekvenstildelinger. 

7.  Nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne skal videreutvikle og forbedre framgangsmåtene for 

frekvensforvaltning, planleggingskriterier, datasett og prosesser for å optimere den allmenne lufttrafikkens bruk 

og belegg av radiospektrum. Nettverksforvalteren skal på anmodning fra én eller flere medlemsstater deretter 

foreslå disse på regionalt plan. 

8.  Når en frekvenstildeling er nødvendig, skal søkeren inngi en søknad til vedkommende nasjonale frekvensforvalter 

sammen med alle relevante opplysninger og en begrunnelse. 

9.  De nasjonale frekvensforvalterne og nettverksforvalteren skal vurdere og foreta en prioritering av frekvens-

søknadene på grunnlag av operasjonelle krav og avtalte kriterier. Videre skal nettverksforvalteren i samarbeid med 

nasjonale frekvensforvaltere fastsette virkningen av frekvenssøknadene på nettverket. Nettverksforvalteren skal 

fastsette disse kriteriene i samråd med de nasjonale frekvensforvalterne innen tolv måneder etter at denne 

forordning er vedtatt, og deretter vedlikeholde og ajourføre dem etter behov. 

10.  Dersom nettverket vil bli påvirket, skal nettverksforvalteren identifisere hvilken eller hvilke frekvenser som vil 

være hensiktsmessige for å innvilge søknaden, idet følgende krav tas i betraktning:  

a)  behovet for å yte sikre infrastrukturtjenester for kommunikasjon, navigasjon og overvåking, 

b) behovet for å optimere bruken av begrensede radiospektrumressurser, 

c)  behovet for kostnadseffektiv, rettferdig og åpen tilgang til radiospektrum, 

d)  søkerens eller søkernes og driftsmessig berørte parters operasjonelle krav, 

e)  forventet framtidig etterspørsel etter radiospektrum, 

f)  bestemmelsene i ICAOs håndbok i europeisk frekvensforvaltning (ICAO European Frequency Management 

Manual).  
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11.  Dersom nettverket ikke vil bli påvirket, skal de nasjonale nettverksforvalterne bestemme hvilken eller hvilke 

frekvenser som vil være hensiktsmessige for å innvilge søknaden, idet kravene i nr. 10 tas i betraktning. 

12.  Dersom en frekvenssøknad ikke kan innvilges, kan de nasjonale frekvensforvalterne anmode nettverksforvalteren 

om å iverksette et særskilt frekvenssøk. For å finne en løsning for nasjonale frekvensforvaltere kan nettverks-

forvalteren, bistått av de nasjonale frekvensforvalterne, gjennomføre en særskilt undersøkelse av situasjonen for 

frekvensbruk i det berørte geografiske området. 

13.  Den nasjonale frekvensforvalteren skal tildele hensiktsmessig(e) frekvens(er) i samsvar med nr. 10, 11 eller 12. 

14.  Den nasjonale frekvensforvalter skal registrere hver tildeling i det sentrale registeret med følgende opplysninger: 

a)  dataene fastsatt i ICAOs håndbok i europeisk frekvensforvaltning, herunder relevante tilknyttede tekniske 

data og driftsdata, 

b) skjerpede datakrav i samsvar med nr. 7, 

c)  en beskrivelse av den driftsmessige bruken av frekvenstildelingen, 

d)  kontaktopplysninger for den driftsmessig berørte parten som bruker tildelingen. 

15.  Ved tildelingen til søkeren skal den nasjonale frekvensforvalteren inkludere bruksvilkårene. Disse vilkårene skal 

minst angi at frekvenstildelingen 

a)  er gyldig så lenge den brukes for å oppfylle de operasjonelle kravene som søkeren har beskrevet, 

b) kan bli gjenstand for en anmodning om frekvensbytte, og at slike bytter må gjennomføres innenfor en 

begrenset tidsramme, 

c)  blir endret så snart den driftsmessige bruken som søkeren har beskrevet, endres. 

16.  Den eller de nasjonale frekvensforvalterne skal sikre at nødvendig bytter, endringer eller bevilgninger av 

frekvenser gjennomføres innenfor den avtalte tidsrammen, og at det sentrale registeret ajourføres i samsvar med 

dette. De nasjonale frekvensforvalterne skal oversende en hensiktsmessig begrunnelse til nettverksforvalteren 

dersom disse tiltakene ikke kan gjennomføres. 

17.  De nasjonale frekvensforvalterne skal sikre at de driftsmessige, tekniske og administrative opplysningene nevnt i 

nr. 14 for alle frekvenstildelinger som brukes i det europeiske luftfartsnettverket, er tilgjengelige i det sentrale 

registeret senest 31. desember 2011. 

18.  Nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne skal overvåke og vurdere frekvensbåndene for luftfarten 

og frekvenstildelingene på grunnlag av åpne framgangsmåter for å sikre at de brukes korrekt og effektivt. 

Nettverksforvalteren skal fastsette slike framgangsmåter i samråd med de nasjonale frekvensforvalterne innen tolv 

måneder etter at denne forordning er vedtatt, og deretter vedlikeholde og ajourføre dem etter behov. 

Nettverksforvalteren skal særlig identifisere eventuelle avvik mellom det sentrale registeret, det driftsmessige 

formålet og den faktiske bruken av frekvenstildelingen. Nettverksforvalteren skal underrette den nasjonale 

frekvensforvalteren om alle avvik, som skal utbedres innen en avtalt tidsramme. 

19.  Nettverksforvalteren skal sikre tilgang til felles verktøyer for å lette sentral og nasjonal planlegging, samordning, 

registrering, revisjon og optimering. Det skal særlig utvikles verktøyer til støtte for analysen av dataene i det 

sentrale registeret for å overvåke funksjonens effektivitet samt for å utforme og gjennomføre framgangsmåten for 

frekvensoptimering i samsvar med nr. 7. 

DEL B 

Krav til organisering av funksjonen 

1.  Den samarbeidsbaserte beslutningstakingen mellom nasjonale frekvensforvaltere og nettverksforvalteren skal være 

basert på ordninger som skal godkjennes av nettverksstyret i samsvar med artikkel 16 i denne forordning, etter en 

positiv uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004. 
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2.  Ved uenighet om ordningene nevnt i del B nr. 1 i dette vedlegg skal nettverksforvalteren eller de berørte medlems-

statene framlegge saken for Kommisjonen. Kommisjonen skal handle etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

3.  I ordningene skal minst følgende fastsettes: 

a)  kriteriene for vurdering av operasjonelle krav og prioriteringen av dem, 

b) minstefrister for samordning av nye eller endrede radiofrekvenstildelinger, 

c)  ordninger for å sikre at nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne når de aktuelle felles 

ytelsesmålene for EU, 

d)  at de forbedrede framgangsmåtene, kriteriene og prosessene for frekvensforvaltning ikke får negativ 

innvirkning på dem som andre stater anvender innenfor rammen av ICAOs regionale framgangsmåter, 

e)  krav for å sikre at medlemsstatene gjennomfører hensiktsmessige samråd om nye eller endrede forvaltnings-

ordninger med alle berørte parter på nasjonalt og europeisk plan. 

4.  De opprinnelige ordningene for samordning av radiofrekvenser skal være fullt ut forenlige med de eksisterende. 

Utviklingen av disse ordningene skal fastsettes nærmere i samarbeid med de nasjonale frekvensforvalterne og 

dobbeltarbeid skal unngås i den grad det er praktisk mulig. 

5.  Samordning av den strategiske og taktiske bruken av radiofrekvenser med tilgrensende stater som ikke deltar i 

nettverksforvalterens arbeid, skal skje via ICAOs regionale samarbeidsavtaler. Dette skal gjøres med sikte på å gi 

de tilgrensende statene tilgang til nettverksforvalterens tjenester. 

6.  Nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne skal komme til enighet om overordnede prioriteringer for 

funksjonen med sikte på å forbedre utformingen og driften av det europeiske luftfartsnettverket. Disse 

prioriteringene skal dokumenteres i form av en frekvensdel i strategiplanen for nettverket og i driftsplanen for 

nettverket, som skal være gjenstand for samråd med berørte parter. Prioriteringene kan særlig gjelde bestemte 

frekvensbånd, områder og tjenester. 

7.  Medlemsstatene skal sikre hensiktsmessig koordinering av militære brukeres bruk av frekvensbåndene med de 

nasjonale frekvensforvalterne og nettverksforvalteren. 

 ______  
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VEDLEGG III 

TRANSPONDERKODEFUNKSJONEN 

DEL A 

Krav til transponderkodefunksjonen 

1.  Målene for denne funksjonen er å 

a)  styrke kodetildelingprosessen ved å tildele alle berørte parter tydelige roller og ansvarsområder, med 

nettverkets samlede ytelse i fokus når kodene tildeles, 

b) øke åpenheten i kodetildelingen og i den faktiske bruken av kodene med sikte på å legge til rette for en bedre 

vurdering av nettverkets samlede effektivitet, 

c)  sikre det rettslige grunnlaget for bedre håndheving og tilsyn ved å nedfelle det i en forordning. 

2.  SSR-transponderkoder skal tildeles medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester gjennom nettverksforvalteren 

på en måte som optimerer en sikker og effektiv fordeling basert på følgende faktorer: 

a)  alle driftsmessig berørte parters operasjonelle krav, 

b) faktiske og forventede nivåer av lufttrafikk, 

c)  den nødvendige bruken av SSR-transponderkoder i samsvar med relevante bestemmelser i ICAOs regionale 

flysikringsplan for region Europa, i «Facilities and Services Implementation Document» og i veilednings-

materialet. 

3.  Nettverksforvalteren skal til enhver tid ha en oversikt over listen over tildelte SSR-transponderkoder med en 

fullstendig og ajourført beskrivelse av fordelingen av SSR-koder i luftrommet fastsatt i artikkel 1 nr. 3 skal gjøres 

tilgjengelig for medlemsstatene, yterne av flysikringstjenester og tredjestater. 

4.  Nettverksforvalteren skal gjennomføre en formell prosess for å fastsette, vurdere og samordne kravene for 

tildeling av SSR-transponderkoder, med hensyn til all nødvendig sivil og militær bruk av SSR-transponderkoder. 

5.  Den formelle prosessen fastsatt i nr. 4 skal omfatte minst de relevante avtalte framgangsmåtene, tidsrammene og 

ytelsesmålene for gjennomføringen av følgende handlinger: 

a)  inngivelse av søknader om tildeling av SSR-transponderkoder, 

b) behandling av søknader om tildeling av SSR-transponderkoder, 

c)  samordning av foreslåtte endringer av tildelinger av SSR-transponderkoder med medlemsstatene og 

tredjestater i samsvar med kravene fastsatt i del B, 

d)  periodisk revisjon av tildelinger av SSR-transponderkoder og behov med sikte på å optimere situasjonen, 

herunder ny tildeling av gjeldende kodetildelinger, 

e)  periodisk endring, godkjenning og distribusjon av den samlede listen over tildelte SSR-transponderkoder 

fastsatt i nr. 3, 

f)  underretning, vurdering og løsning av ikke-planlagte konflikter mellom tildelinger av SSR-transponderkoder, 

g)  underretning, vurdering og løsning av feilaktige tildelinger av SSR-transponderkoder som oppdages ved 

kontroll av kodeinnehav, 

h)  underretning, vurdering og løsning av ikke-planlagte mangler ved tildeling av SSR-transponderkoder, 

i)  levering av data og opplysninger i samsvar med kravene fastsatt i del C.  
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6.  Nettverksforvalteren skal kontrollere at søknader om tildeling av SSR-transponderkoder som mottas innenfor 

rammen av prosessen i nr. 4, oppfyller prosessens krav til format- og datakonvensjoner, fullstendighet, 

nøyaktighet, rettidighet og begrunnelse. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at SSR-transponderkodene tildeles luftfartøyer i samsvar med listen over tildelte SSR-

transponderkoder i nr. 3. 

8.  Nettverksforvalteren kan gis i oppdrag å forvalte et sentralisert system for tildeling og forvaltning av SSR-

transponderkoder for automatisk tildeling av SSR-transponderkoder til allmenn lufttrafikk, på vegne av medlems-

statene og yterne av flysikringstjenester. 

9.  Nettverksforvalteren skal innføre framgangsmåter og verktøyer for regelmessig evaluering og vurdering av 

medlemsstatenes og flysikringstjenesteyternes faktiske bruk av SSR-transponderkoder. 

10.  Nettverksforvalteren, medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal bli enige om planer og fram-

gangsmåter for å støtte den periodiske analysen og identifiseringen av framtidige krav til SSR-transponderkoder. 

Analysen skal omfatte identifisering av potensiell virkning på ytelsen som følge av forventede mangler ved 

tildelingen av SSR-transponderkoder. 

11.  Driftshåndbøker som inneholder nødvendige instruksjoner og opplysninger for at nettverksfunksjonen skal kunne 

utføres i samsvar med kravene i denne forordning, skal utarbeides og ajourføres. Disse driftshåndbøkene skal 

distribueres og ajourføres i samsvar med hensiktsmessige prosesser for kvalitets- og dokumentasjonshåndtering. 

DEL B 

Krav til den særskilte samrådsordningen 

1.  Nettverksforvalteren skal innføre en egen ordning for samordning og samråd vedrørende avtaler om tildeling av 

SSR-transponderkoder som skal 

a)  sikre at påvirkningen av bruken av SSR-transponderkodene i tredjestater tas i betraktning gjennom deltaking i 

samarbeidsavtalene om forvaltning av SSR-transponderkoder fastsatt i de relevante bestemmelsene i ICAOs 

regionale flysikringsplan for region Europa, i «Facilities and Services Implementation Document», 

b) sikre at listen over tildelte SSR-transponderkoder fastsatt i del A nr. 3 er i samsvar med planen for kodefor-

valtning fastsatt i de relevante bestemmelsene i ICAOs regionale flysikringsplan for region Europa, i 

«Facilities and Services Implementation Document», 

c)  angi krav som sikrer at det i forbindelse med nye eller endrede ordninger for forvaltning av SSR-transpon-

derkoder gjennomføres hensiktsmessige samråd med de berørte medlemsstatene, 

d)  angi krav som sikrer at medlemsstatene i forbindelse med nye eller endrede ordninger for forvaltning av SSR-

transponderkoder gjennomfører hensiktsmessige samråd med alle berørte parter på nasjonalt plan, 

e)  sikre at samordning med tredjestater om den strategiske og taktiske bruken av SSR-transponderkoder 

gjennomføres innenfor rammen av samarbeidsavtalene for forvaltning av SSR-transponderkoder fastsatt i de 

relevante bestemmelsene i ICAOs regionale flysikringsplan for region Europa, i «Facilities and Services 

Implementation Document», 

f)  angir minstefrister for samordningen av og samråd om foreslåtte nye eller endrede SSR-transponder-

kodetildelinger, 

g)  sikre at endringer i listen over tildelte SSR-transponderkoder godkjennes av de medlemsstatene som berøres av 

endringene, 

h)  angir krav som sikrer at alle berørte parter underrettes om endringer i listen over tildelte SSR-transponderkoder 

umiddelbart etter at de er godkjent, uten at dette berører nasjonale framgangsmåter for formidling av 

opplysninger om militære myndigheters bruk av SSR-transponderkoder. 

2.  Nettverksforvalteren skal i samarbeid med de nasjonale militære myndighetene sørge for at nødvendige tiltak 

treffes for å sikre at tildelingen og bruken av SSR-transponderkoder for militære formål ikke har negativ 

innvirkning på sikkerheten ved eller den effektive avviklingen av allmenn lufttrafikk. 
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DEL C 

Krav til levering av data 

1.  Søknader som inngis om nye eller endrede SSR-transponderkoder, skal oppfylle kravene til format- og data-

konvensjoner, fullstendighet, nøyaktighet, rettidighet og begrunnelse i prosessen fastsatt i del A nr. 4. 

2.  For å støtte leveringen av nettverksfunksjonen for SSR-transponderkoder skal medlemsstatene ved behov og 

innenfor de avtalte tidsrammene som er fastsatt av nettverksforvalteren, levere følgende data og opplysninger til 

nettverksforvalteren: 

a)  et ajourført register over tildelingen og bruken av alle SSR-transponderkoder innenfor deres ansvarsområde, 

med forbehold for eventuelle sikkerhetsbegrensninger vedrørende fullt innsyn i særskilte militære kode-

tildelinger som ikke brukes for allmenn lufttrafikk, 

b) en begrunnelse som skal vise at gjeldende og anmodede tildelinger av SSR-transponderkoder tilsvarer det 

minsteantallet som kreves for å oppfylle operasjonelle krav, 

c)  detaljerte opplysninger om tildelinger av SSR-transponderkoder som ikke lenger kreves av driftsmessige 

hensyn, og som kan frigis for ny tildeling innenfor nettverket, 

d)  rapporter om eventuelle faktiske ikke-planlagte mangler ved tildelingen av SSR-transponderkoder, 

e)  detaljerte opplysninger om eventuelle endringer i installasjonsplanleggingen eller i systemets eller 

bestanddelenes driftsmessige status som kan påvirke tildelingen av SSR-transponderkoder til flyginger. 

3.  For å støtte nettverksfunksjonen for SSR-transponderkoder skal yterne av flysikringstjenester ved behov og 

innenfor avtalte tidsrammer fastsatt av nettverksforvalteren, levere følgende data og opplysninger til nettverks-

forvalteren: 

a) korrelerte posisjonsrapporter fra det forbedrede taktiske systemet for trafikkflytstyring (ETFMS) som 

inneholder tildelinger av SSR-transponderkoder for allmenn lufttrafikk som utfører flyginger etter instrument-

flygereglene, 

b) rapporter om eventuelle faktiske ikke-planlagte konflikter eller farer forårsaket av en faktisk operativ tildeling 

av SSR-transponderkode, herunder opplysninger om hvordan konflikten ble løst. 

4.  Svarene fra medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester vedrørende samordningen av foreslåtte endringer av 

tildelinger av SSR-transponderkoder og ajourføringer av listen over tildelinger av SSR-transponderkoder skal minst 

a)  opplyse om hvorvidt en konflikt mellom SSR-transponderkodetildelinger eller farer i denne forbindelse 

forventes, 

b) bekrefte hvorvidt de operasjonelle kravene eller effektiviteten vil bli påvirket negativt, 

c)  bekrefte at endringer av SSR-transponderkodetildelinger kan gjennomføres i samsvar med fastsatte tidsplaner. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

MAL FOR STRATEGIPLANEN FOR NETTVERKET 

Strategiplanen for nettverket skal ha følgende struktur: 

1.  INNLEDNING 

1.1.  Anvendelsesområde for strategiplanen for nettverket (geografisk og tidsperiode) 

1.2.  Utarbeiding av planen og valideringsprosessen 

2.  GENERELL SAMMENHENG OG KRAV 

2.1.  Beskrivelse av den foreliggende og den planlagte nettverkssituasjonen, herunder med hensyn til ERND, ATFM, 

lufthavner og knappe ressurser 

2.2.  Utfordringer og muligheter knyttet til planens tidsperiode (herunder forventet trafikketterspørsel og global 

utvikling) 

2.3.  Ytelsesmål og forretningsmessige krav uttrykt av de ulike berørte parter samt de felles ytelsesmålene for EU 

3.  STRATEGISK VISJON 

3.1.  Beskrivelse av strategien for utvikling av og framdriften i nettverket for å nå ytelsesmålene og oppfylle de 

forretningsmessige kravene 

3.2.  Samsvar med ytelsesordningen 

3.3.  Samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen  

4.  STRATEGISKE MÅL 

4.1.  Beskrivelse av de strategiske målene for nettverket:  

– herunder aspektene ved samarbeidet med deltakende driftsmessig berørte parter når det gjelder deres roller og 

ansvarsområder, 

– angivelse av hvordan de strategiske målene vil oppfylle kravene, 

– angivelse av hvordan framdriften mot disse målene skal måles, 

– angivelse av hvordan de strategiske målene vil påvirke bransjen og andre berørte områder. 

5.  YTELSESPLANLEGGING 

Ytelsesplanen skal ha følgende struktur: 

1.  Innledning 

1.1.  Beskrivelse av situasjonen (planens anvendelsesområde, funksjoner som dekkes osv.) 

1.2.  Beskrivelse av det makroøkonomiske scenarioet for referanseperioden, herunder generelle forutsetninger 

(trafikkprognoser osv.) 

1.3.  Beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter med henblikk på utarbeiding av ytelsesplanen 

(deltakernes viktigste spørsmål og om mulig inngåtte kompromisser) 

2.  Ytelsesmål på nettverksforvalterplan 

2.1.  Ytelsesmål for hvert relevant sentralt ytelsesområde, som skal være fastsatt med henvisning til den aktuelle 

ytelsesindikator, for hele referanseperioden, med årlige verdier som skal brukes til overvåkings- og 

stimuleringsformål 

2.2.  Beskrivelse av og forklaring på det bidrag og den innvirkning nettverksforvalterens ytelsesmål har på de 

felles ytelsesmålene for EU 
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3.  Hver funksjons bidrag 

3.1.  Individuelle ytelsesmål for hver funksjon (ATFM, ERND, SSR-transponderkoder, frekvenser) 

4.  Militær dimensjon 

4.1.  Beskrivelse av planens sivil-militære dimensjon med angivelse av ytelsen når det gjelder fleksibel bruk av 

luftrommet for å øke kapasiteten, samtidig som det tas behørig hensyn til de militære operasjonenes 

effektivitet og, der det vurderes som hensiktsmessig, relevante ytelsesindikatorer og -mål i samsvar med 

ytelsesplanens indikatorer og mål 

5.  Analyse av følsomhet og sammenligning med den foregående ytelsesplanen 

5.1.  Følsomhet overfor eksterne forutsetninger 

5.2.  Sammenligning med den foregående ytelsesplanen 

6.  Gjennomføring av ytelsesplanen 

6.1.  Beskrivelse av de tiltakene som nettverksstyret har iverksatt for å nå ytelsesmålene, herunder 

– overvåkingsordninger for å sikre at sikkerhetsprogrammet og virksomhetsplanene gjennomføres, 

– tiltak for å overvåke og rapportere om gjennomføringen av ytelsesplanene, herunder hvordan situasjonen 

skal håndteres dersom ikke målene oppfylles i referanseperioden. 

6.  STRATEGISK PLANLEGGING 

6.1.  Beskrivelse av planleggingen på kort og mellomlang sikt, med angivelse av 

– prioriteringene for hvert enkelt av de strategiske målene, 

– oppfyllelse av hvert enkelt av de strategiske målene med hensyn til utvikling av nødvendig teknologi, 

innvirkning på arkitekturen, menneskelige aspekter, kostnader, fordeler samt nødvendig styring, ressurser og 

regulering, 

– nødvendig deltaking av driftsmessig berørte parter i hver del av planen, herunder deres roller og ansvars-

områder, 

– avtalt deltakingsnivå for nettverksforvalteren i arbeidet for å støtte gjennomføringen av hver del av planen for 

den enkelte funksjon. 

6.2.  Beskrivelse av planleggingen på lang sikt, med angivelse av 

– hensikten med å nå alle de strategiske målene med hensyn til nødvendig teknologi og tilsvarende FoU-

aspekter, innvirkning på arkitekturen, menneskelige aspekter, lønnsomhetsanalyse, nødvendig styring og 

regulering samt tilhørende sikkerhetsmessig og økonomisk begrunnelse for disse investeringene, 

– nødvendig deltaking av driftsmessig berørte parter i hver del av planen, herunder deres roller og ansvars-

områder. 

7.  RISIKOVURDERING 

7.1.  Beskrivelse av risikoene forbundet med gjennomføringen av planen 

7.2.  Beskrivelse av overvåkingsprosessen (herunder potensielle avvik fra de opprinnelige målene) 

8.  ANBEFALINGER 

8.1.  Identifisering av de tiltakene som Unionen og medlemsstatene skal treffe for å støtte gjennomføringen av planen. 

 ______  
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VEDLEGG V 

MAL FOR DRIFTSPLANEN FOR NETTVERKET 

Driftsplanen for nettverket skal baseres på følgende generelle struktur (som vil skreddersys planens ulike 

enkeltfunksjoner og til tidsrammen for å gjenspeile dens løpende natur og dens perioder på tre til fem år samt års-, 

sesongs-, uke- og døgnperioder): 

1.  INNLEDNING 

1.1.  Anvendelsesområde for driftsplanen for nettverket (geografisk og tidsperiode) 

1.2.  Utarbeiding av planen og valideringsprosessen 

2.  BESKRIVELSE AV DRIFTSPLANEN FOR NETTVERKET, DRIFTSMÅL OG OVERORDNEDE MÅL 

– herunder aspekter vedrørende samarbeidet med de driftsmessig berørte partene som deltar, når det gjelder 

deres roller og ansvarsområder, 

– angivelse av hvordan driftsmålene og de overordnede målene skal behandles i den taktiske og den pretaktiske 

fasen av planen og i dens faser på kort og mellomlang sikt samt andre ytelsesmål fastsatt i samsvar med 

ytelsesforordningen, 

– fastsatte prioriteringer og nødvendige ressurser for planleggingsperioden, 

– angivelse av innvirkningen på ATM-bransjen og andre berørte områder. 

3.  OVERORDNET PLANLEGGINGSPROSESS FOR DRIFTEN AV NETTVERKET 

– beskrivelse av den overordnede framgangsmåten for planleggingsprosessen for driften av nettverket, 

– beskrivelse av strategien for utvikling av og framdrift i driftsplanen for nettverket for å oppfylle driftsmessige 

ytelseskrav og andre ytelsesmål fastsatt i samsvar med ytelsesforordningen, 

– beskrivelse av de verktøyene og dataene som brukes. 

4.  GENERELL SAMMENHENG OG OPERASJONELLE KRAV 

4.1.  Sammenfattende beskrivelse av nettverkets tidligere ytelse 

4.2.  Utfordringer og muligheter i forbindelse med planens tidsperiode 

4.3.  Prognose for nettverkstrafikk i samsvar med vedlegg 1 og 2, herunder 

– nettverksprognose, 

– prognose for yterne av flysikringstjenester, de funksjonelle luftromsblokkene og ACC, 

– prognose for de største lufthavnene, 

– analyse av trafikkprognose, herunder en rekke scenarioer, 

– analyse av innvirkningen av særlige hendelser. 

4.4.  Kravene til nettverkets driftsytelse, herunder 

– krav til samlet kapasitet i nettverket, 

– krav til kapasitet hos yterne av flysikringstjenester, i de funksjonelle luftromsblokkene og i ACC, 

– lufthavnkapasitet, 

– analyse av kapasitetskravene, 

– samlede krav til nettverket med hensyn til miljø og flygeeffektivitet, 

– samlede krav til sikkerheten i nettverket, 

– beredskapskrav og krav til kontinuitet i tjenester som påvirker nettverket. 

4.5.  Driftsmessige behov ifølge de ulike berørte parter, herunder militære parter 

5.  PLANER FOR FORBEDRING AV NETTETS DRIFTSMESSIGE YTELSE OG TILTAK PÅ NETTVERKSPLAN 

– beskrivelse av de planer og tiltak som forventes gjennomført på nettverksplan, herunder luftrom, knappe 

ressurser og ATFM, 

– beskrivelse av de enkelte planers og tiltaks bidrag til driftsmessig ytelse. 
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6.  PLANER FOR FORBEDRING AV DRIFTSYTELSE OG TILTAK PÅ LOKALT PLAN  

– beskrivelse av de enkelte planer og tiltak som forventes gjennomført på lokalt plan, 

– beskrivelse av de enkelte planers og tiltaks bidrag til driftsmessig ytelse, 

– beskrivelse av forbindelsene med tredjestater og arbeid knyttet til ICAO. 

7.  SÆRLIGE HENDELSER 

– oversikt over særlige hendelser med betydelig innvirkning på ATM, 

– enkeltstående særlige hendelser og håndteringen av dem i et nettverksperspektiv, 

– større militærøvelser. 

8.  MILITÆRE KRAV TIL LUFTROMMET 

8.1.  Militære ytere av ATM-tjenester som har ansvar for områder med reservert eller atskilt luftrom, skal gjennom den 

berørte enhet for styring av luftrommet utveksle følgende opplysninger med nettverksforvalteren i samsvar med 

nasjonale regler: 

– tilgjengelig luftrom: standarddager/-tider der reservert luftrom er tilgjengelig, 

– særskilte anmodninger om ikke-planlagt bruk av reservert luftrom, 

– frigivelse av reservert luftrom til sivil bruk når det ikke er i bruk, med lengst mulig forhåndsvarsel. 

9.  SAMLET PROGNOSE OG ANALYSE AV NETTVERKETS DRIFTSMESSIGE YTELSE 

– forsinkelses-/kapasitetsmål og prognoser for nettverket, yterne av flysikringstjenester, funksjonelle luftroms-

blokker og ACC ATM, 

– lufthavnenes driftsytelse, 

– ytelsesmål og prognoser for nettverksmiljø/flygeeffektivitet, 

– innvirkningen av særlige hendelser, 

– analyse av driftsytelsesmål og -prognoser. 

10.  IDENTIFISERING AV FLASKEHALSOMRÅDER OG FORBEDRINGSTILTAK PÅ NETTVERKSPLAN OG 

LOKALT PLAN 

– identifisering av driftsmessige (sikkerhet, kapasitet og flygeeffektivitet) flaskehalser og potensielle 

flaskehalser, årsakene til dem og avtalte løsninger eller forbedringstiltak, herunder mulighet for balansering av 

kapasitetsetterspørsel. 

 ______   
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Tillegg 1 

Kontrollsentraler (ACC) 

Driftsplanen for nettverket skal inneholde en detaljert beskrivelse av hver enkelt ACC i alle områder, med planlagte 

driftsmessige forbedringstiltak, utsikter for perioden, trafikkprognose, mål og prognose for forsinkelser, betydelige 

hendelser som kan berøre trafikken og operasjonelle kontakter. 

Nettverksforvalteren skal for hver ACC angi 

– trafikkprognose, 

– en analyse av den aktuelle driftsmessige ytelsen, 

– en kvantitativ vurdering av den kapasiteten som er oppnådd (utgangsverdi for kapasiteten), 

– en kvantitativ vurdering av den kapasiteten som kreves for ulike trafikkscenarioer (påkrevd kapasitetsprofil), 

– en kvantitativ vurdering av de driftsmessige forbedringstiltakene som er planlagt på ACC-plan, som avtalt med 

yterne av flysikringstjenester, 

– mål og prognose for forsinkelser, 

– en analyse av forventet driftsmessig ytelse (sikkerhet, kapasitet og miljø). 

Alle ytere av flysikringstjenester skal gi nettverksforvalteren følgende opplysninger, som skal inkluderes i hver enkelt 

ACC-beskrivelse: 

– lokalt forsinkelsesmål, 

– vurdering/bekreftelse av trafikkprognosen, idet det tas hensyn til lokalkunnskap, 

– antall tilgjengelige sektorer: sektorkonfigurasjon/åpningsordning per sesong/ukedag/tidspunkt på dagen, 

– kapasitet/overvåkingsverdier for hver sektor/trafikkvolum per konfigurasjon/åpningsordning, 

– planlagte eller kjente særlige hendelser, herunder datoer/klokkeslett og tilhørende innvirkning på driftsmessig ytelse, 

– nærmere opplysninger om planlagte driftsmessige forbedringstiltak, tidsplan for gjennomføring av dem og 

tilhørende negativ/positiv innvirkning på kapasitet og/eller effektivitet, 

– nærmere opplysninger om foreslåtte og bekreftede endringer av luftromsstruktur og utnytting av luftrommet, 

– ytterligere tiltak avtalt med nettverksforvalteren, 

– driftsmessige ACC-kontakter. 

 ______   
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Tillegg 2 

Lufthavner 

Driftsplanen for nettverket skal inneholde en detaljert beskrivelse av de viktigste europeiske lufthavnene i alle 

områdene, med planlagte driftsmessige forbedringstiltak, utsikter for perioden, trafikk- og forsinkelsesprognose, 

betydelige hendelser som kan påvirke trafikken, driftsmessige kontakter. 

Nettverksforvalteren skal for hver større lufthavn angi 

– trafikkprognose, 

– en analyse av forventet driftsmessig ytelse (sikkerhet, kapasitet og miljø). 

Hver lufthavn som omfattes av driftsplanen for nettverket, skal gi nettverksforvalteren følgende opplysninger, som skal 

tas med i beskrivelsen av hvert enkelt lufthavn: 

– vurdering/bekreftelse av trafikkprognosen, idet det tas hensyn til lokalkunnskap, 

– rullebanekapasitet for hver rullebanekonfigurasjon, nåværende og planlagte ankomster og avganger, 

– eventuell kapasitetsspesifikasjon for og varighet av nattperiode, 

– nærmere opplysninger om planlagte driftsmessige forbedringstiltak, tidsplan for gjennomføring av dem og 

tilhørende negativ/positiv innvirkning på kapasitet og/eller effektivitet, 

– planlagte eller kjente særlige hendelser, herunder datoer/klokkeslett og tilhørende innvirkning på driftsmessig ytelse, 

– andre planlagte kapasitetsforbedrende tiltak, 

– ytterligere tiltak etter avtale med nettverksforvalteren. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

GENERELLE KRAV TIL NETTVERKSFUNKSJONENE 

1.  ORGANISASJONSSTRUKTUR 

 Nettverksforvalteren skal tilrettelegge og forvalte sin organisasjon etter en struktur som støtter nettverksfunk-

sjonenes sikkerhet. 

 Organisasjonsplanen skal vise 

a)  de utpekte stillingsinnehavernes fullmakter, plikter og ansvar, særlig for ledelsespersonale med ansvar for 

funksjoner knyttet til sikkerhet, kvalitet, fareforebygging og menneskelige ressurser, 

b) forbindelsene og rapporteringslinjene mellom de ulike delene og prosessene i organisasjonen. 

2.  SIKKERHET (SAFETY) 

 Nettverksforvalteren skal ha et sikkerhetsstyringssystem som omfatter alle nettverksfunksjonene den utfører i 

samsvar med følgende prinsipper. Den skal 

a)  beskrive organisasjonens overordnede sikkerhetsmessige filosofi og prinsipper på en måte som i størst mulig 

utstrekning oppfyller berørte parters behov («politikken»), 

b) etablere en samsvarskontrollfunksjon som inneholder framgangsmåter for å kontrollere at alle funksjoner 

utføres i samsvar med gjeldende krav, standarder og framgangsmåter. Samsvarskontrollen skal omfatte et 

system for tilbakemelding av avvik til det ansvarlige ledelsespersonalet for å sikre rask og effektiv 

gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak, 

c)  dokumentere styringssystemets virkemåte ved hjelp av håndbøker og kontrolldokumenter, 

d)  utpeke ledelsesrepresentanter til å kontrollere samsvaret med, og tilstrekkeligheten av, framgangsmåtene for å 

sikre sikker og effektiv driftspraksis, 

e)  gjennomgå styringssystemet som er innført, og eventuelt treffe utbedringstiltak, 

f)  styre sikkerheten ved alle nettverksfunksjoner den er tildelt. Med henblikk på dette skal den opprette formelle 

grensesnitt mot alle berørte parter for at de flysikkerhetsrisikoer som virksomheten medfører, skal kunne 

identifiseres og vurderes og risikoene i den forbindelse håndteres på hensiktsmessig måte, 

g) inneholde framgangsmåter for håndtering av sikkerheten i forbindelse med innføring av nye funksjonssystemer 

eller endring av eksisterende funksjonssystemer. 

3.  SIKKERHET (SECURITY) 

 Nettverksforvalteren skal ha et sikkerhetsstyringssystem som omfatter alle nettverksfunksjonene den utfører i 

samsvar med følgende prinsipper. Den skal 

a)  ivareta sikkerheten for anleggene og personalet ved å hindre anslag mot sikkerheten til de nettverksfunksjonene 

den forvalter, 

b) ivareta sikkerheten for driftsdataene den mottar, produserer eller på annen måte benytter, slik at tilgang 

begrenses til godkjente personer, 

c)  fastsette framgangsmåter for vurdering og reduksjon av sikkerhetsrisikoer, overvåking og bedring av 

sikkerheten, sikkerhetsvurderinger og formidling av erfaringer, 

d)  fastsette midler til å påvise sikkerhetsbrudd og varsle personalet med egnede sikkerhetsvarslingssignaler, 

e)  fastsette midler til å begrense virkningene av sikkerhetsbrudd og fastsette gjenopprettingstiltak og risikoredu-

serende framgangsmåter for å hindre gjentakelse. 

4.  DRIFTSHÅNDBØKER 

 Nettverksforvalteren skal utarbeide og ajourføre driftshåndbøker knyttet til dens virksomhet til bruk og veiledning 

for driftspersonalet. Den skal sikre at 

a)  driftshåndbøkene inneholder de instruksjoner og opplysninger som kreves for at driftspersonalet skal kunne 

utføre sine oppgaver, 

b) relevante deler av driftshåndbøkene er tilgjengelige for det berørte personalet, 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/559 

 

 

c)  driftspersonalet raskt underrettes om de endringene i driftshåndboken som gjelder deres oppgaver og når 

endringene trer i kraft. 

5.  PERSONALKRAV 

 Nettverksforvalteren skal ansette personale med relevante kvalifikasjoner for å sikre at nettverksfunksjonene som 

den er tildelt, utføres på en sikker, effektiv, kontinuerlig og bærekraftig måte. I den forbindelse skal nettverks-

forvalteren fastsette retningslinjer for opplæring av personalet. 

6.  BEREDSKAPSPLANER 

 Nettverksforvalteren skal utarbeide beredskapsplaner for alle funksjonene den utfører, for hendelser som fører til 

betydelig forringelse av eller avbrudd i dens virksomhet. 

7.  RAPPORTERINGSKRAV 

 I samsvar med artikkel 20 skal nettverksforvalteren utarbeide en årlig virksomhetsrapport. Rapporten skal omfatte 

virksomhetens resultater samt aktiviteter og utvikling av betydning, særlig på sikkerhetsområdet. 

 Årsrapporten skal minst inneholde 

– en vurdering av kvaliteten på utførelsen av de nettverksfunksjonene den forvalter, 

– resultatene sammenlignet med ytelsesmålene fastsatt i strategiplanen for nettverket, slik at de faktiske resultatene 

avstemmes mot driftsplanen for nettverket ved hjelp av ytelsesindikatorene som er fastsatt i driftsplanen for 

nettverket, 

– en forklaring på avvik fra målene og en redegjørelse for tiltak for å avhjelpe eventuelle avvik i referanseperioden 

nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, 

– utvikling innen drift og infrastruktur, 

– opplysninger om den formelle samrådsprosessen med brukerne og berørte parter, 

– opplysninger om personalpolitikken. 

8.  ARBEIDSMETODER OG DRIFTSPROSEDYRER 

 Nettverksforvalteren skal kunne dokumentere at arbeidsmetodene og driftsprosedyrene er i samsvar med andre 

deler av Unionens regelverk, særlig forordning (EU) nr. 255/2010. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/35/EU 

av 26. juni 2013 

om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i 

forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (tjuende særdirektiv i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) og om oppheving av direktiv 2004/40/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 153 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til traktaten kan Europaparlamentet og Rådet i 

direktivs form vedta minstekrav med sikte på 

forbedringer, særlig av arbeidsmiljøet, for å sikre et 

høyere nivå for vern av arbeidstakernes helse og 

sikkerhet. Slike direktiver skal unngå å pålegge 

administrative, økonomiske og rettslige byrder som er 

av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling 

av små og mellomstore bedrifter. 

2)  I henhold til artikkel 31 nr. 1 i Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter har enhver 

arbeidstaker rett til arbeidsvilkår som tar hensyn til hans 

eller hennes helse, sikkerhet og verdighet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 29.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse 

og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av 

menn og kvinner), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 42. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 47. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. juni 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. juni 2013. 

3)  Etter ikrafttredelsen av europaparlaments- og råds-

direktiv 2004/40/EF av 29. april 2004 om minstekrav til 

helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 

arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske 

agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i 

henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(3) 

har berørte parter, særlig i det medisinske miljøet, 

uttrykt alvorlig bekymring for den virkning gjennom-

føringen av direktivet vil kunne ha på anvendelsen av 

medisinske behandlingsformer basert på medisinsk 

bildebehandling. Det ble også uttrykt bekymring for 

direktivets virkning på bestemte former for industri-

virksomhet. 

4)  Kommisjonen har foretatt en nøye vurdering av 

argumentene fra berørte parter og har etter flere samråd 

besluttet å foreta en ny og grundig undersøkelse av 

enkelte bestemmelser i direktiv 2004/40/EF på grunnlag 

av nye vitenskapelige opplysninger fra internasjonalt 

anerkjente sakkyndige. 

5)  Direktiv 2004/40/EF ble endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/46/EF(4) for å forlenge fristen for 

gjennomføring av direktiv 2004/40/EF med fire år, og 

senere ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/11/EU(5) for å forlenge fristen for gjennomføring 

til 31. oktober 2013. Dette skulle gi Kommisjonen 

mulighet til å legge fram et nytt forslag og regelgiverne 

mulighet til å vedta et nytt direktiv på grunnlag av nyere 

og mer solid dokumentasjon. 

6)  Direktiv 2004/40/EF bør oppheves, og det bør innføres 

mer hensiktsmessige og forholdsmessige tiltak for å 

verne arbeidstakerne mot risikoer i forbindelse med 

elektromagnetiske felter. Nevnte direktiv omhandlet 

ikke langtidsvirkningene, herunder mulige kreftfram-

kallende virkninger, som følge av eksponering for 

  

(3) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1. 

(4) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 88. 

(5) EUT L 110 av 24.4.2012, s. 1. 

2019/EØS/28/58 
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tidsvariable elektriske, magnetiske og elektromagnetiske 

felter, der det for øyeblikket ikke foreligger klare 

vitenskapelige beviser som gjør det mulig å fastslå en 

årsakssammenheng. Dette direktiv tar sikte på å ta for 

seg alle kjente direkte biofysiske virkninger og indirekte 

virkninger forårsaket av elektromagnetiske felter, ikke 

bare for å sikre hver enkelt arbeidstakers helse og 

sikkerhet, men også for å sørge for et minstenivå av 

vern for alle arbeidstakere i Unionen og samtidig 

redusere en eventuell vridning av konkurransen. 

7)  Dette direktiv omhandler ikke mulige langtidsvirkninger 

av eksponering for elektromagnetiske felter, ettersom 

det for øyeblikket ikke foreligger veldokumenterte 

vitenskapelig beviser som gjør det mulig å fastslå en 

årsakssammenheng. Dersom det framkommer slike 

veldokumenterte vitenskapelige beviser, bør imidlertid 

Kommisjonen vurdere de mest hensiktsmessige måtene 

å håndtere slike virkninger på og holde 

Europaparlamentet og Rådet underrettet om dette 

gjennom sin rapport om den praktiske gjennomføringen 

av dette direktiv. I den forbindelse bør Kommisjonen ta 

hensyn til den seneste tilgjengelige forskning og ny 

vitenskapelig kunnskap basert på data fra dette området, 

i tillegg til de relevante opplysningene den mottar fra 

medlemsstatene. 

8)  Det bør fastsettes minstekrav slik at medlemsstatene kan 

velge å opprettholde eller vedta gunstigere 

bestemmelser om vern av arbeidstakere, særlig ved å 

fastsette lavere verdier for tiltaksgrenser eller lavere 

grenseverdier for eksponering for elektromagnetiske 

felter. Gjennomføringen av dette direktiv skal imidlertid 

ikke berettige noen tilbakeskritt i forhold til den 

nåværende situasjonen i hver medlemsstat. 

9)  Systemet for vern mot elektromagnetiske felter bør 

begrenses til å fastsette, uten unødige detaljer, de mål 

som skal oppnås, prinsipper som skal overholdes, og 

grunnleggende verdier som skal anvendes, slik at 

medlemsstatene kan oppfylle minstekravene på en 

ensartet måte. 

10)  For å verne arbeidstakere som eksponeres for 

elektromagnetiske felter, er det nødvendig å foreta en 

effektiv risikovurdering. Dette kravet bør imidlertid stå i 

forhold til den faktiske situasjonen på arbeidsplassen. 

Det er derfor hensiktsmessig å utforme et system for 

vern som grupperer ulike risikoer på en enkel, gradert 

og lett forståelig måte. Henvisning til en rekke 

indikatorer og standardsituasjoner gjennom praktiske 

veiledninger kan derfor hjelpe arbeidsgivere med å 

oppfylle sine forpliktelser. 

11)  De uønskede virkningene på menneskekroppen 

avhenger av frekvensen til det elektromagnetiske feltet 

eller strålingen den eksponeres for. Systemene for 

begrensning av eksponering må derfor være avhengige 

av eksponeringsmønster og frekvens for å verne 

arbeidstakere som eksponeres for elektromagnetiske 

felter, i tilstrekkelig grad. 

12)  Eksponeringen for elektromagnetiske felter kan 

reduseres mer effektivt ved å innføre forebyggende 

tiltak allerede ved utformingen av arbeidsplasser og ved 

å velge arbeidsutstyr, framgangsmåter og arbeids-

metoder som reduserer risikoen ved kilden. 

Bestemmelser om arbeidsutstyr og arbeidsmetoder 

bidrar dermed til å verne de berørte arbeidstakerne. Det 

er imidlertid behov for å unngå doble vurderinger når 

arbeidsutstyr allerede oppfyller kravene i relevant 

unionsrett på produktområdet, som fastsetter strengere 

sikkerhetskrav enn dem som er fastsatt i dette direktiv. 

Dette gir mulighet for en forenklet vurdering i et stort 

antall saker. 

13)  Arbeidsgiverne bør tilpasse seg den tekniske utvikling 

og den vitenskapelige kunnskap når det gjelder risikoer 

forbundet med eksponering for elektromagnetiske felter, 

med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes helse 

og sikkerhet. 

14)  Ettersom dette direktiv er et særdirektiv i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av  

12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 

arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1), 

får direktiv 89/391/EØF anvendelse på arbeidstakernes 

eksponering for elektromagnetiske felter, med forbehold 

for strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i 

dette direktiv. 

15)  De fysiske størrelsene, dvs. grenseverdiene for ekspo-

nering og tiltaksgrensene, som er fastsatt i dette direktiv, 

bygger på anbefalingene fra Den internasjonale kommi-

sjonen for vern mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) 

og bør anvendes i samsvar med ICNIRPs prinsipper, 

unntatt der annet er angitt i dette direktiv. 

16)  For å sikre at dette direktiv ajourføres, bør myndigheten 

til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder rent tekniske 

endringer av vedleggene, for å gjenspeile vedtakelsen av 

forordninger og direktiver som gjelder teknisk 

harmonisering og standardisering, teknisk utvikling, 

endringer i de mest relevante standardene eller spesifi-

kasjonene og nye vitenskapelige funn om farer forbun-

det med elektromagnetiske felter, og for å tilpasse 

tiltaksgrenser. Det er særlig viktig at Kommisjonen 

holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre 

at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte.  

  

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 
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17)  Dersom rent tekniske endringer av vedleggene blir nød-

vendige, bør Kommisjonen samarbeide nært med Den 

rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, nedsatt ved Rådets beslutning av 22. juli 2003(1). 

18)  I unntakstilfeller der det er tvingende nødvendig å 

handle raskt, for eksempel ved mulige umiddelbare 

risikoer for arbeidstakeres helse og sikkerhet i forbin-

delse med eksponering for elektromagnetiske felter, bør 

det gis mulighet til å anvende framgangsmåten for 

behandling av hastesaker på delegerte rettsakter som 

vedtas av Kommisjonen. 

19)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

et direktivs bestanddeler og de tilsvarende deler av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget. 

20)  Et system som omfatter grenseverdier for eksponering 

og tiltaksgrenser, bør, dersom det er relevant, anses som 

et middel til å oppnå et høyt nivå for vern mot de 

helseskadelige virkningene og sikkerhetsrisikoen som 

kan være forbundet med eksponering for elektromag-

netiske felter. Et slikt system kan imidlertid komme i 

konflikt med særlige vilkår innenfor bestemte virk-

somheter, for eksempel bruk av magnetisk resonans-

teknikk i medisinsk sektor. Det er derfor nødvendig å ta 

hensyn til disse særlige vilkårene. 

21)  I lys av de væpnede styrkenes særtrekk og for å gi dem 

mulighet til å virke og samvirke effektivt, herunder i 

felles militærøvelser, bør medlemsstatene kunne innføre 

tilsvarende eller mer spesifikke systemer for vern, for 

eksempel internasjonalt vedtatte standarder slik som 

NATO-standarder, forutsatt at helseskadelige virkninger 

og sikkerhetsrisikoer unngås. 

22)  Det bør kreves at arbeidsgivere sikrer at risikoer i 

forbindelse med elektromagnetiske felter på arbeids-

plassen fjernes eller reduseres mest mulig. Det er likevel 

mulig at grenseverdiene for eksponering som er fastsatt 

i dette direktiv, i særlige tilfeller og under behørig 

begrunnede omstendigheter midlertidig overskrides. I 

slike tilfeller bør det kreves at arbeidsgivere så snart 

som mulig treffer de nødvendige tiltak for igjen å 

overholde grenseverdiene for eksponering. 

23)  Et system som sikrer et høyt vernenivå når det gjelder 

de helseskadelige virkningene og sikkerhetsrisikoene 

som kan være forbundet med eksponering for elektro-

magnetiske felter, bør ta tilstrekkelig hensyn til 

særskilte grupper av arbeidstakere som er utsatt for 

særlig risiko, og unngå interferensproblemer med eller 

  

(1) EUT C 218 av 13.9.2003, s. 1. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

funksjonsforstyrrelser i medisinsk utstyr, for eksempel 

proteser av metall, pacemakere og defibrillatorer, 

cochleaimplantater og andre implantater eller medisinsk 

utstyr som bæres på kroppen. Interferensproblemer, 

særlig med pacemakere, kan oppstå ved nivåer som 

ligger under tiltaksgrensene, og bør derfor omfattes av 

hensiktsmessige sikkerhets- og vernetiltak — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I dette direktiv, som er det tjuende særdirektiv i henhold 

til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, fastsettes minstekrav 

til vern av arbeidstakere mot de risikoer for deres helse og 

sikkerhet som oppstår eller kan oppstå som følge av 

eksponering for elektromagnetiske felter i arbeidet. 

2.  Dette direktiv omfatter alle kjente direkte biofysiske 

virkninger og indirekte virkninger som forårsakes av elektro-

magnetiske felter. 

3.  Grenseverdiene for eksponering som er fastsatt i dette 

direktiv, omfatter bare vitenskapelig veletablerte forbindelser 

mellom kortvarige direkte biofysiske virkninger og eksponering 

for elektromagnetiske felter. 

4.  Dette direktiv omfatter ikke antatte langtidsvirkninger. 

Kommisjonen skal løpende følge den seneste vitenskapelige 

utvikling. Dersom veldokumentert vitenskapelig bevis for 

mulige langsiktige virkninger blir tilgjengelig, skal Kommi-

sjonen vurdere et hensiktsmessig politisk tiltak, herunder, 

dersom det er relevant, framlegging av et forslag til regelverk 

for å ta hensyn til slike virkninger. Kommisjonen skal gjennom 

rapporten nevnt i artikkel 15 holde Europaparlamentet og Rådet 

underrettet om dette. 

5.  Dette direktiv omfatter ikke risikoer som skyldes berøring 

av spenningsførende ledere. 

6.  Direktiv 89/391/EØF får i sin helhet fortsatt anvendelse 

på hele området nevnt i nr. 1, uten at strengere eller mer 

spesifikke bestemmelser i dette direktiv berøres. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «elektromagnetiske felter» statiske elektriske, statiske 

magnetiske og tidsvariable elektriske, magnetiske og 

elektromagnetiske felter med frekvenser opptil 300 GHz,  
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b) «direkte biofysiske virkninger» virkninger på menneske-

kroppen som er direkte forårsaket av et opphold i et 

elektromagnetisk felt, herunder 

i)  termiske virkninger, for eksempel oppvarming av vev 

gjennom energiabsorpsjon fra elektromagnetiske felter 

i vevet, 

ii)  ikke-termiske virkninger, for eksempel stimulering av 

muskler, nerver eller sanseorganer. Disse virkningene 

kan ha skadelig virkning på eksponerte arbeidstakeres 

psykiske og fysiske helse. Stimulering av sanseorganer 

kan dessuten føre til forbigående symptomer som 

svimmelhet eller fosfener. Virkningene kan forårsake 

forbigående ubehag eller påvirke kognisjonen eller 

andre hjerne- eller muskelfunksjoner, og de kan 

dermed påvirke arbeidstakerens evne til å utføre sine 

arbeidsoppgaver på en sikker måte (dvs. sikkerhets-

risikoer), og 

iii)  strøm i lemmer, 

c) «indirekte virkninger» virkninger forårsaket av at en 

gjenstand befinner seg i et elektromagnetisk felt, noe som 

kan medføre en sikkerhets- eller helsefare, for eksempel 

i)  interferens med elektromedisinsk utstyr og elektro-

medisinske innretninger, herunder pacemakere og 

andre implantater eller medisinsk utstyr som bæres på 

kroppen, 

ii)  prosjektilfaren knyttet til ferromagnetiske gjenstander i 

statiske magnetiske felter, 

iii)  initiering av elektro-eksplosive enheter (detonatorer), 

iv)  brann og eksplosjoner som skyldes at brannfarlig 

materiale antennes av gnister forårsaket av induserte 

felter, kontaktstrøm eller gnistutladninger, og 

v)  kontaktstrøm, 

d) «grenseverdier for eksponering (ELV)» verdier fastsatt på 

grunnlag av biofysiske og biologiske vurderinger, særlig på 

grunnlag av vitenskapelig veletablerte kortsiktige og akutte 

direkte virkninger, dvs. termiske virkninger og elektrisk 

stimulering av vev, 

e) «grenseverdier for helsemessige virkninger ved ekspo-

nering» grenseverdier for eksponering over hvilke 

arbeidstakerne kan bli utsatt for helseskadelige virkninger, 

for eksempel termisk oppvarming eller stimulering av 

nerve- og muskelvev, 

f) «grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering» 

grenseverdier for eksponering over hvilke arbeidstakerne 

kan bli utsatt for forbigående sanseforstyrrelser og mindre 

endringer i hjernefunksjonene, 

g) «tiltaksgrenser (AL)» operative grenser som er fastsatt for å 

gjøre det lettere å påvise at de relevante grenseverdiene for 

eksponering er overholdt, eller eventuelt for å treffe 

relevante vernetiltak eller forebyggende tiltak som er 

fastsatt i dette direktiv. 

I vedlegg II anvendes følgende terminologi i forbindelse 

med tiltaksgrenser: 

i)  i forbindelse med elektriske felter menes med «lave 

tiltaksgrenser» og «høye tiltaksgrenser» de grensene 

som gjelder de særlige vernetiltakene eller forebyggen-

de tiltakene som er fastsatt i dette direktiv, og 

ii)  i forbindelse med magnetiske felter menes med «lave 

tiltaksgrenser» grenser som gjelder grenseverdier for 

sensoriske virkninger ved eksponering, og med «høye 

tiltaksgrenser» grenseverdier for helsemessige 

virkninger ved eksponering. 

Artikkel 3 

Grenseverdier for eksponering og tiltaksgrenser 

1.  Fysiske størrelser som gjelder eksponering for elektro-

magnetiske felter angis i vedlegg I. Grenseverdier for 

helsemessige virkninger ved eksponering, grenseverdier for 

sensoriske virkninger ved eksponering og tiltaksgrenser er 

fastsatt i vedlegg II og III. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at arbeidsgiveren sikrer at 

arbeidstakernes eksponering for elektromagnetiske felter 

begrenses til de grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering og de grenseverdiene for sensoriske virkninger ved 

eksponering som angis i vedlegg II med hensyn til ikke-

termiske virkninger og i vedlegg III med hensyn til termiske 

virkninger. Overholdelse av grenseverdier for helsemessige 

virkninger ved eksponering og grenseverdier for sensoriske 

virkninger ved eksponering skal fastslås gjennom anvendelse av 

de relevante framgangsmåtene for vurdering av eksponering 

nevnt i artikkel 4. Dersom arbeidstakernes eksponering for 

elektromagnetiske felter overskrider grenseverdiene for 

eksponering, skal arbeidsgiveren umiddelbart treffe tiltak i 

samsvar med artikkel 5 nr. 8. 

3.  Ved anvendelse av dette direktiv skal arbeidsgiveren 

anses å overholde grenseverdier for helsemessige virkninger 

ved eksponering og grenseverdier for sensoriske virkninger ved 

eksponering når det påvises at de relevante tiltaksgrensene i 

vedlegg II og III ikke overskrides. Dersom eksponeringen 

overskrider tiltaksgrensene, skal arbeidsgiveren handle i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2, med mindre vurderingen 

gjennomført i samsvar med artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 viser at de 

relevante grenseverdiene for eksponering ikke er overskredet, 

og at sikkerhetsrisikoer kan utelukkes. 

Uten hensyn til første ledd kan eksponeringen overskride 

a)  lave tiltaksgrenser for elektriske felter (vedlegg II tabell B1) 

dersom dette er begrunnet ut fra praksisen eller prosessen, 

forutsatt at enten grenseverdiene for sensoriske virkninger 

ved eksponering (vedlegg II tabell A3) ikke overskrides, 

eller at 

i)  grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering (vedlegg II tabell A2) ikke overskrides,  
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ii)  for store gnistutladninger og for stor kontaktstrøm 

(vedlegg II tabell B3) unngås gjennom særlige 

vernetiltak som fastsatt i artikkel 5 nr. 6, og 

iii)  arbeidstakerne er underrettet om situasjonene nevnt i 

artikkel 6 bokstav f),  

b)  lave tiltaksgrenser for magnetiske felter (vedlegg II tabell 

B2) i løpet av arbeidsdagen dersom dette er begrunnet ut fra 

praksisen eller prosessen, herunder i hode og torso, forutsatt 

at enten grenseverdiene for sensoriske virkninger ved 

eksponering (vedlegg II tabell A3) ikke overskrides, eller at 

i)  overskridelsen av grenseverdiene for sensoriske 

virkninger ved eksponering bare er midlertidig, 

ii)  grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering (vedlegg II tabell A2) ikke overskrides, 

iii)  tiltak vedtas i samsvar med artikkel 5 nr. 9 dersom det 

oppstår forbigående symptomer i henhold til bokstav 

a) i nevnte nummer, og 

iv)  arbeidstakerne er underrettet om situasjonene nevnt i 

artikkel 6 bokstav f). 

4.  Uten hensyn til nr. 2 og 3 kan eksponeringen overskride 

a)  grenseverdiene for sensoriske virkninger ved eksponering 

(vedlegg II tabell A1) i løpet av arbeidsdagen dersom dette 

er begrunnet ut fra praksisen eller prosessen, forutsatt at 

i)  overskridelsen bare er midlertidig, 

ii)  grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering (vedlegg II tabell A1) ikke overskrides, 

iii)  særlige vernetiltak er truffet i samsvar med artikkel 5 

nr. 7, 

iv)  tiltak vedtas i samsvar med artikkel 5 nr. 9 dersom det 

oppstår forbigående symptomer i henhold til bokstav 

b) i nevnte nummer, og 

v)  arbeidstakerne er underrettet om situasjonene nevnt i 

artikkel 6 bokstav f), 

b)  grenseverdiene for sensoriske virkninger ved eksponering 

(vedlegg II tabell A3 og vedlegg III tabell A2) i løpet av 

arbeidsdagen dersom dette er begrunnet ut fra praksisen 

eller prosessen, forutsatt at 

i)  overskridelsen bare er midlertidig, 

ii)  grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering (vedlegg II tabell A2 og vedlegg III tabell 

A1 og A3) ikke overskrides, 

iii)  tiltak vedtas i samsvar med artikkel 5 nr. 9 dersom det 

oppstår forbigående symptomer i henhold til bokstav 

a) i nevnte nummer, og 

iv)  arbeidstakerne er underrettet om situasjonene nevnt i 

artikkel 6 bokstav f). 

KAPITTEL II 

ARBEIDSGIVERENS PLIKTER 

Artikkel 4 

Vurdering av risikoer og bestemmelse av eksponering 

1.  For å oppfylle pliktene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 og  

artikkel 9 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF skal arbeidsgiveren 

vurdere alle risikoer for arbeidstakere i forbindelse med 

elektromagnetiske felter på arbeidsplassen og om nødvendig 

måle eller beregne nivåene på de elektromagnetiske feltene som 

arbeidstakerne eksponeres for. 

Med forbehold for artikkel 10 i direktiv 89/391/EØF og  

artikkel 6 i dette direktiv kan denne vurderingen offentliggjøres 

på anmodning i samsvar med relevant unionsrett og nasjonal 

lovgivning. Ved behandling av arbeidstakeres personopplys-

ninger under en slik vurdering skal enhver offentliggjøring 

oppfylle kravene 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(1) og medlemsstatenes nasjonale lovgivning 

som gjennomfører nevnte direktiv. Med mindre offentliggjøring 

kan begrunnes med tvingende allmenne hensyn, kan 

myndigheter som har en kopi av vurderingen, avslå en 

anmodning om tilgang til den eller en anmodning om at den 

skal offentliggjøres, dersom offentliggjøring ville undergrave 

beskyttelsen av arbeidsgiverens forretningsmessige interesser, 

herunder immaterialrett. Arbeidsgivere kan avslå å utlevere 

eller offentliggjøre vurderingen på de samme vilkårene i 

samsvar med relevant unionsrett og nasjonal lovgivning. 

2.  Ved vurderingen omhandlet i nr. 1 i denne artikkel skal 

arbeidsgiveren påvise og vurdere elektromagnetiske felter på 

arbeidsplassen, idet det tas hensyn til de relevante praktiske 

veiledningene omhandlet i artikkel 14 og andre relevante 

standarder eller retningslinjer fra den berørte medlemsstat, 

herunder eksponeringsdatabaser. Uten hensyn til arbeids-

giverens forpliktelser i henhold til denne artikkel er arbeids-

giveren, når det er relevant, også berettiget til å ta i betraktning 

utslippsnivåene og andre hensiktsmessige sikkerhetsopplys-

ninger som produsenter eller distributører har oppgitt om 

utstyret i samsvar med relevant unionsrett, herunder en 

vurdering av risikoer, dersom det er relevant for eksponerings-

forholdene på arbeidsplassen eller installasjonsstedet. 

3.  Dersom overholdelsen av grenseverdiene for eksponering 

ikke kan fastslås på en pålitelig måte ut fra lett tilgjengelige 

opplysninger, skal vurderingen av eksponeringen foretas på 

grunnlag av målinger eller beregninger. I slike tilfeller skal det 

ved vurderingen tas hensyn til unøyaktigheter i målingene eller 

beregningene, for eksempel numeriske feil, kildemodellering, 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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fantomgeometri og de elektriske egenskapene ved vev og 

materialer, fastsatt i samsvar med relevant god praksis. 

4.  Vurderingene, målingene og beregningene nevnt i nr. 1, 2 

og 3 i denne artikkel skal planlegges og gjennomføres med 

passende mellomrom av kvalifiserte tjenester eller personer, 

idet det tas hensyn til veiledningen som gis i dette direktiv, og 

særlig hensyn til artikkel 7 og 11 i direktiv 89/391/EØF om 

nødvendige kvalifiserte tjenester eller personer og om 

konsultasjon av arbeidstakerne og deres medbestemmelse. 

Resultatet av vurderingen, målingen eller beregningen av 

eksponeringsnivået skal bevares i en egnet sporbar form slik at 

det kan brukes på et senere tidspunkt, i samsvar med nasjonal 

lovgivning og praksis. 

5.  Ved gjennomføring av risikovurderingen i henhold til 

artikkel 6 nr. 3 i direktiv 89/391/EØF skal arbeidsgiveren ta 

særlig hensyn til følgende: 

a)  grenseverdiene for helsemessige virkninger ved ekspo-

nering, grenseverdiene for sensoriske virkninger ved 

eksponering og tiltaksgrensene som er nevnt i artikkel 3 og 

vedlegg II og III til dette direktiv, 

b)  eksponeringens frekvens, nivå, varighet og type, herunder 

fordeling over arbeidstakerens kropp og på arbeidsplassen, 

c)  eventuelle direkte biofysiske virkninger, 

d)  eventuelle virkninger på helse og sikkerhet for arbeids-

takere som er utsatt for særlig risiko, særlig arbeidstakere 

med aktivt eller passivt implantert medisinsk utstyr, for 

eksempel pacemakere, arbeidstakere med medisinsk utstyr 

som bæres på kroppen, for eksempel insulinpumper, samt 

gravide arbeidstakere, 

e)  eventuelle indirekte virkninger, 

f)  forekomst av reserveutstyr som er utformet for å redusere 

eksponeringen for elektromagnetiske felter, 

g)  relevante opplysninger innsamlet fra helseovervåkingen 

nevnt i artikkel 8, 

h)  opplysninger fra utstyrsprodusenten, 

i)  andre relevante opplysninger om helse og sikkerhet, 

j)  flere eksponeringskilder, 

k)  samtidig eksponering for flerfrekvensfelter. 

6.  På arbeidsplasser som er åpne for allmennheten, er det 

ikke nødvendig å gjennomføre vurderingen av eksponering 

dersom det allerede er foretatt en evaluering i samsvar med 

bestemmelsene om begrensning av allmennhetens eksponering 

for elektromagnetiske felter, forutsatt at begrensningene i 

nevnte bestemmelser er overholdt for arbeidstakerne, og at 

helse- og sikkerhetsrisikoer er utelukket. Når utstyr som er 

beregnet på allmennheten, anvendes etter hensikten og 

overholder unionsretten på produktområdet, som fastsetter 

strengere sikkerhetsnivåer enn dem som er fastsatt i dette 

direktiv, og annet utstyr ikke anvendes, skal disse vilkårene 

anses som oppfylt. 

7.  Arbeidsgiveren skal ha til rådighet en risikovurdering i 

samsvar med artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i direktiv 89/391/EØF, 

og skal oppgi hvilke tiltak som skal iverksettes i samsvar med 

artikkel 5 i dette direktiv. Risikovurderingen kan omfatte 

begrunnelsen for at arbeidsgiveren anser at arten og omfanget 

av risikoene i forbindelse med elektromagnetiske felter gjør en 

ytterligere risikovurdering unødvendig. Risikovurderingen skal 

ajourføres jevnlig, særlig dersom det er skjedd vesentlige 

endringer som kan ha gjort den utdatert, eller dersom 

resultatene av helseovervåkingen omhandlet i artikkel 8 viser at 

det er nødvendig. 

Artikkel 5 

Bestemmelser med sikte på å unngå eller redusere risikoer 

1.  Idet det tas hensyn til den tekniske utvikling og 

tilgjengelige tiltak for å kontrollere produksjonen av elektro-

magnetiske felter ved kilden, skal arbeidsgiveren treffe alle 

tiltak som er nødvendige for å sikre at risikoer som oppstår i 

forbindelse med elektromagnetiske felter, fjernes eller 

begrenses mest mulig. 

Begrensningen av risikoene som oppstår ved eksponering for 

elektromagnetiske felter, skal gjennomføres på grunnlag av de 

generelle prinsipper for forebygging som er fastsatt i artikkel 6 

nr. 2 i direktiv 89/391/EØF. 

2.  På grunnlag av risikovurderingen nevnt i artikkel 4 og når 

de relevante tiltaksgrensene nevnt i artikkel 3 og vedlegg II og 

III er overskredet, skal arbeidsgiveren, med mindre vurderingen 

gjennomført i samsvar med artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 viser at de 

relevante grenseverdiene for eksponering ikke er overskredet og 

at sikkerhetsrisikoer kan utelukkes, utarbeide og iverksette en 

handlingsplan som skal omfatte tekniske og/eller organisa-

toriske tiltak med sikte på å forebygge eksponering som 

overskrider grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering og grenseverdiene for sensoriske virkninger ved 

eksponering, samtidig som det tas særlig hensyn til: 

a)  andre arbeidsmetoder som medfører lavere eksponering for 

elektromagnetiske felter, 

b)  valg av utstyr som sender ut mindre intense elektro-

magnetiske felter, idet det tas hensyn til arbeidet som skal 

utføres, 

c)  tekniske tiltak for å begrense utstrålingen av elektro-

magnetiske felter, herunder, eventuelt, bruk av forriglinger, 

skjerming eller lignende helsevernordninger, 

d)  hensiktsmessige avgrensnings- og adgangstiltak som 

signaler, merker, markeringer på gulvet eller avsperring for 

å begrense eller kontrollere adgangen, 

e)  ved eksponering for elektriske felter, tiltak og fram-

gangsmåter for håndtering av gnistutladninger og 

kontaktstrøm ved hjelp av tekniske midler og gjennom 

opplæring av arbeidstakere,  
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f)  hensiktsmessige vedlikeholdsprogrammer for arbeidsutstyr, 

arbeidsplasser og arbeidsstasjonssystemer, 

g)  utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeids-

stasjoner, 

h)  begrensning av eksponeringens varighet og omfang, og 

i)  tilgjengeligheten av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

3.  På grunnlag av risikovurderingen omhandlet i artikkel 4 

skal arbeidsgiveren utarbeide og iverksette en handlingsplan 

som skal omfatte tekniske og/eller organisatoriske tiltak med 

sikte på å forebygge enhver risiko for særlig utsatte 

arbeidstakere og eventuelle risikoer på grunn av indirekte 

virkninger som omhandlet i artikkel 4. 

4.  I tillegg til å gi opplysningene som er fastsatt i artikkel 6 i 

dette direktiv, skal arbeidsgiveren i henhold til artikkel 15 i 

direktiv 89/391/EØF tilpasse tiltakene omhandlet i denne 

artikkel til de behovene som særlig utsatte arbeidstakere har, 

og, dersom det er relevant, til individuelle risikovurderinger, 

særlig i forbindelse med arbeidstakere som har opplyst om at de 

bruker aktivt eller passivt implantert medisinsk utstyr, for 

eksempel pacemakere, eller bruker medisinsk utstyr som bæres 

på kroppen, for eksempel insulinpumper, eller i forbindelse 

med gravide arbeidstakere som har opplyst arbeidsgiveren om 

at de er gravide. 

5.  På grunnlag av risikovurderingen omhandlet i artikkel 4 

skal arbeidsplasser der arbeidstakerne kan eksponeres for 

elektromagnetiske felter som overskrider tiltaksgrensene, 

merkes på hensiktsmessig måte i samsvar med rådsdirektiv 

92/58/EØF av 24. juni 1992 om minimumskrav til sikkerhets- 

og/eller helseskilting på arbeidsplassen (niende særdirektiv i 

henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1). De 

berørte områdene skal identifiseres, og tilgangen til dem skal 

begrenses etter behov. Dersom tilgangen til disse områdene er 

begrenset på egnet måte av andre grunner og arbeidstakerne har 

blitt opplyst om risikoene i forbindelse med elektromagnetiske 

felter, skal det ikke kreves særskilt skilting og adgangs-

begrensninger for elektromagnetiske felter. 

6.  Når artikkel 3 nr. 3 bokstav a) får anvendelse, skal det 

treffes særlige vernetiltak, som opplæring av arbeidstakerne i 

samsvar med artikkel 6 og bruk av tekniske midler og personlig 

verneutstyr, for eksempel jording av arbeidsgjenstander, 

forbindelse mellom arbeidstakere og arbeidsgjenstander 

(ekvipotensialutjevning) og, dersom det er relevant og i 

samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsdirektiv 

89/656/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til 

sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av 

personlig verneutstyr i arbeidet (tredje særdirektiv i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(2), bruk av sko med 

isoleringsevne, hansker og vernetøy. 

  

(1) EFT nr. L 245 av 26.8.1992, s. 23. 

(2) EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18. 

7.  Når artikkel 3 nr. 4 bokstav a) får anvendelse, skal det 

treffes særlige vernetiltak, for eksempel kontroll av bevegelser. 

8.  Arbeidstakere skal ikke utsettes for eksponeringer som 

overskrider grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering og grenseverdiene for sensoriske virkninger ved 

eksponering, med mindre vilkårene i enten artikkel 10 nr. 1 

bokstav a) eller c) eller artikkel 3 nr. 3 eller 4 er oppfylt. 

Dersom grenseverdiene for helsemessige virkninger ved 

eksponering og grenseverdiene for sensoriske virkninger ved 

eksponering overskrides til tross for arbeidsgiverens tiltak, skal 

arbeidsgiveren umiddelbart treffe tiltak for å begrense 

eksponeringen til et nivå som ikke overskrider disse 

grenseverdiene for eksponering. Arbeidsgiveren skal påvise og 

registrere årsakene til at grenseverdiene for helsemessige 

virkninger ved eksponering og grenseverdiene for sensoriske 

virkninger ved eksponering er overskredet, og skal tilpasse 

vernetiltakene og de forebyggende tiltakene i tråd med dette for 

å hindre at de overskrides på nytt. De endrede vernetiltakene og 

forebyggende tiltakene skal bevares i en egnet sporbar form slik 

at de kan anvendes på et senere tidspunkt, i samsvar med 

nasjonal lovgivning og praksis. 

9.  Når artikkel 3 nr. 3 og 4 får anvendelse og arbeidstakeren 

har rapportert forbigående symptomer, skal arbeidsgiveren om 

nødvendig ajourføre risikovurderingen og de forebyggende 

tiltakene. Forbigående symptomer kan omfatte 

a)  sanseinntrykk og sensoriske virkninger i sentralnerve-

systemets funksjon i hodet, framkalt av tidsvariable 

magnetiske felter, og 

b)  statiske magnetiske felters virkninger, for eksempel 

svimmelhet og kvalme. 

Artikkel 6 

Informasjon til og opplæring av arbeidstakere 

Med forbehold for artikkel 10 og 12 i direktiv 89/391/EØF skal 

arbeidsgiveren sørge for at arbeidstakere som kan bli eksponert 

for risikoer som skyldes elektromagnetiske felter på 

arbeidsplassen, og/eller deres representanter, får all nødvendig 

informasjon og opplæring om resultatet av risikovurderingen 

fastsatt i artikkel 4 i dette direktiv, særlig med hensyn til 

a)  tiltak som treffes i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv, 

b)  verdiene og begrepene knyttet til grenseverdi for 

eksponering og tiltaksgrenser, tilknyttede mulige risikoer 

og forebyggende tiltak som treffes, 

c)  de mulige indirekte virkningene av eksponeringen, 

d)  resultatene av vurderingen, målingen eller beregningen av 

eksponeringsnivåene for elektromagnetiske felter som er 

gjennomført i samsvar med artikkel 4 i dette direktiv, 

e)  hvordan helseskadelige virkninger av eksponering skal 

oppdages og rapporteres, 

f)  muligheten for forbigående symptomer og sanseinntrykk 

knyttet til virkninger i sentralnervesystemet eller det 

perifere nervesystemet,  
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g)  de omstendigheter der arbeidstakerne har krav på helse-

overvåking, 

h)  sikre arbeidsrutiner for å begrense risikoer som følge av 

eksponering mest mulig, 

i)  arbeidstakere som er utsatt for særlig risiko, som omhandlet 

i artikkel 4 nr. 5 bokstav d) og artikkel 5 nr. 3 og 4 i dette 

direktiv. 

Artikkel 7 

Konsultasjon av arbeidstakerne og deres medbestemmelse 

Konsultasjon av arbeidstakerne og/eller deres representanter og 

deres medbestemmelse skal finne sted i samsvar med artikkel 

11 i direktiv 89/391/EØF. 

KAPITTEL III 

DIVERSE BESTEMMELSER 

Artikkel 8 

Helseovervåking 

1.  Med sikte på forebygging og tidlig diagnostisering av 

eventuelle helseskadelige virkninger som følge av eksponering 

for elektromagnetiske felter, skal det gjennomføres egnet 

helseovervåking i samsvar med artikkel 14 i direktiv 

89/391/EØF. Det skal fastsettes bestemmelser om 

helsejournaler og tilgang til slike i samsvar med nasjonal 

lovgivning og/eller praksis. 

2.  I samsvar med nasjonal lovgivning og praksis skal 

resultatene av helseovervåkingen bevares i en egnet form slik at 

de kan anvendes på et senere tidspunkt, forutsatt at kravene om 

fortrolighet er oppfylt. Den enkelte arbeidstaker skal på 

anmodning få tilgang til sin egen personlige helsejournal. 

Dersom en arbeidstaker rapporterer om en uønsket eller uventet 

helsemessig virkning, og under alle omstendigheter dersom det 

oppdages eksponering som overskrider grenseverdiene for 

eksponering, skal arbeidsgiveren sørge for at den eller de 

berørte arbeidstakerne gjennomgår legeundersøkelse eller 

individuell helseovervåking i samsvar med nasjonal lovgivning 

og praksis. 

Slike undersøkelser eller slik overvåking skal skje på et 

tidspunkt arbeidstakeren velger, og eventuelle kostnader som 

påløper, skal ikke dekkes av arbeidstakeren. 

Artikkel 9 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette passende sanksjoner som får 

anvendelse ved overtredelse av nasjonal lovgivning vedtatt i 

henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 10 

Unntak 

1.  Som unntak fra artikkel 3, men med forbehold for artikkel 

5 nr. 1, får følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Eksponeringen kan overskride grenseverdiene for ekspo-

nering dersom eksponeringen skjer i forbindelse med 

installering, prøving, bruk, utvikling, vedlikehold eller 

forskning i tilknytning til utstyr for magnetresonans-

tomografi (MR) for pasienter i helsesektoren, forutsatt at 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

i)  risikovurderingen som ble foretatt i samsvar med 

artikkel 4, viste at grenseverdiene for eksponering var 

overskredet, 

ii)  alle tekniske og/eller organisatoriske tiltak er innført, 

idet det er tatt hensyn til nåværende utviklingstrinn i 

teknikken, 

iii)  omstendighetene gjør overskridelsen av grenseverdi-

ene for eksponering behørig begrunnet, 

iv)  det er tatt hensyn til arbeidsplassens, arbeidsutstyrets 

eller arbeidsmetodenes særtrekk, og 

v)  arbeidsgiveren viser at arbeidstakerne fortsatt er 

beskyttet mot helseskadelige virkninger og sikkerhets-

risikoer, blant annet ved å sikre at instruksene for 

sikker bruk, som produsenten har gitt i henhold til 

direktiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk 

utstyr(1), har blitt fulgt. 

b)  Medlemsstatene kan tillate at det gjennomføres et 

tilsvarende eller mer spesifikt vernesystem for personale 

som arbeider i operative militære anlegg eller deltar i 

militær virksomhet, herunder i felles internasjonale militær-

øvelser, forutsatt at helseskadelige virkninger og sikkerhets-

risikoer forebygges. 

c)  Medlemsstatene kan under behørig begrunnede om-

stendigheter og bare så lenge de er behørig begrunnede, 

tillate en midlertidig overskridelse av grenseverdiene for 

eksponering i bestemte sektorer eller i forbindelse med 

bestemte virksomheter som ikke er omfattet av bokstav a) 

og b). Ved anvendelse av denne bokstav menes med 

«behørig begrunnede omstendigheter» omstendigheter som 

oppfyller følgende vilkår: 

i)  risikovurderingen som ble foretatt i samsvar med 

artikkel 4, viste at grenseverdiene for eksponering var 

overskredet, 

ii)  alle tekniske og/eller organisatoriske tiltak er innført, 

idet det er tatt hensyn til nåværende utviklingstrinn i 

teknikken, 

iii)  det er tatt hensyn til arbeidsplassens, arbeidsutstyrets 

eller arbeidsmetodenes særtrekk, og 

iv)  arbeidsgiveren viser at arbeidstakerne fortsatt er 

beskyttet mot helseskadelige virkninger og sikkerhets-

risikoer, blant annet ved å anvende sammenlignbare, 

mer spesifikke og internasjonalt anerkjente standarder 

og retningslinjer.  

  

(1) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 
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2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

eventuelle unntak i henhold til nr. 1 bokstav b) og c), og skal 

angi grunnene som berettiger dem, i rapporten omhandlet i 

artikkel 15. 

Artikkel 11 

Tekniske endringer av vedleggene 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 12 for å gjøre endringer i 

vedleggene av rent teknisk karakter, for å 

a)  ta hensyn til vedtakelsen av forordninger og direktiver om 

teknisk harmonisering og standardisering med hensyn til 

planlegging, bygging, produksjon eller konstruksjon av 

arbeidsutstyr eller arbeidsplasser, 

b)  ta hensyn til teknisk utvikling, endringer i de mest relevante 

standarder eller spesifikasjoner samt ny vitenskapelig 

kunnskap om elektromagnetiske felter, 

c)  tilpasse tiltaksgrensene når det foreligger nytt vitenskapelig 

bevis, forutsatt at arbeidsgiverne fortsatt er bundet av de 

gjeldende grenseverdiene for eksponering fastsatt i  

vedlegg II og III. 

2.  Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt i samsvar 

med artikkel 12 for i vedlegg II å innsette ICNIRPs retnings-

linjer for begrensning av eksponering for elektriske felter som 

induseres gjennom en menneskekropps bevegelse i et statisk 

magnetisk felt, og for tidsvariable magnetiske felter under 1 Hz, 

så snart disse retningslinjene er tilgjengelige. 

3.  Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker i forbin-

delse med endringene omhandlet i nr. 1 og 2, får fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 13 anvendelse på delegerte 

rettsakter som vedtas i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 12 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 11 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

29. juni 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse 

senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 11 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt som er 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 11 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder 

etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, 

eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

kommer til å gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med 

to måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 13 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke 

er gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. Underretningen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

inneholde en begrunnelse for bruken av framgangsmåten for 

behandling av hastesaker, som skal være knyttet til vernet av 

arbeidstakernes helse og sikkerhet. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 12 nr. 5. 

I så fall skal Kommisjonen oppheve rettsakten uten opphold 

etter Europaparlamentets eller Rådets meddelelse av 

beslutningen om å gjøre innsigelse. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Praktiske veiledninger 

For å lette gjennomføringen av dette direktiv skal 

Kommisjonen senest seks måneder før 1. juli 2016 stille ikke-

bindende praktiske veiledninger til rådighet. De praktiske 

veiledningene skal særlig gjelde følgende spørsmål: 

a)  fastsettelse av eksponering, idet det tas hensyn til egnede 

europeiske eller internasjonale standarder, herunder 

— beregningsmetoder for vurdering av grenseverdier for 

eksponering, 

— beregning av romlig gjennomsnitt for eksterne 

elektriske og magnetiske felter, 

— råd om håndtering av unøyaktigheter ved målinger og 

beregninger, 

b)  råd om påvisning av overholdelse ved særlige typer av 

ujevn eksponering i bestemte situasjoner, på grunnlag av 

veletablert dosimetri, 

c)  beskrivelse av metoden med veid toppverdi («weighted 

peak method») for lavfrekvensfelter og av summering av 

flerfrekvensfelter («multifrequency fields summation») for 

høyfrekvensfelter,  
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d)  gjennomføring av risikovurderingen og, dersom det er 

mulig, innføring av forenklede teknikker, idet det tas særlig 

hensyn til SMB-ers behov, 

e)  tiltak med sikte på å unngå eller redusere risikoer, herunder 

spesifikke forebyggende tiltak som avhenger av ekspone-

ringsnivået og arbeidsplassens særtrekk, 

f)  utarbeiding av dokumenterte arbeidsmetoder og særlige 

opplysnings- og opplæringstiltak for arbeidstakere som 

eksponeres for elektromagnetiske felter i forbindelse med 

MR-relatert virksomhet som omfattes av artikkel 10 nr. 1 

bokstav a), 

g)  vurdering av eksponeringen i frekvensområdet 100 kHz til 

10 MHz, der det skal tas hensyn til både termiske og ikke-

termiske virkninger, 

h)  råd om legeundersøkelsen og helseovervåkingen som 

arbeidsgiveren skal sørge for i samsvar med artikkel 8 nr. 2. 

Kommisjonen skal samarbeide nært med Den rådgivende 

komité for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. 

Europaparlamentet skal holdes underrettet. 

Artikkel 15 

Vurdering og rapportering 

Rapporten om den praktiske gjennomføringen av dette direktiv 

skal utarbeides i henhold til artikkel 17a i direktiv 89/391/EØF, 

idet det tas hensyn til artikkel 1 nr. 4. 

Artikkel 16 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2016 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 17 

Oppheving 

1.  Direktiv 2004/40/EF oppheves med virkning fra  

29. juni 2013. 

2.  Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 19 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. SHATTER 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

FYSISKE STØRRELSER SOM GJELDER EKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER 

Følgende fysiske størrelser brukes for å beskrive eksponering for elektromagnetiske felter: 

Elektrisk feltstyrke er en vektorstørrelse (E) som tilsvarer kraften som virker på en ladet partikkel uavhengig av dens 

bevegelse i rommet. Den uttrykkes i volt per meter (Vm–1). Det må skilles mellom det omgivende elektriske feltet og 

det elektriske feltet som finnes i kroppen (in situ) som følge av eksponering for det omgivende elektriske feltet. 

Strøm i lemmer (IL) er strømmen i en persons lemmer når personen eksponeres for elektromagnetiske felter i 

frekvensområdet fra 10 MHz til 110 MHz som følge av kontakt med en gjenstand i et elektromagnetisk felt eller de 

kapasitetsstrømmene som induseres i den eksponerte kroppen. Den uttrykkes i ampere (A). 

Kontaktstrøm (IC) er en strøm som oppstår når en person kommer i kontakt med en gjenstand i et elektromagnetisk felt. 

Den uttrykkes i ampere (A). Stasjonær kontaktstrøm oppstår når en person er i vedvarende kontakt med en gjenstand i 

et elektromagnetisk felt. Når en slik kontakt skapes, kan det oppstå en gnistutladning med tilhørende transient strøm. 

Elektrisk ladning (Q) er en relevant størrelse som anvendes i forbindelse med gnistutladning og uttrykkes i  

coulomb (C). 

Magnetisk feltstyrke (H) er en vektorstørrelse som sammen med den magnetiske flukstetthet kjennetegner et magnetisk 

felt i et hvilket som helst punkt i rommet. Den uttrykkes i ampere per meter (Am–1). 

Magnetisk flukstetthet (B) er en vektorstørrelse som beskriver kraften som virker på ladninger i bevegelse, uttrykt i 

tesla (T). I fritt rom og i biologisk materiale kan magnetisk flukstetthet og magnetisk feltstyrke omregnes til hverandre: 

en magnetisk feltstyrke H på 1 Am–1 svarer til en magnetisk flukstetthet B på 4π 10–7 T (ca. 1,25 mikrotesla). 

Innstrålingstetthet (S) er en relevant størrelse som brukes ved svært høye frekvenser, hvor det er lav 

inntrengningsdybde i kroppen. Det dreier seg om strålingseffekten i rett vinkel mot en overflate dividert med 

overflatens areal. Den uttrykkes i watt per kvadratmeter (Wm-2). 

Spesifikk energiabsorpsjon (SA) defineres som den energi som absorberes per masseenhet biologisk vev, uttrykt i joule 

per kilo (Jkg–1). I dette direktiv brukes begrepet for å fastsette grenser for virkninger fra pulset mikrobølgestråling. 

Spesifikk energiabsorpsjonshastighet (SAR) er et gjennomsnitt for hele kroppen eller for deler av den, og defineres 

som den hastighet energi absorberes med per masseenhet kroppsvev, uttrykt i watt per kilo (Wkg–1). SAR for hele 

kroppen er et allment anerkjent mål på termiske skadevirkninger ved eksponering for radiofrekvens (RF). Foruten 

SAR-gjennomsnittet for hele kroppen, er lokale SAR-verdier nødvendig for å kunne vurdere og begrense for stor 

avsetning av energi i mindre deler av kroppen som følge av særlige eksponeringsforhold. Slike forhold kan blant annet 

omfatte en person som eksponeres for radiofrekvenser i det lave MHz-området (for eksempel fra dielektrisk 

oppvarming), samt personer som utsettes for eksponering i nærheten av en antenne. 

Av disse størrelsene er magnetisk flukstetthet (B), kontaktstrøm (IC), strøm i lemmer (IL), elektrisk feltstyrke (E), 

magnetisk feltstyrke (H) og innstrålingstetthet (S) direkte målbare. 

 ______   
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VEDLEGG II 

IKKE-TERMISKE VIRKNINGER 

GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING OG TILTAKSGRENSER I FREKVENSOMRÅDET FRA 0 Hz 

TIL 10 MHz 

A.  GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING 

Grenseverdier for eksponering under 1 Hz (tabell A1) er grenser for statiske magnetiske felter som ikke påvirkes 

av kroppsvev. 

Grenseverdier for eksponering for frekvenser fra 1 Hz til 10 MHz (tabell A2) er grenser for elektriske felter som 

induseres i kroppen som følge av eksponering for tidsvariable elektriske og magnetiske felter. 

Grenseverdier for eksponering for ekstern magnetisk flukstetthet fra 0 til 1 Hz 

Grenseverdien for sensoriske virkninger ved eksponering er grenseverdien for eksponering under normale 

arbeidsforhold (tabell A1) og gjelder svimmelhet og andre fysiologiske virkninger i forbindelse med forstyrrelse av 

menneskets balanseorgan, hovedsakelig som følge av at det beveger seg i et statisk magnetisk felt. 

Grenseverdien for helsemessige virkninger ved eksponering under kontrollerte arbeidsforhold (tabell A1) brukes 

midlertidig i løpet av arbeidsdagen dersom dette er begrunnet ut fra praksisen eller prosessen, forutsatt at det er 

truffet forebyggende tiltak, for eksempel kontroll av bevegelser og informasjon til arbeidstakerne. 

Tabell A1 

Grenseverdier for eksponering for ekstern magnetisk flukstetthet (B0) fra 0 til 1 Hz 

 Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering 

Normale arbeidsforhold 2 T 

Lokal eksponering av lemmer 8 T 

 Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering 

Kontrollerte arbeidsforhold 8 T 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 10 MHz 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering (tabell A2) gjelder elektrisk stimulering av hele det 

perifere nervesystemets og sentralnervesystemets vev i kroppen, herunder i hodet. 

Tabell A2 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til  

10 MHz 

Frekvensområde Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering 

1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1 Vm–1 (toppverdi) 

3 kHz ≤ f < 10 MHz 3,8 × 10– 4 f Vm–1 (toppverdi) 

Merknad A2-1:  f er frekvensen uttrykt i hertz (Hz). 

Merknad A2-2:  Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for interne elektriske felter er 

romlige toppverdier i hele den eksponerte personens kropp. 

Merknad A2-3:  Grenseverdiene for eksponering er toppverdier i tid som svarer til de kvadratiske gjennom-

snittsverdiene (RMS) multiplisert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er 

sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres i samsvar med artikkel 4, 

bygge på metoden med veid toppverdi (filtrering i tidsdomenet), som forklares i de praktiske 

retningslinjene omhandlet i artikkel 14, men andre vitenskapelig dokumenterte og anerkjente 

metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de gir omtrent tilsvarende og 

sammenlignbare resultater. 

Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 400 Hz  
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Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering (tabell A3) gjelder elektriske felters effekt på sentral-

nervesystemet i hodet, dvs. retinale fosfener og mindre forbigående endringer i enkelte hjernefunksjoner. 

Tabell A3 

Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 400 Hz 

Frekvensområde Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering 

1 ≤ f < 10 Hz 0,7/f Vm–1 (toppverdi) 

10 ≤ f < 25 Hz 0,07 Vm–1 (toppverdi) 

25 ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028 f Vm–1 (toppverdi) 

Merknad A3-1:  f er frekvensen uttrykt i hertz (Hz). 

Merknad A3-2:  Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for interne elektriske felter er romlige 

toppverdier i den eksponerte personens hode. 

Merknad A3-3:  Grenseverdiene for eksponering er toppverdier i tid som svarer til de kvadratiske 

gjennomsnittsverdiene (RMS) multiplisert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er 

sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres i samsvar med artikkel 4, 

bygge på metoden med veid toppverdi (filtrering i tidsdomenet), som forklares i de praktiske 

retningslinjene omhandlet i artikkel 14, men andre vitenskapelig dokumenterte og anerkjente 

metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de gir omtrent tilsvarende og 

sammenlignbare resultater. 

B.  TILTAKSGRENSER 

Følgende fysiske størrelser og verdier anvendes for å angi tiltaksgrensene, hvis størrelse fastsettes for å sikre, 

gjennom en forenklet vurdering, at de relevante grenseverdiene for eksponering overholdes, eller for å fastslå når 

det skal treffes relevante vernetiltak eller forebyggende tiltak som fastsatt i artikkel 5: 

— lave tiltaksgrenser (E) og høye tiltaksgrenser (E) for elektrisk feltstyrke E for tidsvariable elektriske felter som 

fastsatt i tabell B1, 

— lave tiltaksgrenser (B) og høye tiltaksgrenser (B) for magnetisk flukstetthet B for tidsvariable magnetiske felter 

som fastsatt i tabell B2, 

— tiltaksgrenser (IC) for kontaktstrøm som fastsatt i tabell B3, 

— tiltaksgrenser (B0) for magnetisk flukstetthet for statiske magnetiske felter som fastsatt i tabell B4. 

Tiltaksgrensene svarer til beregnede eller målte elektriske og magnetiske feltverdier på arbeidsplassen når 

arbeidstakeren ikke er til stede. 

Tiltaksgrenser for eksponering for elektriske felter 

Lave tiltaksgrenser (tabell B1) for eksterne elektriske felter er basert på begrensning av det interne elektriske feltet 

til under grenseverdiene for eksponering (tabell A2 og A3) og begrensning av gnistutladninger i arbeidsmiljøet. 

Under høye tiltaksgrenser overskrider det interne elektriske feltet ikke grenseverdiene for eksponering (tabell A2 

og A3), og ubehagelige gnistutladninger unngås dersom vernetiltakene i artikkel 5 nr. 6 treffes. 

Tabell B1 

Tiltaksgrenser for eksponering for elektriske felter fra 1 Hz til 10 MHz 

Frekvensområde 
Elektrisk feltstyrke, lave tiltaksgrenser 

(E) [Vm–1] (RMS) 

Elektrisk feltstyrke, høye tiltaksgrenser 

(E) [Vm–1] (RMS) 

1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 104 2,0 × 104 

25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 105/f 2,0 × 104 

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 5,0 × 105/f 1,0 × 106/f 
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Frekvensområde 
Elektrisk feltstyrke, lave tiltaksgrenser 

(E) [Vm–1] (RMS) 

Elektrisk feltstyrke, høye tiltaksgrenser 

(E) [Vm–1] (RMS) 

1,64 ≤ f < 3 kHz 5,0 × 105/f 6,1 × 102 

3 kHz ≤ f < 10 MHz 1,7 × 102 6,1 × 102 

Merknad B1-1:  f er frekvensen uttrykt i hertz (Hz). 

Merknad B1-2:  Lave tiltaksgrenser (E) og høye tiltaksgrenser (E) er de kvadratiske gjennomsnittsverdiene (RMS) 

for den elektriske feltstyrken, som svarer til toppverdiene dividert med √2 for sinusformede felter. 

For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres i 

samsvar med artikkel 4, bygge på metoden med veid toppverdi (filtrering i tidsdomenet), som 

forklares i de praktiske retningslinjene omhandlet i artikkel 14, men andre vitenskapelig 

dokumenterte og anerkjente metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de gir 

omtrent tilsvarende og sammenlignbare resultater. 

Merknad B1-3:  Tiltaksgrensene svarer til de høyeste beregnede eller målte verdiene der arbeidstakerne befinner 

seg. Dette fører til en forsiktig vurdering av eksponeringen og automatisk overholdelse av 

grenseverdier for eksponering under alle forhold med ujevn eksponering. For å forenkle 

vurderingen av overholdelsen av grenseverdier for eksponering, utført i samsvar med artikkel 4, 

under særskilte forhold med ujevn eksponering, vil det i den praktiske veiledningen omhandlet i 

artikkel 14 bli fastsatt kriterier for beregning av romlig gjennomsnitt for målte felter på grunnlag 

av etablert dosimetri. I situasjoner med en svært lokal kilde på noen centimeters avstand fra 

kroppen fastsettes det induserte elektriske feltet dosimetrisk i hvert enkelt tilfelle. 

Tiltaksgrenser for eksponering for magnetiske felter 

Lave tiltaksgrenser (tabell B2) er, for frekvenser under 400 Hz, utledet av grenseverdier for sensoriske virkninger 

ved eksponering (tabell A3) og, for frekvenser over 400 Hz, av grenseverdier for helsemessige virkninger ved 

eksponering for interne elektriske felter (tabell A2). 

Høye tiltaksgrenser (tabell B2) er utledet av grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for interne 

elektriske felter ved elektrisk stimulering av det perifere og autonome nervevevet i hode og kropp (tabell A2). 

Overholdelse av de høye tiltaksgrensene sikrer at grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering ikke 

overskrides, men virkninger knyttet til retinale fosfener og mindre forbigående endringer i hjerneaktiviteten er 

mulige, dersom eksponeringen av hodet overskrider lave tiltaksgrenser ved eksponeringer opp til 400 Hz. I slike 

tilfeller får artikkel 5 nr. 6 anvendelse. 

Tiltaksgrenser for eksponering av lemmer er utledet av grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering 

for interne elektriske felter ved elektrisk stimulering av vevet i lemmene, idet det tas hensyn til at det magnetiske 

feltet har en svakere forbindelse til lemmene enn til hele kroppen. 

Tabell B2 

Tiltaksgrenser for eksponering for magnetiske felter fra 1 Hz til 10 MHz 

Frekvensområde 
Magnetisk flukstetthet, lave 

tiltaksgrenser (B) [μT] (RMS) 

Magnetisk flukstetthet, høye 

tiltaksgrenser (B) [μT] (RMS) 

Magnetisk flukstetthet, 

tiltaksgrenser for eksponering 

av lemmer for et lokalt 

magnetisk felt [μT] (RMS) 

1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105/f2 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 

8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 104/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 

25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 

300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 

3 kHz ≤ f < 10 MHz 1,0 × 102 1,0 × 102 3,0 × 102 

Merknad B2-1:  f er frekvensen uttrykt i hertz (Hz). 

Merknad B2-2:  Lave tiltaksgrenser og høye tiltaksgrenser er de kvadratiske gjennomsnittsverdiene (RMS), som 

svarer til toppverdiene dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er 

sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres i samsvar med artikkel 4, 

bygge på metoden med veid toppverdi (filtrering i tidsdomenet), som forklares i de praktiske 

retningslinjene omhandlet i artikkel 14, men andre vitenskapelig dokumenterte og anerkjente 

metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de gir omtrent tilsvarende og 

sammenlignbare resultater.  
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Merknad B2-3:  Tiltaksgrenser for eksponering for magnetiske felter svarer til de høyeste verdiene der 

arbeidstakerne befinner seg. Dette fører til en forsiktig vurdering av eksponeringen og automatisk 

overholdelse av grenseverdier for eksponering under alle forhold med ujevn eksponering. For å 

forenkle vurderingen av overholdelsen av grenseverdier for eksponering, utført i samsvar med 

artikkel 4, under særskilte forhold med ujevn eksponering, vil det i den praktiske veiledningen 

omhandlet i artikkel 14 bli fastsatt kriterier for beregning av romlig gjennomsnitt for målte felter 

på grunnlag av etablert dosimetri. I situasjoner med en svært lokal kilde på noen centimeters 

avstand fra kroppen fastsettes det induserte elektriske feltet dosimetrisk i hvert enkelt tilfelle. 

Tabell B3 

Tiltaksgrenser for kontaktstrøm IC 

Frekvens Tiltaksgrenser (IC) for stasjonær kontaktstrøm [mA] (RMS) 

opp til 2,5 kHz 1,0 

2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 f 

100 ≤ f ≤ 10 000 kHz 40 

Merknad B3-1:  f er frekvensen uttrykt i kilohertz (kHz). 

Tiltaksgrenser for magnetisk flukstetthet for statiske magnetiske felter 

Tabell B4 

Tiltaksgrenser for magnetisk flukstetthet for statiske magnetiske felter 

Farer Tiltaksgrenser (B0) 

Interferens med aktivt implantert utstyr, for eksempel 

pacemakere 

0,5 mT 

Tiltreknings- og prosjektilfare i nærhet til kilder med 

høye feltstyrker (> 100 mT) 

3 mT 
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VEDLEGG III 

TERMISKE VIRKNINGER 

GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING OG TILTAKSGRENSER I FREKVENSOMRÅDET FRA 100 kHz TIL 

300 GHz 

A.  GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for frekvenser fra 100 kHz til 6 GHz (tabell A1) er 

grenser for den energi og effekt som absorberes per masseenhet av biologisk vev som følge av eksponering for 

elektriske og magnetiske felter. 

Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for frekvenser fra 0,3 til 6 GHz (tabell A2) er grenser for 

den energi som absorberes i en liten vevsmasse i hodet som følge av eksponering for elektromagnetiske felter. 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for frekvenser over 6 GHz (tabell A3) er grenser for 

innstrålingstettheten til en elektromagnetisk bølge som treffer kroppens overflate. 

Tabell A1 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter fra 100 kHz til  

6 GHz 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering 
SAR-verdier beregnet som et gjennomsnitt for en 

seksminuttersperiode 

Grenseverdier for eksponering for helkropps opp-

varmingsbelastning, uttrykt som gjennomsnittlig SAR i 

kroppen 

0,4 Wkg–1 

Grenseverdier for eksponering for lokal oppvarmings-

belastning i hode og kropp, uttrykt som lokal SAR i 

kroppen 

10 Wkg–1 

Grenseverdier for eksponering for lokal oppvarmings-

belastning i lemmene, uttrykt som lokal SAR i lemmene 

20 Wkg–1 

Merknad A1-1:  Lokal SAR beregnes som en gjennomsnittsverdi for en masse på 10 g sammenhengende vev. Den 

høyeste SAR-verdien som oppnås, bør være den verdien som brukes for å beregne 

eksponeringen. De 10 g vev skal være en masse av sammenhengende vev med noenlunde 

ensartede elektriske egenskaper. Ved angivelsen av en masse av sammenhengende vev gjøres det 

oppmerksom på at begrepet kan brukes ved dosimetriske beregninger, men at det kan være 

problematisk i forbindelse med direkte fysiske målinger. En enkel geometrisk form, for eksempel 

kubisk eller sfærisk vevsmasse, kan anvendes. 

Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering fra 0,3 GHz til 6 GHz 

Disse grenseverdiene for sensoriske virkninger ved eksponering (tabell A2) gjelder hindring av virkninger på 

hørselen som følge av at hodet eksponeres for pulset mikrobølgestråling. 

Tabell A2 

Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter fra 0,3 til 6 GHz 

Frekvensområde Lokal spesifikk energiabsorpsjon (SA) 

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz 10 mJkg–1 

Merknad A2-1:  Lokal spesifikk energiabsorpsjon beregnes som en gjennomsnittsverdi for en masse på 10 g vev. 

Tabell A3 

Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter fra 6 til 300 GHz 

Frekvensområde 
Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering 

knyttet til innstrålingstetthet 

6 ≤ f ≤ 300 GHz 50 Wm–2 
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Merknad A3-1:  Innstrålingstetthet skal beregnes som et gjennomsnitt for 20 cm2 eksponert område. Den største 

romlige innstrålingstettheten, beregnet som et gjennomsnitt for 1 cm2, bør ikke overskride  

20 ganger verdien av 50 Wm-2. Innstrålingstetthet fra 6 til 10 GHz skal beregnes som et 

gjennomsnitt for en seksminuttersperiode. Over 10 GHz skal innstrålingstetthet beregnes som et 

gjennomsnitt for et tidsrom på 68/f1,05 minutter (der f er frekvensen uttrykt i GHz) for å 

kompensere for gradvis avtagende inntrengningsdybde når frekvensen øker. 

B.  TILTAKSGRENSER 

Følgende fysiske størrelser og verdier anvendes for å angi tiltaksgrensene, hvis størrelse fastsettes for å sikre, 

gjennom en forenklet vurdering, at de relevante grenseverdiene for eksponering overholdes, eller for å fastslå når 

det skal treffes relevante vernetiltak eller forebyggende tiltak som fastsatt i artikkel 5: 

— tiltaksgrenser (E) for elektrisk feltstyrke E for tidsvariable elektriske felter som fastsatt i tabell B1, 

— tiltaksgrenser (B) for magnetisk flukstetthet B for tidsvariable magnetiske felter som fastsatt i tabell B1, 

— tiltaksgrenser (S) for innstrålingstettheten til elektromagnetiske bølger som fastsatt i tabell B1,  

— tiltaksgrenser (IC) for kontaktstrøm som fastsatt i tabell B2, 

— tiltaksgrenser (IC) for strøm i lemmer som fastsatt i tabell B2. 

Tiltaksgrenser svarer til beregnede eller målte feltverdier på arbeidsplassen når arbeidstakeren ikke er til stede, som 

høyeste verdi for det stedet der kroppen eller en bestemt kroppsdel befinner seg. 

Tiltaksgrenser for eksponering for elektriske og magnetiske felter 

Tiltaksgrenser (E) og tiltaksgrenser (B) er utledet av SAR eller grenseverdier for innstrålingstetthet ved 

eksponering (tabell A1 og A3) basert på tersklene for indre termiske virkninger som følge av eksponering for 

(eksterne) elektriske og magnetiske felter. 

Tabell B1 

Tiltaksgrenser for eksponering for elektriske og magnetiske felter fra 100 kHz til 300 GHz 

Frekvensområde 

Elektrisk feltstyrke, 

tiltaksgrenser (E) [Vm–1] 

(RMS) 

Magnetisk flukstetthet, 

tiltaksgrenser (B) [μT] (RMS) 

Innstrålingstetthet, 

tiltaksgrenser (S) [Wm–2] 

100 kHz ≤ f < 1 MHz 6,1 × 102 2,0 × 106/f — 

1 ≤ f < 10 MHz 6,1 × 108/f 2,0 × 106/f — 

10 ≤ f < 400 MHz 61 0,2 — 

400 MHz ≤ f < 2 GHz 3 × 10–3 f½ 1,0 × 10-5 f½ — 

2 ≤ f < 6 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10-1 — 

6 ≤ f ≤ 300 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10-1 50 

Merknad B1-1:  f er frekvensen uttrykt i hertz (Hz). 

Merknad B1-2:  [tiltaksgrenser (E)]2 og [tiltaksgrenser (B)]2 skal beregnes som et gjennomsnitt for en 

seksminuttersperiode. For radiofrekvenspulser skal toppverdien for innstrålingstettheten, beregnet 

som et gjennomsnitt for pulsbredden, ikke være større enn 1 000 ganger verdien for respektiv 

tiltaksgrense (S). For flerfrekvensfelter baseres analysen på summering, som forklart i de 

praktiske veiledningene omhandlet i artikkel 14 

Merknad B1-3:  Tiltaksgrensene (E) og tiltaksgrensene (B) svarer til de høyeste beregnede eller målte verdiene 

der arbeidstakeren befinner seg. Dette fører til en forsiktig vurdering av eksponeringen og 

automatisk overholdelse av grenseverdier for eksponering under alle forhold med ujevn 

eksponering. For å forenkle vurderingen av overholdelsen av grenseverdier for eksponering, 

utført i samsvar med artikkel 4, under særskilte forhold med ujevn eksponering, vil det i den 

praktiske veiledningen omhandlet i artikkel 14 bli fastsatt kriterier for beregning av romlig 

gjennomsnitt for målte felter på grunnlag av etablert dosimetri. I situasjoner med en svært lokal 

kilde på noen centimeters avstand fra kroppen fastsettes overholdelse av grenseverdiene for 

eksponering dosimetrisk i hvert enkelt tilfelle.  
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Merknad B1-4:  Innstrålingstettheten skal beregnes som et gjennomsnitt for 20 cm2 eksponert område. Den største 

romlige innstrålingstettheten, beregnet som et gjennomsnitt for 1 cm2, bør ikke overskride  

20 ganger verdien av 50 Wm-2. Innstrålingstetthet fra 6 til 10 GHz skal beregnes som et 

gjennomsnitt for en seksminuttersperiode. Over 10 GHz skal innstrålingstetthet beregnes som et 

gjennomsnitt for et tidsrom på 68/f1,05 minutter (der f er frekvensen uttrykt i GHz) for å 

kompensere for gradvis avtagende inntrengningsdybde når frekvensen øker. 

Tabell B2 

Tiltaksgrenser for stasjonær kontaktstrøm og indusert strøm i lemmer 

Frekvensområde 
Stasjonær kontaktstrøm, tiltaksgrenser 

(IC) [mA] (RMS) 

Indusert strøm i lemmer, i ethvert lem, 

tiltaksgrenser (IL) [mA] (RMS) 

100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 — 

10 ≤ f ≤ 110 MHz 40 100 

Merknad B2-1:  [tiltaksgrenser (IL)]2 skal beregnes som et gjennomsnitt for en seksminuttersperiode. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell 

Direktiv 2004/40/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 og 3 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 6 

Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a) 

— Artikkel 2 bokstav b) 

— Artikkel 2 bokstav c) 

Artikkel 2 bokstav b) Artikkel 2 bokstav d), e) og f) 

Artikkel 2 bokstav c) Artikkel 2 bokstav g) 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 1 

— Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 2 og 3 

— Artikkel 3 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 og 3 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav a) Artikkel 4 nr. 5 bokstav b) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav b) Artikkel 4 nr. 5 bokstav a) 

— Artikkel 4 nr. 5 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav c) Artikkel 4 nr. 5 bokstav d) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav d) Artikkel 4 nr. 5 bokstav e) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav d) i) — 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav d) ii) — 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav d) iii) — 
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Direktiv 2004/40/EF Dette direktiv 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav d) iv) — 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav e) Artikkel 4 nr. 5 bokstav f) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav f) Artikkel 4 nr. 5 bokstav g) 

— Artikkel 4 nr. 5 bokstav h) 

— Artikkel 4 nr. 5 bokstav i) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav g) Artikkel 4 nr. 5 bokstav j) 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav h) Artikkel 4 nr. 5 bokstav k) 

— Artikkel 4 nr. 6 

Artikkel 4 nr. 6 Artikkel 4 nr. 7 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 2 innledende tekst Artikkel 5 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 5 nr. 2 bokstav a)-c) Artikkel 5 nr. 2 bokstav a)-c) 

— Artikkel 5 nr. 2 bokstav d) 

— Artikkel 5 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 5 nr. 2 bokstav d)-g) Artikkel 5 nr. 2 bokstav f)-i) 

— Artikkel 5 nr. 4 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 5 nr. 5 

— Artikkel 5 nr. 6 

— Artikkel 5 nr. 7 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 5 nr. 8 

— Artikkel 5 nr. 9 

Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 6 innledende tekst Artikkel 6 innledende tekst 

Artikkel 6 bokstav a) Artikkel 6 bokstav a) 

Artikkel 6 bokstav b) Artikkel 6 bokstav b) 

— Artikkel 6 bokstav c) 

Artikkel 6 bokstav c) Artikkel 6 bokstav d) 

Artikkel 6 bokstav d) Artikkel 6 bokstav e) 

— Artikkel 6 bokstav f) 



Nr. 28/580 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Direktiv 2004/40/EF Dette direktiv 

Artikkel 6 bokstav e) Artikkel 6 bokstav g) 

Artikkel 6 bokstav f) Artikkel 6 bokstav h) 

— Artikkel 6 bokstav i) 

Artikkel 7 Artikkel 7 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 — 

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 9 Artikkel 9 

— Artikkel 10 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 10 nr. 2 bokstav a) Artikkel 11 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 2 bokstav b) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 12 

— Artikkel 13 

— Artikkel 14 

— Artikkel 15 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2 

— Artikkel 17 

Artikkel 14 Artikkel 18 

Artikkel 15 Artikkel 19 

Vedlegg Vedlegg I, vedlegg II og vedlegg III 

— Vedlegg IV 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1253/2013 

av 21. oktober 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av direktiv 2007/2/EF med hensyn 

til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur 

for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap 

(INSPIRE)(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 

23. november 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn 

til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester(2) 

fastsettes de tekniske ordningene for samvirkingsevnen til 

geodatasett som gjelder geodatatemaene i vedlegg I til 

direktiv 2007/2/EF. 

2)  For å sikre full samvirkingsevne for geodatasett er det 

hensiktsmessig å fastsette de tekniske ordningene for 

samvirkingsevnen til geodatasett som gjelder 

geodatatemaene i vedlegg II og III til direktiv 2007/ 

2/EF. 

3)  For å sikre generell sammenheng i de tekniske 

ordningene for samvirkingsevnen til geodatasett som er 

omfattet av denne forordning, bør de eksisterende 

tekniske ordningene for samvirkingsevnen til geodata-

sett som gjelder geodatatemaene i vedlegg I til 

direktiv 2007/2/EF, endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 10.12.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 43. 

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 

(2) EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11. 

4)  For det første bør de kravene som gjelder kodelister, 

endres slik at det blir mulig å bruke en fleksibel metode 

til å beskrive kodelisteverdier på ulike detaljnivåer og 

fastsette de tekniske ordningene for å dele de utvidede 

kodelistene. 

5)  For det andre bør begrensningen av geografiske 

egenskaper for geodataskjemaet Simple Feature lempes 

slik at det blir mulig også å gjøre 2,5D-data tilgjengelig. 

6)  For det tredje bør det innføres ytterligere et 

metadataelement for å gjøre det mulig å identifisere den 

geografiske representasjonstypen som brukes til et 

datasett. 

7)  For det fjerde bør geodatatemaet Geografiske rutenett-

systemer utvides til å omfatte et rutenett med flere 

oppløsninger basert på geografiske koordinater. 

8)  For det femte bør geodatatemaet Administrative enheter 

utvides slik at det også beskriver administrative 

sjøenheter. 

9)  For det sjette bør visse kandidattyper fjernes fra 

geodatatemaene Administrative enheter og Hydrografi 

for å unngå overlapping med geografiske objekttyper 

som er angitt for geodatatemaer i vedlegg II og III til 

direktiv 2007/2/EF. 

10)  Forordning (EU) nr. 1089/2010 bør derfor endres. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2007/2/EF —  

2019/EØS/28/59 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Innledningen skal lyde: 

«I denne forordning får de temaspesifikke definisjo-

nene i vedleggene anvendelse, og i tillegg menes 

med:» 

b)  Nr. 4 utgår. 

c)  I nr. 6 endres «ISO 19103» til «ISO/TS 19103:2005». 

d)  I nr. 9 endres «EN ISO 19135» til «EN ISO 

19135:2007». 

e)  I nr. 11 endres «EN ISO 19128» til «EN ISO 

19128:2008». 

f)  I nr. 13 endres «EN ISO 19115» til «EN ISO 

19115:2005/AC:2008». 

g)  I nr. 15 endres «EN ISO 19135» til «EN ISO 

19135:2007». 

h)  I nr. 18 endres «ISO 19103» til «ISO/TS 

19103:2005». 

i)  Nye nr. 21–30 skal lyde: 

«21. «egenskap» (property) et attributt eller en 

assosiasjonsrolle, 

22. «uniontype» (union type) en type som består av 

ett og bare ett av flere alternativer (som er 

oppført som medlemsattributter), i samsvar med 

ISO/TS 19103:2005, 

23. «assosiasjonsklasse» (association class) en type 

som definerer ytterligere egenskaper for et 

forhold mellom to andre typer, 

24. «dekning» (coverage) et geografisk objekt som 

gjennom sin funksjon returnerer verdier fra sitt 

intervall for alle direkte posisjoner innenfor sitt 

geografiske domene og/eller tidsdomene, i 

samsvar med ISO 19123:2007, 

25. «domene» (domain) et veldefinert sett, i 

samsvar med ISO/TS 19103:2005, 

26. «intervall» (range) et sett av objektattributt-

verdier som gjennom en funksjon er tilknyttet 

elementene i dekningsdomenet, i samsvar med 

EN ISO 19123:2007, 

27. «rektifisert rutenett» (rectified grid) et rutenett 

der det er en affin transformasjon mellom 

rutenettkoordinatene og koordinatene i et 

koordinatreferansesystem, i samsvar med EN 

ISO 19123:2007, 

28. «referanserutenett» (referenceable grid) et 

rutenett som er tilknyttet en transformasjon som 

kan brukes til å omregne koordinatverdier for et 

rutenett til koordinatverdier for et eksternt 

koordinatreferansesystem, i samsvar med EN 

ISO 19123:2007, 

29. «tesselering» (tessellation) en inndeling av et 

rom i en rekke tilgrensende delrom som har 

samme dimensjon som det inndelte rommet. En 

tesselering i et 2D-rom består av et sett 

polygoner som ikke overlapper hverandre, og 

som dekker det berørte området helt, 

30. «mer detaljert verdi» (narrower value) en verdi 

som har et hierarkisk forhold til en mer generell 

overordnet verdi.» 

2)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal anvende de geografiske 

objekttypene og assosierte datatypene, oppregningene 

og kodelistene som er definert i vedlegg II, III og IV, 

for de temaene som datasettene gjelder, til utveksling 

og klassifisering av geografiske objekter fra datasett 

som oppfyller kravene i artikkel 4 i direktiv 

2007/2/EF.» 

b)  Alle henvisninger til «vedlegg II» i nr. 2 og 3 endres 

til henvisninger til «vedleggene». 

c)  I nr. 3 skal annet punktum lyde: «Verdiene i 

oppregningene og kodelistene er entydig identifisert 

av språknøytrale mnemotekniske koder for datamaski-

ner. Verdiene kan også omfatte et språkspesifikt navn 

som kan brukes i brukergrensesnittet.»  
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3)  I artikkel 5 oppheves nr. 4. 

4)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

 Kodelister og oppregninger 

1.  Kodelistene skal være én av følgende typer, som 

angitt i vedleggene: 

a)  kodelister med tillatte verdier som omfatter bare de 

verdiene som er angitt i denne forordning, 

b)  kodelister med tillatte verdier som omfatter verdiene 

angitt i denne forordning og mer detaljerte verdier 

definert av dataleverandører, 

c)  kodelister med tillatte verdier som omfatter verdiene 

angitt i denne forordning og ytterligere verdier på alle 

nivåer definert av dataleverandører, 

d)  kodelister med tillatte verdier som omfatter alle 

verdier definert av dataleverandører. 

 Når det gjelder bokstav b), c) og d), kan dataleverandører i 

tillegg til de tillatte verdiene bruke de verdiene som er 

angitt i den relevante tekniske INSPIRE-veiledningen 

(INSPIRE Technical Guidance), som finnes på INSPIRE-

nettstedet til Det felles forskningssenter. 

2.  Kodelister kan være hierarkiske. Verdier i hierarkiske 

kodelister kan ha en mer generell overordnet verdi. 

Dersom de gyldige verdiene i en hierarkisk kodeliste er 

angitt i en tabell i denne forordning, er den overordnede 

verdien oppført i siste kolonne. 

3.  Dersom en dataleverandør fastsetter en verdi som 

ikke er angitt i denne forordning, for et attributt med en 

kodelistetype som nevnt i nr. 1 bokstav b), c) eller d), skal 

verdien og definisjonen av denne gjøres tilgjengelig i et 

register. 

4.  Attributter eller assosiasjonsroller for geografiske 

objekttyper eller datatyper med en kodelistetype kan bare 

gis verdier som er tillatt i samsvar med spesifikasjonen av 

kodelisten. 

5.  Attributter eller assosiasjonsroller for geografiske 

objekttyper eller datatyper som har en oppregningstype, 

kan bare gis verdier fra listene som angis for oppregnings-

typen.» 

5)  I artikkel 8 nr. 2 og i artikkel 11 nr. 1 endres henvis-

ningene til «vedlegg II» til henvisninger til «vedleggene». 

6)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Verdidomenet for geografiske egenskaper 

som er definert i denne forordning, skal begrenses til 

geodataskjemaet Simple Feature som definert i 

Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation 

Standard for Geographic information – Simple 

feature access – Part 1: Common architecture, 

version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, 

med mindre noe annet er angitt for et bestemt 

geodatatema eller en bestemt geodatatype.» 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

«SI-enheter» endres til «SI-enheter eller ikke-SI-

enheter som er godkjent for bruk med Det 

internasjonale system for målenheter.» 

7)  I artikkel 13 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6.  Geografisk representasjonstype: Metoden som brukes 

til å representere geografisk informasjon geografisk.» 

8)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 bokstav b) skal lyde: 

«b)  den eller de geografiske objekttypene eller 

delsett av disse som utgjør kartlagets innhold.» 

b)  Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3.  For geografiske objekttyper med objekter som 

kan klassifiseres ytterligere ved hjelp av et attributt 

med en kodelisteverdi, kan det defineres flere kartlag. 

Hvert av disse kartlagene skal omfatte de geografiske 

objektene som tilsvarer én bestemt kodelisteverdi. I 

definisjonen av slike sett av kartlag i vedlegg II, III og 

IV skal alle følgende krav være oppfylt: 

a)  plassholderen <KodelisteVerdi> skal representere 

verdiene i den relevante kodelisten og skal ha stor 

forbokstav,  
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b)  plassholderen <navn som kan leses av mennes-

ker> skal representere et navn på kodelisteverdi-

ene som kan leses av mennesker, 

c)  den geografiske objekttypen skal omfatte relevant 

attributt og kodeliste i parentes, 

d)  det skal gis et eksempel på et kartlag.» 

9)  Vedlegg I endres som fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning. 

10)  Vedlegg II endres som fastsatt i vedlegg II til denne 

forordning. 

11)  Vedlegg III som fastsatt i vedlegg III til denne forordning, 

tilføyes. 

12)  Vedlegg IV som fastsatt i vedlegg IV til denne forordning, 

tilføyes. 

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 i samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  Ny tittel skal lyde: «Felles typer, definisjoner og krav» 

2)  I hele teksten, og med mindre noe annet er fastsatt i dette vedlegg, endres setningen «Denne kodelisten skal ikke 

utvides av medlemsstatene» til setningen «De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene i 

tabellen nedenfor». 

3)  I hele teksten i overskriftene for alle tabeller som angir kodelisteverdier, endres teksten «Tillatte verdier for 

kodelisten» til teksten «Verdier for kodelisten». 

4)  Avsnitt 1 skal lyde: 

«1.  TYPER DEFINERT I EU-STANDARDER OG INTERNASJONALE STANDARDER 

Følgende felles typer som brukes i attributter eller assosiasjonsroller for geografiske objekttyper eller 

datatyper, defineres på følgende måte: 

1)  For typene Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, 

Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity og Volume 

får definisjonene i ISO/TS 19103:2005 anvendelse. 

2)  For typene DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, 

GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface og GM_Tin får definisjonene i 

EN ISO 19107:2005 anvendelse. 

3)  For typene TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period og 

TM_Position får definisjonene i EN ISO 19108:2005/AC:2008 anvendelse. 

4)  For typen GF_PropertyType får definisjonene i EN ISO 19109:2006 anvendelse. 

5)  For typene CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, 

MD_Resolution og URL får definisjonene i EN ISO 19115:2005/AC:2008 anvendelse. 

6)  For typen CV_SequenceRule får definisjonene i EN ISO 19123:2007 anvendelse. 

7)  For typene AbstractFeature, Quantity og Sign får definisjonene i EN ISO 19136:2009 anvendelse. 

8)  For typene LocalisedCharacterString, PT_FreeText og URI får definisjonene i CEN ISO/TS 19139:2009 

anvendelse. 

9)  For typen LC_LandCoverClassificationSystem får definisjonene i ISO 19144-2:2012 anvendelse. 

10)  For typene GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverage-

Observation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface og 

SF_SpatialSamplingFeature får definisjonene i ISO 19156:2011 anvendelse. 

11)  For typene Category, Quantity, QuantityRange og Time får definisjonene i Robin, Alexandre (ed.), 

OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 

anvendelse. 

12)  For typene TimeValuePair og Timeseries får definisjonene i Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: 

Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 anvendelse. 

13)  For typene CGI_LinearOrientation og CGI_PlanarOrientation får definisjonene i CGI Interoperability 

Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the 

Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological 

Sciences, 2011 anvendelse.» 
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5)  I avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2.1 utgår følgende begrensninger: 

«Begrensninger for datatypen Identifier 

I attributtene localId og namespace skal bare følgende tegn anvendes: {«A» …«Z», «a»… «z,», «0»… «9», 

«_», «.», «–»}, det vil si bare bokstaver fra det latinske alfabetet, tall, understreking, punktum og tankestrek.» 

b)  Nye nr. 2.2–2.7 skal lyde: 

«2.2.  Berørt part (RelatedParty) 

 En organisasjon eller en person med tilknytning til en ressurs. 

 Attributter for datatypen RelatedParty 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

individualName Den berørte personens navn. PT_FreeText kan være tom 

organisationName Den berørte organisasjonens navn. PT_FreeText kan være tom 

positionName Partens stilling i forhold til en ressurs, 

for eksempel avdelingsleder. 

PT_FreeText kan være tom 

contact Kontaktopplysninger for den berørte 

parten. 

Contact kan være tom 

role Partens roller i forhold til en ressurs, for 

eksempel eier. 

PartyRoleValue kan være tom 

 Begrensninger for datatypen RelatedParty 

 Minst personens navn, organisasjonens navn eller stillingsbetegnelsen skal oppgis. 

2.3. Kontakt (Contact) 

 Kommunikasjonskanaler som gjør det mulig å få tilgang til noen eller noe. 

 Attributter for datatypen Contact 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

address En adresse oppgitt som fritekst. AddressRepresentation kan være tom 

contactInstructions Ytterligere opplysninger om hvordan og 

når en person eller organisasjon kan 

kontaktes. 

PT_FreeText kan være tom 

electronicMail-

Address 

Organisasjonens eller personens e-

postadresse. 

CharacterString kan være tom 

hoursOfService Tidsrom som organisasjonen eller per-

sonen kan kontaktes i. 

PT_FreeText kan være tom 

telephoneFacsimile Organisasjonens eller personens telefaks-

nummer. 

CharacterString kan være tom 

telephoneVoice Organisasjonens eller personens 

telefonnummer. 

CharacterString kan være tom 

website Organisasjonens eller personens nettsted. URL kan være tom 

2.4. Dokumenthenvisning (DocumentCitation) 

 Henvisning med det formål å vise entydig til et dokument.  
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 Attributter for datatypen DocumentCitation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

name Dokumentets navn. CharacterString  

shortName Dokumentets navn i kortform eller en 

alternativ tittel. 

CharacterString kan være tom 

date Dato for opprettelse, offentliggjøring 

eller endring av dokumentet. 

CI_Date kan være tom 

link Lenke til en nettversjon av dokumentet. URL kan være tom 

specificReference Henvisning til en bestemt del av 

dokumentet. 

CharacterString kan være tom 

2.5. Lovhenvisning (LegislationCitation) 

 Henvisning med det formål å vise entydig til en rettsakt eller en bestemt del av en rettsakt. 

 Denne typen er en undertype av DocumentCitation. 

 Attributter for datatypen LegislationCitation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

Identification-

Number 

Kode som brukes til å identifisere 

rettsakten. 

CharacterString  

officialDocument-

Number 

Offisielt dokumentnummer som brukes 

til å identifisere rettsakten entydig. 

CharacterString  

dateEntered-

IntoForce 

Den datoen da rettsakten trådte i kraft. TM_Position  

dateRepealed Den datoen da rettsakten ble opphevet. TM_Position  

level Det nivået som rettsakten er vedtatt på. LegislationLevelValue  

journalCitation Henvisning til den lovtidenden der 

rettsakten er offentliggjort. 

OfficialJournal-

Information 

 

 Begrensninger for datatypen LegislationCitation 

 Dersom lenkeattributtet er tomt (void) skal det vises til lovtidenden. 

2.6. Opplysninger om lovtidende (OfficialJournalInformation) 

 Fullstendig henvisning til rettsaktens plassering i lovtidenden. 

 Attributter for datatypen OfficialJournalInformation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

officialJournal-

Identification 

Henvisning til plasseringen i den lovtid-

enden der rettsakten ble offentliggjort. 

Henvisningen skal bestå av tre deler: 

— tittelen på lovtidenden, 

— årgang og/eller serienummer, 

— sidetall. 

CharacterString  

ISSN Internasjonalt standard serienummer 

(ISSN) er et åttesifret nummer som 

identifiserer den periodiske publikasjonen 

som rettsakten ble offentliggjort i. 

CharacterString  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

ISBN Internasjonalt standard boknummer 

(ISBN) er et nisifret nummer som entydig 

identifiserer den boken som rettsakten ble 

offentliggjort i. 

CharacterString  

linkToJournal Lenke til en nettversjon av lovtidenden. URL  

2.7. Temaidentifikator (ThematicIdentifier) 

 Temaidentifikator som brukes til entydig å identifisere det geografiske objektet. 

 Attributter for datatypen ThematicIdentifier 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

Identifier Entydig identifikator som brukes til å 

identifisere det geografiske objektet i det 

angitte identifikasjonssystemet. 

CharacterString  

identifierScheme Identifikator som definerer det systemet 

som brukes til å tildele identifikatoren. 

CharacterString»  

6)  I avsnitt 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Anleggets tilstand (ConditionOfFacilityValue) 

Anleggets status med hensyn til ferdigstillelse og bruk. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i tabellen nedenfor og mer detaljerte verdier 

definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ConditionOfFacilityValue 

Verdi Navn Definisjon 

functional driftsklar Anlegget er driftsklart. 

projected prosjektert Anlegget er under planlegging. Byggingen er ennå ikke 

påbegynt. 

underConstruction under bygging Anlegget er under bygging og ennå ikke i drift. Dette 

gjelder bare den opprinnelige byggingen av anlegget, og 

ikke vedlikeholdsarbeid. 

disused ikke i bruk Anlegget er ikke lenger i bruk, men det er ikke nedlagt 

eller i ferd med å bli nedlagt. 

decommissioned nedlagt Anlegget er ikke lenger i bruk og er nedlagt eller i ferd med 

å bli nedlagt.» 

b)  I nr. 4.2. Landkode (CountryCode) utgår setningen «Denne kodelisten skal ikke utvides av medlemsstatene». 

c)  Nye nr. 4.3–4.6 skal lyde: 

«4.3. Lovgivningsnivå (LegislationLevelValue) 

Det nivået som en rettsakt eller konvensjon er vedtatt på. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om INSPIREs generiske 

begrepsmodell (INSPIRE Generic Conceptual Model).  
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4.4. Partsrolle (PartyRoleValue) 

Roller for parter som er tilknyttet eller har ansvar for en ressurs. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

angitt av dataleverandører: 

— Rollekode (CI_RoleCode): Funksjoner som utføres av en ansvarlig part, som angitt i EN ISO 

19115:2005/AC:2008. 

— En berørt parts rolle (RelatedPartyRoleValue): Klassifisering av en berørt parts rolle, som angitt i 

tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten RelatedPartyRoleValue 

Verdi Navn Definisjon 

authority myndighet En part med juridisk myndighet til å overvåke en ressurs 

og/eller parter som er tilknyttet en ressurs. 

operator driftsansvarlig En part som har ansvar for driften av en ressurs. 

owner eier En part som eier en ressurs, dvs. som er eier av en ressurs i 

juridisk betydning. 

4.5. Standardnavn for klima og prognoser (CFStandardNamesValue) 

 Definisjoner av fenomener som observeres i meteorologien og oseanografien. 

 De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

 Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om INSPIREs generiske 

begrepsmodell (INSPIRE Generic Conceptual Model). 

4.6. Kjønn (GenderValue) 

 Kjønn på en person eller en gruppe personer. 

 De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

 Verdier for kodelisten GenderValue 

Verdi Navn Definisjon 

female kvinne En person eller en gruppe personer av hunnkjønn. 

male mann En person eller en gruppe personer av hannkjønn. 

unknown ukjent En person eller en gruppe personer av ukjent kjønn.» 

7)  Følgende avsnitt 6, 7 og 8 tilføyes etter avsnitt 5: 

«6.  DEKNINGSMODELL 

INSPIREs dekningsmodell består av følgende pakker: 

— Dekninger (basis) (Coverages (Base)) 

— Dekninger (domene og intervall) (Coverages (Domain And Range)) 

6.1. Dekninger (basis) 

6.1.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Dekninger (basis) inneholder den geografiske objekttypen Dekning.  
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6.1.1.1.  Dekning (Coverage) 

Et geografisk objekt som gjennom sin funksjon returnerer verdier fra sitt intervall for alle direkte 

posisjoner innenfor sitt geografiske domene og/eller tidsdomene. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen Coverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

metadata Anvendelsesspesifikke metadata for 

dekningen. 

Any  

rangeType Beskrivelse av intervallverdienes struk-

tur. 

RecordType  

6.2. Dekninger (domene og intervall) 

6.2.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Dekninger (domene og intervall) inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Dekning (domene- og intervallrepresentasjon) (Coverage (Domain And Range Representation)) 

— Dekning i rektifisert rutenett (Rectified Grid Coverage) 

— Dekning i referanserutenett (Referenceable Grid Coverage) 

6.2.1.1.  Dekning (domene- og intervallrepresentasjon) (CoverageByDomainAndRange) 

Dekning der domene og intervall er angitt som særskilte egenskaper. 

Denne typen er en undertype av Coverage. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen CoverageByDomainAndRange 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

coverageFunction Beskrivelse av hvordan intervallverdier 

på steder i dekningsdomenet kan oppnås. 

CoverageFunction  

domainSet Konfigurasjon av dekningsdomenet 

beskrevet ved hjelp av koordinater. 

Any  

rangeSet Verdisett som gjennom en funksjon er 

tilknyttet elementene i dekningsdomenet. 

Any  

Begrensninger for den geografiske objekttypen CoverageByDomainAndRange 

Rutenettfunksjonen skal bare gjelde for domener som er rutenett. 

6.2.1.2.  Dekning i rektifisert rutenett (RectifiedGridCoverage) 

Dekning der domenet består av et rektifisert rutenett. 

Denne typen er en undertype av CoverageByDomainAndRange. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen RectifiedGridCoverage 

Domenet skal være et rektifisert rutenett. 

Rutenettpunkter for RectifiedGridCoverage skal falle sammen med midtpunktene i celler i de 

geografiske rutenettene som er definert i vedlegg II nr. 2.2, på alle oppløsningsnivåer.  
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6.2.1.3.  Dekning i referanserutenett (ReferenceableGridCoverage) 

Dekning der domenet består av et referanserutenett. 

Denne typen er en undertype av CoverageByDomainAndRange. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ReferenceableGridCoverage 

Domenet skal være et referanserutenett. 

6.2.2. Datatyper 

6.2.2.1.  Dekningsfunksjon (CoverageFunction) 

Beskrivelse av hvordan intervallverdier på steder i dekningsdomenet kan oppnås. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen CoverageFunction 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

ruleDefinition En formell eller uformell beskrivelse av 

dekningsfunksjonen som tekst. 

CharacterString  

ruleReference En formell eller uformell beskrivelse av 

dekningsfunksjonen som referanse. 

URI  

gridFunction Kartleggingsregel for rutenettgeometri. GridFunction  

6.2.2.2.  Rutenettfunksjon (GridFunction) 

En uttrykkelig kartleggingsregel for rutenettgeometri. 

Attributter for datatypen GridFunction 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

sequenceRule Beskrivelse av hvordan rutenettpunktene 

er ordnet med tanke på tilknytning til 

verdielementene i dekningens inter-

vallsett. 

CV_SequenceRule  

startPoint Det rutenettpunktet som skal tilknyttes 

den første posten i dekningens inter-

vallsett. 

Integer  

7.  OBSERVASJONSMODELL 

INSPIREs observasjonsmodell består av følgende pakker: 

— Observasjonsreferanser (Observation References) 

— Prosesser (Processes) 

— Observerbare egenskaper (Observable Properties) 

— Spesialiserte observasjoner (Specialised Observations) 

7.1. Observasjonsreferanser 

7.1.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Observasjonsreferanser inneholder den geografiske objekttypen Observasjonssett (Observation 

Set). 

7.1.1.1.  Observasjonssett (ObservationSet) 

Forbinder et sett av observasjoner. 

Attributter for den geografiske objekttypen ObservationSet 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

extent Opplysninger om den geografiske og 

tidsmessige utbredelsen. 

EX_Extent  
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ObservationSet 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

member Et element i ObservationSet. OM_Observation  

7.2. Prosesser 

7.2.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Prosesser inneholder den geografiske objekttypen Prosess. 

7.2.1.1.  Prosess (Process) 

Beskrivelse av en observasjonsprosess. 

Denne typen er en undertype av OM_Process. 

Attributter for den geografiske objekttypen Process 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier kan være tom 

name Prosessens navn. CharacterString kan være tom 

type Prosesstypen. CharacterString kan være tom 

documentation Ytterligere opplysninger (på eller utenfor 

Internett) om prosessen. 

DocumentCitation kan være tom 

processParameter Parameter som styrer anvendelsen av 

prosessen og dermed resultatet av den. 

ProcessParameter kan være tom 

responsibleParty Person eller organisasjon som er 

tilknyttet prosessen. 

RelatedParty kan være tom 

7.2.2. Datatyper 

7.2.2.1.  Prosessparameter (ProcessParameter) 

Beskrivelse av den angitte parameteren. 

Attributter for datatypen ProcessParameter 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

name Prosessparameterens navn. ProcessParame-

terNameValue 

 

description Beskrivelse av prosessparameteren. CharacterString  

7.2.3. Kodelister 

7.2.3.1.  Navn på prosessparameter (ProcessParameterNameValue) 

En kodeliste over navn på prosessparametrer. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

7.3. Observerbare egenskaper 

7.3.1. Datatyper 

7.3.1.1.  Begrensning (Constraint) 

En begrensning for en egenskap, f.eks. bølgelengde = 200 nm.  
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Attributter for datatypen Constraint 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

constrainedProperty Den egenskapen som begrenses, f.eks. 

«farge» dersom begrensningen er «farge 

= blå». 

PhenomenonType-

Value 

 

label En tittel på begrensningen som helhet, 

som kan leses av mennesker. 

CharacterString  

7.3.1.2.  Kategoribegrensning (CategoryConstraint) 

En begrensning på grunnlag av en klassifiserende kategori, f.eks. farge = «rød». 

Denne typen er en undertype av Constraint. 

Attributter for datatypen CategoryConstraint 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

comparison En sammenligningsoperator. Når det 

gjelder en kategoribegrensning, skal den 

være «equalTo» eller «notEqualTo». 

ComparisonOperator-

Value 

 

value Den verdien for egenskapen som begren-

ses, f.eks. «blå» (dersom den begrensede 

egenskapen er farge). 

CharacterString  

7.3.1.3.  Intervallbegrensning (RangeConstraint) 

En begrensning i form av et tallintervall for en egenskap, f.eks. bølgelengde ≥ 300 nm og bølgelengde 

≤ 600 nm. 

Denne typen er en undertype av Constraint. 

Attributter for datatypen RangeConstraint 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Tallverdiintervallet for den egenskapen 

som begrenses. 

RangeBounds  

uom Målenheter som brukes i begrensningen. UnitOfMeasure  

7.3.1.4.  Intervallgrenser (RangeBounds) 

Start- og sluttgrenseverdier for et tallintervall (f.eks. start ≥ 50, slutt ≤ 99). 

Attributter for datatypen RangeBounds 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

startComparison Den komparatoren som brukes til den 

nedre intervallgrensen (f.eks. greater-

ThanOrEqualTo). 

ComparisonOperator-

Value 

 

rangeStart Intervallets nedre grense. Real  

endComparison Den komparatoren som brukes til den 

øvre intervallgrensen (f.eks. lessThan). 

ComparisonOperator-

Value 

 

rangeEnd Intervallets øvre grense. Real  

7.3.1.5.  Skalarbegrensning (ScalarConstraint) 

En tallmessig skalarbegrensning for en egenskap, f.eks. lengde ≥ 1 m. 

Denne typen er en undertype av Constraint.  



Nr. 28/594 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Attributter for datatypen ScalarConstraint 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Tallverdien for den egenskapen som 

begrenses. 

Real  

comparison Den komparatoren som skal brukes i 

begrensningen, f.eks. greaterThan. 

ComparisonOperator-

Value 

 

uom Målenheter som brukes i begrensningen. UnitOfMeasure  

7.3.1.6.  Annen begrensning (OtherConstraint) 

En begrensning som ikke er modellert på en strukturert måte, men kan beskrives med fritekst ved hjelp 

av attributtet «description». 

Denne typen er en undertype av Constraint. 

Attributter for datatypen OtherConstraint 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

description En beskrivelse av begrensningen. CharacterString  

7.3.1.7.  Statistisk mål (StatisticalMeasure) 

En beskrivelse av et statistisk mål, f.eks. «høyeste daglige verdi». 

Attributter for datatypen StatisticalMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

label En tittel på det statistiske målet som kan 

leses av mennesker. 

CharacterString  

statisticalFunction En statistisk funksjon, for eksempel 

middelverdi. 

StatisticalFunction-

TypeValue 

 

aggregationTime-

Period 

Et tidsintervall som det beregnes 

statistikk for, for eksempel en dag, en 

time. 

TM_Duration  

aggregationLength Et endimensjonalt romintervall som det 

beregnes statistikk for, f.eks. 1 meter. 

Length  

aggregationArea Et todimensjonalt romintervall som det 

beregnes statistikk for, f.eks. 1 kvad-

ratmeter. 

Area  

aggregationVolume Et tredimensjonalt romintervall som det 

beregnes statistikk for, f.eks. 1 kubikk-

meter. 

Volume  

otherAggregation Alle andre typer aggregering. Any  

Assosiasjonsroller for datatypen StatisticalMeasure 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

derivedFrom Ett statistisk mål kan avledes fra et annet, 

for eksempel kan høyeste månedlige 

temperaturer avledes fra daglige middel-

temperaturer. 

StatisticalMeasure  

7.3.2. Oppregninger 

7.3.2.1.  Sammenligningsoperator (ComparisonOperatorValue) 

En oppregning av sammenligningsoperatorer (f.eks. større enn).  
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Verdier for oppregningen ComparisonOperatorValue 

Verdi Definisjon 

equalTo nøyaktig lik 

notEqualTo ikke nøyaktig lik 

lessThan mindre enn 

greaterThan større enn 

lessThanOrEqualTo mindre enn eller nøyaktig lik 

greaterThanOrEqualTo større enn eller nøyaktig lik 

7.3.3. Kodelister 

7.3.3.1.  Fenomentype (PhenomenonTypeValue) 

En kodeliste over fenomener (f.eks. temperatur, vindhastighet). 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

definert av dataleverandører. 

— Standardnavn for klima og prognoser (CFStandardNamesValue): Definisjoner av fenomener som 

observeres i meteorologien og oseanografien, som angitt i nr. 4.5 i dette vedlegg. 

— Parameternavn på profilelement (ProfileElementParameterNameValue): Egenskaper som kan 

observeres for å beskrive profilelementet, som angitt i nr. 3.3.8 i vedlegg IV. 

— Parameternavn på jordavledet objekt (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Jordrelaterte 

egenskaper som kan avledes fra jorddata og andre data, som angitt i nr. 3.3.9 i vedlegg IV. 

— Parameternavn på jordprofil (SoilProfileParameterNameValue): Egenskaper som kan observeres for 

å beskrive jordprofilen, som angitt i nr. 3.3.12 i vedlegg IV. 

— Parameternavn på jordprøvefelt (SoilSiteParameterNameValue): Egenskaper som kan observeres 

for å beskrive jordprøvefeltet, som angitt i nr. 3.3.13 i vedlegg IV. 

— EUs referansekomponent for luftkvalitet (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definisjoner 

av fenomener som gjelder luftkvalitet, i forbindelse med rapportering i henhold til Unionens 

regelverk, som angitt i nr. 13.2.1.1 i vedlegg IV. 

— WMO GRIB-tabell 4.2 for koder og flagg (GRIB_CodeTable4_2Value): Definisjoner av fenomener 

som observeres i meteorologien, som angitt i nr. 13.2.1.2 i vedlegg IV. 

— BODC P01 parametereanvendelse (BODC_P01ParameterUsageValue): Definisjoner av fenomener 

som observeres i oseanografien, som angitt i nr. 14.2.1.1 i vedlegg IV. 

7.3.3.2.  Statistisk funksjonstype (StatisticalFunctionTypeValue) 

En kodeliste over statistiske funksjoner (f.eks. høyeste verdi, laveste verdi, middelverdi). 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

7.4. Spesialiserte observasjoner 

7.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Spesialiserte observasjoner inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Rutenettobservasjon 
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— Rutenettserieobservasjon 

— Punktobservasjon 

— Samling av punktobservasjoner 

— Flerpunktsobservasjon 

— Punkttidsserieobservasjon 

— Profilobservasjon 

— Baneobservasjon 

7.4.1.1.  Rutenettobservasjon (GridObservation) 

Observasjon som representerer et rutenettfelt på et gitt tidspunkt. 

Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen GridObservation 

featureOfInterest skal være en SF_SamplingSolid eller SF_SamplingSurface. 

phenomenonTime skal være en TM_Instant. 

result skal være en RectifiedGridCoverage eller RefererencableGridCoverage. 

7.4.1.2.  Rutenettserieobservasjon (GridSeriesObservation) 

En observasjon som representerer et rutenettfelt i utvikling på en serie etterfølgende tidspunkter. 

Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen GridSeriesObservation 

featureOfInterest skal være en SF_SamplingSolid. 

phenomenonTime skal være en TM_Period. 

result skal være en RectifiedGridCoverage eller ReferenceableGridCoverage. 

7.4.1.3.  Punktobservasjon (PointObservation) 

Observasjon som representerer en måling av en egenskap på ett enkelt punkt i tid og rom. 

Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen PointObservation 

featureOfInterest skal være en SF_SamplingPoint. 

phenomenonTime skal være en TM_Instant. 

7.4.1.4.  Samling av punktobservasjoner (PointObservationCollection) 

En samling punktobservasjoner. 

Denne typen er en undertype av ObservationSet. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen PointObservationCollection 

Hvert medlem skal være en PointObservation. 

7.4.1.5.  Flerpunktsobservasjon (MultiPointObservation) 

Observasjon som representerer et sett av målinger som alle er foretatt på nøyaktig samme tid, men på 

forskjellige steder.  
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Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen MultiPointObservation 

featureOfInterest skal være en SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface eller SF_SamplingSolid. 

phenomenonTime skal være en TM_Instant. 

result skal være en MultiPointCoverage. 

7.4.1.6.  Punkttidsserieobservasjon (PointTimeSeriesObservation) 

Observasjon som representerer en tidsserie av punktmålinger av en egenskap på et bestemt sted i rom. 

Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen PointTimeSeriesObservation 

featureOfInterest skal være en SF_SamplingPoint. 

phenomenonTime skal være en TM_Period. 

result skal være en Timeseries. 

7.4.1.7.  Profilobservasjon (ProfileObservation) 

Observasjon som representerer målingen av en egenskap langs en vertikal profil i rom ved et gitt 

tidspunkt. 

Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ProfileObservation 

featureOfInterest skal være en SF_SamplingCurve. 

phenomenonTime skal være en TM_Instant. 

result skal være en ReferenceableGridCoverage eller en RectifiedGridCoverage. 

Resultatets geografiske domene skal inneholde én akse som skal være vertikal. 

7.4.1.8.  Baneobservasjon (TrajectoryObservation) 

Observasjon som representerer målingen av en egenskap langs en kurve som bukter seg i tid og rom. 

Denne typen er en undertype av SamplingCoverageObservation. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen TrajectoryObservation 

phenomenonTime skal være en TM_Period. 

result skal være en Timeseries. 

Hvert punkt i resultatet skal være en TimeLocationValueTriple. 

featureOfInterest skal være en SF_Sampling Curve. 

7.4.2. Datatyper 

7.4.2.1.  Trippelmåling – tid, sted og verdi (TimeLocationValueTriple) 

Trippelsett av tid, sted, verdi (måling), for eksempel ved et punkt langs en bane. 

Denne typen er en undertype av TimeValuePair. 
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Attributter for datatypen TimeLocationValueTriple 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

location Geografisk beliggenhet der verdien er 

gyldig. 

GM_Position  

7.5. Krav til observasjoner 

Dersom typen OM_Observation eller en undertype av denne brukes til å gjøre data tilgjengelig, skal 

følgende krav gjelde: 

1)  Typen Process skal brukes til å angi framgangsmåten som brukes i en OM_Observation. 

2)  Dersom det vises til en EnvironmentalMonitoringFacility fra en OM_Observation, skal det angis et 

parameterattributt med navneattributtet relatedMonitoringFeature og med et verdiattributt av typen 

AbstractMonitoringFeature. 

3)  For alle kodinger som brukes til hele eller deler av et OM_Observation-resultat, skal det finnes et 

offentlig programmeringsgrensesnitt (API) slik at den kodede filen kan leses. Dette API skal kunne 

vise de opplysningene som er nødvendige for å opprette geografiske objekter i INSPIRE. 

4)  Dersom attributtet processParameter finnes i egenskapen Procedure til et OM_Observation-objekt, 

skal verdien (navnet) inngå i parameterattributtet for OM_Observation-objektet. 

8.  MODELL FOR VIRKSOMHETSKOMPLEKS (ACTIVITY COMPLEX MODEL) 

INSPIREs modell for virksomhetskompleks inneholder pakken Virksomhetskompleks (Activity 

Complex). 

8.1. Virksomhetskompleks 

8.1.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Virksomhetskompleks inneholder den geografiske objekttypen Virksomhetskompleks. 

8.1.1.1.  Virksomhetskompleks (ActivityComplex) 

En enkelt enhet, både teknisk og økonomisk, under ledelse av et rettssubjekt (driftsansvarlig) som 

omfatter virksomhet som er oppført i Eurostats NACE-gruppering opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1). Virksomhetskomplekset må representere hele området, med 

samme eller ulik geografisk beliggenhet, som ledes av samme driftsansvarlige, herunder all 

infrastruktur, alt utstyr og alle materialer. 

Attributter for den geografiske objekttypen ActivityComplex 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

thematicId Tematisk identifikator for virk-

somhetskomplekset. 

ThematicIdentifier  

geometry Geometrien som brukes til å definere 

virksomhetskompleksets utbredelse eller 

beliggenhet. 

GM_Object  

function Virksomhet som drives i virk-

somhetskomplekset. Funksjonen beskri-

ves ved virksomheten og kan utfylles 

med opplysninger om inngående og 

utgående materiale som følge av denne. 

Function  

name Beskrivende navn på virksomhets-

komplekset. 

CharacterString kan være tom 

  

(1) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

validFrom Tidspunktet da virksomhetskomplekset 

oppsto i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når virksomhetskomplekset 

vil opphøre i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

8.1.2. Datatyper 

8.1.2.1.  Funksjon (Function) 

Funksjonen av noe uttrykt som en virksomhet og valgfritt inngående og/eller utgående materiale. 

Attributter for datatypen Function 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activity Kategorisert beskrivelse av enkelte eller 

organiserte sett av teknisk relaterte 

prosesser som utføres av en privat eller 

offentlig økonomisk enhet, som drives 

ideelt eller med fortjeneste som mål. 

EconomicActivity-

Value 

 

input Alt klassifisert eller registrert materiale 

som kommer inn i en teknisk og 

økonomisk enhet i samsvar med sin 

funksjon. 

InputOutputValue kan være tom 

output Alt klassifisert eller registrert materiale 

som går ut av en teknisk og økonomisk 

enhet i samsvar med sin funksjon. 

InputOutputValue kan være tom 

description En nærmere beskrivelse av funksjonen. PT_FreeText kan være tom 

8.1.2.2.  Kapasitet (Capacity) 

En kvantifisering av en faktisk eller mulig evne til å utføre en virksomhet, som vanligvis ikke endres, 

ikke endres ofte eller ikke endres i betydelig grad. 

Attributter for datatypen Capacity 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activity Kategorisert beskrivelse av enkelte eller 

organiserte sett av teknisk relaterte 

prosesser som utføres av en privat eller 

offentlig økonomisk enhet, som drives 

ideelt eller med fortjeneste som mål. 

EconomicActivity-

Value 

 

input Målbare opplysninger om klassifisert 

eller registrert materiale som kommer inn 

i en teknisk og økonomisk enhet i 

samsvar med sin funksjon. 

InputOutputAmount  

output Målbare opplysninger om klassifisert 

eller registrert materiale som går ut av en 

teknisk og økonomisk enhet i samsvar 

med sin funksjon. 

InputOutputAmount  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

time Tidsrommet som den angitte kapasiteten 

viser til, for eksempel ett år for en årlig 

kapasitet. 

TM_Duration  

description En beskrivelse av kapasiteten. PT_FreeText kan være tom 

8.1.2.3.  Mengde inngående eller utgående materiale (InputOutputAmount) 

Type, og om mulig, målbar mengde av klassifisert eller registrert materiale som kommer inn i eller går 

ut av en teknisk og økonomisk enhet. 

Attributter for datatypen InputOutputAmount 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inputOutput Klassifisert eller registrert materiale som 

kommer inn i eller går ut av en teknisk og 

økonomisk enhet i samsvar med sin 

funksjon. 

InputOutputValue  

amount Mengde (for eksempel volum eller 

masse) klassifisert eller registrert 

materiale som kommer inn i eller går ut 

av en teknisk og økonomisk enhet. 

Measure kan være tom 

8.1.2.4.  Tillatelse (Permission) 

Offisiell beslutning (formelt samtykke) om tillatelse til å drive hele eller deler av et virk-

somhetskompleks, på visse vilkår som garanterer at anleggene eller deler av anleggene på samme sted 

som drives av samme driftsansvarlige, oppfyller de kravene som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

En tillatelse kan omfatte én eller flere funksjoner og fastsette kapasitetsparametrer. Begrepet kan utvides 

til å omfatte andre former for sertifikater eller dokumenter som er særlig relevante, avhengig av 

virkeområdet (f.eks. ISO, EMAS, nasjonale kvalitetsstandarder osv.). 

Attributter for datatypen Permission 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

id Identifikasjonsreferanse til tillatelsen. ThematicIdentifier  

relatedParty Parter som er berørt av den tillatelsen 

virksomhetskomplekset har fått, og som 

kan ha mange ulike roller, for eksempel 

vedkommende myndigheter eller selskap. 

RelatedParty kan være tom 

decisionDate Tidsreferanse som utfyller definisjonen 

av tillatelsen. 

DateTime kan være tom 

dateFrom En startdato som tillatelsen gjelder og er 

gyldig fra. 

DateTime kan være tom 

dateTo En sluttdato som tillatelsen gjelder og er 

gyldig til. 

DateTime kan være tom 

description En beskrivelse av tillatelsen. PT_FreeText kan være tom 

permittedFunction Funksjoner som er omfattet av tillatelsen. Function kan være tom 

permittedCapacity Største mengde inngående og/eller 

utgående materiale i virksomheten i 

samsvar med tillatelsen. 

Capacity kan være tom 

8.1.2.5.  Beskrivelse av virksomhetskompleks (ActivityComplexDescription) 

Ytterligere opplysninger om et virksomhetskompleks, herunder beskrivelse av det, adresse, 

kontaktopplysninger og berørte parter.  
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Attributter for den geografiske objekttypen ActivityComplexDescription 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

description En utfyllende definisjon av «virk-

somhetskomplekset» og dets kjennetegn. 

PT_FreeText kan være tom 

address En adresse til virksomhetskomplekset, 

dvs. adressen til stedet der virksomheten 

foregår. 

AddressRepre-

sentation 

kan være tom 

contact Kontaktopplysninger for virksomhets-

komplekset. 

Contact kan være tom 

relatedParty Opplysninger om parter som er tilknyttet 

virksomhetskomplekset. Partene kan ha 

mange ulike roller, for eksempel eiere, 

driftsansvarlige eller vedkommende 

myndigheter. 

RelatedParty kan være tom 

8.1.3. Kodelister 

8.1.3.1.  Økonomisk virksomhet (EconomicActivityValue) 

Klassifisering av økonomisk virksomhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

angitt av dataleverandører. 

— EUs næringsgruppering (EconomicActivityNACEValue): Næringsgruppering i samsvar med 

Eurostats NACE-verdier som angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF nr. 1893/2006(1). 

— EUs næringsgruppering av avfallsstatistikk (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Næringsgrup-

pering i samsvar med avsnitt 8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002(2). 

— EUs klassifisering av gjenvinning og sluttbehandling av avfall (WasteRecoveryDisposalValue): 

Klassifisering av virksomhet for gjenvinning og sluttbehandling av avfall i samsvar med vedlegg I 

og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(3). 

8.1.3.2.  Inngående eller utgående materiale (InputOutputValue) 

Gruppering av inngående eller utgående materiale. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

angitt av dataleverandører: 

— EUs produktgruppering (ProductCPAValue): Gruppering av produkter etter næring i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008(4). 

— EUs avfallsgruppering (WasteValue): Gruppering av avfall i samsvar med vedtak 2000/532/EF(5). 

8.2. Krav til virksomhetskomplekser 

Dersom en dataleverandør bruker en undertype av ActivityComplex til å gjøre tilgjengelig opplysninger 

om status, fysisk kapasitet, tillatelser og/eller ytterligere opplysninger, skal de relevante kodelistene og 

datatypene (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) i pakken 

Virksomhetskompleks, brukes.» 

 ______  

  

(1) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. 

(3) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(4) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65. 

(5) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I hele teksten endres setningen «Denne kodelisten skal ikke utvides av medlemsstatene» til setningen «De tillatte 

verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene i tabellen nedenfor». 

2)  I hele teksten i overskriftene for alle tabeller som angir kodelisteverdier, endres teksten «Tillatte verdier for 

kodelisten» til teksten «Verdier for kodelisten». 

3)  I nr. 1.1 skal nye strekpunkter lyde: 

«— «middelvann» (mean sea level, MSL) havoverflatens gjennomsnittshøyde ved en tidevannsstasjon for alle 

tidevannsnivåer i et tidsrom på 19 år, vanligvis bestemt ut fra høydemålinger hver time målt ut fra et fast, på 

forhånd fastsatt referansenivå (kartdatum), 

— «laveste astronomiske tidevann» (lowest astronomical tide, LAT) det laveste tidevannsnivået som kan 

forutses å forekomme under gjennomsnittlige meteorologiske forhold og under enhver kombinasjon av 

astronomiske forhold.» 

4)  I nr. 1.3.3 gjøres følgende endringer: 

a)  Annet strekpunkt skal lyde: 

«—  For den vertikale komponenten i den frie atmosfære skal det anvendes barometertrykk, som konverteres 

til høyde ved hjelp av internasjonal standardatmosfære i henhold til ISO 2533:1975 eller andre lineære 

eller parametriske referansesystemer. Dersom andre parametriske referansesystemer anvendes, skal 

disse beskrives med en tilgjengelig referanse ved hjelp av EN ISO 19111-2:2012.» 

b)  Nye strekpunkter skal lyde: 

«—  For den vertikale komponenten i havområder med en merkbar tidevannsforskjell (flo og fjære) skal 

laveste astronomiske tidevann anvendes som referanseoverflate. 

—  For den vertikale komponenten i havområder uten en merkbar tidevannsforskjell, på åpent hav og i 

farvann som er dypere enn 200 meter, skal middelvann eller et veldefinert referansenivå som ligger nær 

middelvann, anvendes som referanseoverflate.» 

5)  I nr. 2.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«Et av de rutenettene med faste og entydig definerte plasseringer som er definert i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal 

anvendes som en ramme for georeferanser for å gjøre data i rutenett tilgjengelig i INSPIRE, med mindre ett 

av følgende vilkår er oppfylt: 

1)  Andre rutenett kan angis for bestemte geodatatemaer i vedlegg II–IV. I slike tilfeller skal data som 

utveksles ved hjelp av et slikt temaspesifikt rutenett, anvende standarder der rutenettdefinisjonen enten 

inngår i dataene eller vises til som en referanse. 

2)  For rutenettreferanser i regioner utenfor det europeiske kontinentet kan medlemsstatene definere et eget 

rutenett basert på et geodetisk koordinatreferansesystem som er i samsvar med ITRS og Lamberts flatetro 

asimutprojeksjon, etter samme prinsipper for rutenett som angitt i nr. 2.2.1. I slike tilfeller skal en 

identifikator for koordinatreferansesystemet opprettes.» 

b)  I nr. 2.2.1 gjøres følgende endringer: 

1)  Overskriften skal lyde «Flatetro rutenett». 

2)  Setningene «Rutenettet som defineres i dette nummer, skal anvendes som en ramme for georeferanser når 

det kreves rutenett med faste og entydig definerte plasseringer av flatetro rutenettceller.» og «Rutenettets 

referansepunkt skal være rutenettcellens nedre venstre hjørne.» utgår. 
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c)  Nr. 2.2.2 skal lyde: 

«2.2.2. SONEINNDELT GEOGRAFISK RUTENETT 

1.  Når data i rutenett gis ved hjelp av geodetiske koordinater som angitt i nr. 1.3 i dette vedlegg, kan 

rutenettet med flere oppløsninger som definert i dette nummer, anvendes som en ramme for georeferanser. 

2.  Oppløsningsnivåene er definert i tabell 1. 

3.  Rutenettet skal baseres på det geodetiske koordinatreferansesystemet ETRS89-GRS80. 

4.  Rutenettets origo skal sammenfalle med skjæringspunktet mellom ekvator og Greenwich-meridianen 

(GRS80 bredde φ=0, GRS80 lengde λ=0). 

5.  Rutenettets retning skal være sør-nord og vest–øst i samsvar med det nettet som defineres av meridianene 

og parallellene for ellipsoiden i GRS80. 

6.  For rutenettreferanser i regioner utenfor det europeiske kontinentet kan dataleverandører definere et eget 

rutenett basert på et geodetisk koordinatreferansesystem som er i samsvar med ITRS, etter samme 

prinsipper som fastsatt for det felleseuropeiske rutenettet Grid_ETRS89-GRS80zn. I slike tilfeller skal det 

opprettes en identifikator for koordinatreferansesystemet og en tilsvarende identifikator for rutenettet. 

7.  Dette rutenettet skal inndeles i soner. Rutenettets sør-nord-oppløsning skal ha samme vinkelavstand. 

Rutenettets vest-øst-oppløsning skal fastsettes som produktet av vinkelavstanden multiplisert med 

sonefaktoren som definert i tabell 1. 

8.  Rutenettet skal kalles Grid_ETRS89-GRS80zn_res, der n er sonenummeret og res er cellestørrelsen i 

vinkelenheter, som angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Felles rutenett Grid_ETRS89-GRS80: Breddeavstand (oppløsningsnivå) og lengdeavstand for hver 

sone 

 

Oppløsningsnivåer 

BREDDE-

AVSTAND 

(bue-

sekunder) 

LENGDEAVSTAND (buesekunder) 

Cellestørrelse Sone 1 

(Bredde 

0°–50°) 

Sone 2 

(Bredde 

50°–70°) 

Sone 3 

(Bredde 

70°–75°) 

Sone 4 

(Bredde 

75°–80°) 

Sone 5 

(Bredde 

80°–90°) 

NIVÅ 0 3 600 3 600 7 200 10 800 14 400 21 600 1 D 

NIVÅ 1 3 000 3 000 6 000 9 000 12 000 18 000 50 M 

NIVÅ 2 1 800 1 800 3 600 5 400 7 200 10 800 30 M 

NIVÅ 3 1 200 1 200 2 400 3 600 4 800 7 200 20 M 

NIVÅ 4 600 600 1 200 1 800 2 400 3 600 10 M 

NIVÅ 5 300 300 600 900 1 200 1 800 5 M 

NIVÅ 6 120 120 240 360 480 720 2 M 

NIVÅ 7 60 60 120 180 240 360 1 M 

NIVÅ 8 30 30 60 90 120 180 30 S 

NIVÅ 9 15 15 30 45 60 90 15 S 

NIVÅ 10 5 5 10 15 20 30 5 S 

NIVÅ 11 3 3 6 9 12 18 3 S 

NIVÅ 12 1,5 1,5 3 4,5 6 9 1 500 MS 

NIVÅ 13 1 1 2 3 4 6 1 000 MS 

NIVÅ 14 0,75 0,75 1,5 2,25 3 4,5 750 MS 
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Oppløsningsnivåer 

BREDDE-

AVSTAND 

(bue-

sekunder) 

LENGDEAVSTAND (buesekunder) 

Cellestørrelse Sone 1 

(Bredde 

0°–50°) 

Sone 2 

(Bredde 

50°–70°) 

Sone 3 

(Bredde 

70°–75°) 

Sone 4 

(Bredde 

75°–80°) 

Sone 5 

(Bredde 

80°–90°) 

NIVÅ 15 0,5 0,5 1 1,5 2 3 500 MS 

NIVÅ 16 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 300 MS 

NIVÅ 17 0,15 0,15 0,3 0,45 0,6 0,9 150 MS 

NIVÅ 18 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 100 MS 

NIVÅ 19 0,075 0,075 0,15 0,225 0,3 0,45 75 MS 

NIVÅ 20 0,03 0,03 0,06 0,09 0,12 0,18 30 MS 

NIVÅ 21 0,015 0,015 0,03 0,045 0,06 0,09 15 MS 

NIVÅ 22 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 10 MS 

NIVÅ 23 0,0075 0,0075 0,015 0,0225 0,03 0,045 7 500 MMS 

NIVÅ 24 0,003 0,003 0,006 0,009 0,012 0,018 3 000 MMS 

FAKTOR — 1 2 3 4 6 —» 

6)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4.  ADMINISTRATIVE ENHETER 

4.1. Strukturen for geodatatemaet Administrative enheter 

Typene som angis for geodatatemaet Administrative enheter, inndeles i følgende pakker: 

— Administrative enheter (Administrative Units) 

— Sjøenheter (Maritime Units) 

4.2. Administrative enheter 

4.2.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Administrative enheter inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Administrativ grense 

— Administrativ enhet 

— Kondominat 

4.2.1.1.  Administrativ grense (AdministrativeBoundary) 

En grense mellom administrative enheter. 

Attributter for den geografiske objekttypen AdministrativeBoundary 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

BeginLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

country Tosifret landkode som angitt i Interin-

stitutional style guide, som offentliggjøres 

av Kontoret for Den europeiske unions 

publikasjoner. 

CountryCode  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

EndLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

geometry Geometrisk representasjon av grenselinjen. GM_Curve  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

legalStatus Den administrative grensens rettslige status. LegalStatusValue kan være tom 

nationalLevel De hierarkiske nivåene for alle tilgrensende 

administrative enheter som denne grensen 

er en del av. 

AdministrativeHierar-

chyLevel 

 

technicalStatus Den administrative grensens tekniske status. TechnicalStatusValue kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AdministrativeBoundary 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

admUnit De administrative enhetene som atskilles av 

denne administrative grensen. 

AdministrativeUnit kan være tom 

4.2.1.2.  Administrativ enhet (AdministrativeUnit) 

Administrativ enhet der en medlemsstat har og/eller utøver jurisdiksjon, på lokalt, regionalt og nasjonalt 

plan. 

Attributter for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

BeginLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

country Tosifret landkode som angitt i 

Interinstitutional style guide, som 

offentliggjøres av Kontoret for Den 

europeiske unions publikasjoner. 

CountryCode  

EndLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

geometry Geometrisk representasjon av det 

geografiske området som omfattes av denne 

administrative enheten. 

GM_MultiSurface  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

name Offisielt nasjonalt stedsnavn for den 

administrative enheten, ved behov angitt på 

flere språk. 

GeographicalName  

nationalCode Tematisk identifikator som tilsvarer de 

nasjonale administrative kodene som 

fastsettes i hvert land. 

CharacterString  

nationalLevel Nivået i det nasjonale administrative 

hierarkiet som den administrative enheten 

tilhører. 

AdministrativeHierar-

chyLevel 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

nationalLevel-

Name 

Navn på nivået i det nasjonale admini-

strative hierarkiet som den administrative 

enheten tilhører. 

LocalisedCharacter-

String 

kan være tom 

residenceOfAut-

hority 

Senter for nasjonal eller lokal forvaltning. ResidenceOfAuthority kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

administeredBy En administrativ enhet som er opprettet på 

samme nivå i det nasjonale administrative 

hierarkiet og som forvalter denne admini-

strative enheten. 

AdministrativeUnit kan være tom 

boundary De administrative grensene mellom denne 

administrative enheten og alle enheter den 

deler grense med. 

Administrative-

Boundary 

kan være tom 

coAdminister Administrativ enhet som er opprettet på 

samme nivå i det nasjonale administrative 

hierarkiet, og som samforvaltes av denne 

administrative enheten. 

AdministrativeUnit kan være tom 

condominium Kondominat som forvaltes av denne 

administrative enheten. 

Condominium kan være tom 

lowerLevelUnit Enheter som er opprettet på et lavere nivå i 

det nasjonale administrative hierarkiet, og 

som forvaltes av den administrative 

enheten. 

AdministrativeUnit kan være tom 

upperLevelUnit Enhet som er opprettet på et høyere nivå i 

det nasjonale administrative hierarkiet, og 

som denne administrative enheten forvalter. 

AdministrativeUnit kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit 

Assosiasjonsrollen Condominium får anvendelse bare for administrative enheter med nationalLevel=«1st 

order» (landnivå). 

Ingen enhet på laveste nivå kan assosiere enheter på lavere nivå. 

Ingen enhet på høyeste nivå kan assosiere enheter på et høyere nivå. 

4.2.1.3.  Kondominat (Condominium) 

Et administrativt område som er opprettet uavhengig av nasjonale administrative inndelinger av 

territorium, og som forvaltes av to eller flere land. 

Attributter for den geografiske objekttypen Condominium 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon av det geo-

grafiske området som omfattes av dette 

kondominatet. 

GM_MultiSurface  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

name Offisielt stedsnavn for dette kondominatet, 

ved behov angitt på flere språk. 

GeographicalName kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Condominium 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

admUnit Den administrative enheten som forvalter 

kondominatet 

AdministrativeUnit kan være tom 

4.2.2. Datatyper 

4.2.2.1.  Myndighetens sete (ResidenceOfAuthority) 

Datatype som representerer navn på og plassering av myndighetens sete. 

Attributter for datatypen ResidenceOfAuthority 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Posisjon for myndighetens sete. GM_Point kan være tom 

name Navn på myndighetens sete. GeographicalName  

4.2.3. Oppregninger 

4.2.3.1.  Rettslig status (LegalStatusValue) 

Beskrivelse av administrative grensers rettslige status. 

Tillatte verdier for oppregningen LegalStatusValue 

Verdi Definisjon 

agreed Avgrensningslinjen er avtalt mellom tilgrensende 

administrative enheter og er nå stabil. 

notAgreed Avgrensningslinjen er ennå ikke avtalt mellom 

tilgrensende administrative enheter og kan bli 

endret. 

4.2.3.2.  Teknisk status (TechnicalStatusValue) 

Beskrivelse av administrative grensers tekniske status. 

Tillatte verdier for oppregningen TechnicalStatusValue 

Verdi Definisjon 

edgeMatched Grensene for tilgrensende administrative enheter 

har samme sett av koordinater. 

notEdgeMatched Grensene for tilgrensende administrative enheter 

har ikke samme sett av koordinater. 
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4.2.4. Kodelister 

4.2.4.1.  Administrativt hierarkisk nivå (AdministrativeHierarchyLevel) 

Administrative nivåer i det nasjonale administrative hierarkiet. Denne koden gjenspeiler nivået i den 

hierarkiske pyramiden av administrative strukturer ut fra en geometrisk aggregering av territorier, og 

beskriver ikke nødvendigvis underordningen mellom de relevante administrative myndigheter. 

Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister. 

4.3. Sjøenheter (Maritime Units) 

4.3.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Sjøenheter inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Grunnlinje 

— Sjøgrense 

— Havområde 

4.3.1.1.  Grunnlinje (Baseline) 

Den linjen som ligger til grunn for beregning av sjøterritoriets yttergrenser og visse andre yttergrenser. 

Attributter for den geografiske objekttypen Baseline 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

beginLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Baseline 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

segment Segment av en grunnlinje. BaselineSegment  

4.3.1.2.  Sjøgrense (MaritimeBoundary) 

En linje som er skillegrense mellom alle typer jurisdiksjon over havområder. 

Attributter for den geografiske objekttypen MaritimeBoundary 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrisk representasjon av sjøgrensen. GM_Curve  

country Landet som havområdet for denne grensen 

tilhører. 

CountryCode  

legalStatus Sjøgrensens rettslige status. LegalStatusValue kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

technicalStatus Sjøgrensens tekniske status. TechnicalStatusValue kan være tom 

beginLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespan-

Version 

Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

4.3.1.3.  Havområde (MaritimeZone) 

Et havbelte som er definert ved internasjonale traktater og konvensjoner, der kyststaten utøver 

jurisdiksjon. 

Attributter for den geografiske objekttypen MaritimeZone 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrisk representasjon av det geo-

grafiske området som omfattes av dette 

havområdet. 

GM_MultiSurface  

zoneType Type havområde. MaritimeZoneType-

Value 

 

country Landet som dette havområdet tilhører. CountryCode  

name Havområdets navn. GeographicalName kan være tom 

beginLifeSpan-

Version 

Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifepan-

Version 

Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MaritimeZone 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

baseline Grunnlinje eller grunnlinjer som brukes til 

avgrensing av dette havområdet. 

Baseline kan være tom 

boundary Grensen eller grensene for dette havom-

rådet. 

MaritimeBoundary kan være tom 

4.3.2. Datatyper 

4.3.2.1.  Grunnlinjesegment (BaselineSegment) 

Grunnlinjesegment som ligger til grunn for beregning av sjøterritoriets yttergrenser og visse andre 

yttergrenser.  
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Attributter for datatypen BaselineSegment 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon av grunnlinje-

segmentet. 

GM_Curve  

segmentType Grunnlinjetypen som brukes til dette 

segmentet. 

BaselineSegmentType

Value 

 

4.3.3. Kodelister 

4.3.3.1.  Type grunnlinjesegment (BaselineSegmentTypeValue) 

Typer grunnlinjer som brukes til å måle sjøterritoriets bredde. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten BaselineSegmentTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

normal normal Den normale grunnlinjen for måling av sjøterritoriets 

bredde er lavvannslinjen langs kysten som angitt på 

sjøkart i stor målestokk og offisielt godkjent av 

kyststaten. 

straight rett Grunnlinjen for måling av sjøterritoriets bredde er den 

rette grunnlinjen som trekkes ved å binde de relevante 

punktene sammen. 

archipelagic øygruppe Grunnlinjen for måling av sjøterritoriets bredde er den 

rette grunnlinjen som binder sammen de ytterste 

punktene på de ytterste øyene og tørrlagte revene i 

øygruppen. 

4.3.3.2.  Type havområde (MaritimeZoneTypeValue) 

Type havområde. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten MaritimeZoneTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

internalWaters Indre farvann Farvannet på landsiden av grunnlinjene i kyststatens 

sjøterritorium. 

territorialSea Sjøterritorium Et havområde med en definert bredde på høyst 

12 nautiske mil målt fra de grunnlinjene som er fastsatt i 

samsvar med De forente nasjoners havrettskonvensjon. 

contiguousZone Tilstøtende sone En sone som grenser til en kyststats sjøterritorium, og 

som kan strekke seg høyst 24 nautiske mil fra de 

grunnlinjene som ligger til grunn for beregning av 

sjøterritoriets bredde. 

exclusiveEconomicZone Økonomisk sone Et område utenfor og med grense til en kyststats 

sjøterritorium, som er omfattet av den særlige 

rettsordningen som medfører at kyststatens rettigheter 

og jurisdiksjon og andre staters rettigheter og friheter er 

styrt av de relevante bestemmelsene i De forente 

nasjoners havrettskonvensjon. 

continentalShelf Kontinentalsokkel Et havområde utenfor og med grense til en kyststats 

sjøterritorium med en yttergrense som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 76 i De forente nasjoners 

havrettskonvensjon. 
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4.4. Temaspesifikke krav 

1.  Hver forekomst av den geografiske objekttypen AdministrativeUnit skal, med unntak av den enheten 

på landnivå som representerer en medlemsstat og samforvaltede enheter, vise nøyaktig til en enhet på 

et høyere nivå i det administrative hierarkiet. Dette samsvaret skal uttrykkes av assosiasjonsrollen 

upperLevelUnit for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit. 

2.  Hver forekomst av den geografiske objekttypen AdministrativeUnit skal, med unntak av typer på det 

laveste nivået, vise til sine respektive enheter på lavere nivå. Dette samsvaret skal uttrykkes av 

assosiasjonsrollen lowerLevelUnit for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit. 

3.  Dersom en administrativ enhet samforvaltes av to eller flere andre administrative enheter, skal 

assosiasjonsrollen administeredBy anvendes. De enhetene som samforvalter denne enheten, skal 

anvende den motsatte rollen coAdminister. 

4.  Administrative enheter på samme nivå i det administrative hierarkiet skal ikke begrepsmessig dele 

fellesområder. 

5.  Forekomster av den geografiske objekttypen AdministrativeBoundary skal svare til kantene i den 

topologiske strukturen for den fullstendige grensegrafen (herunder alle nivåer). 

6.  Et kondominats geografiske utbredelse kan ikke inngå i den geometrien som representerer en 

administrativ enhets geografiske utbredelse. 

7.  Kondominater kan forvaltes bare av administrative enheter på landnivå. 

4.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Administrative enheter 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

AU.AdministrativeUnit Administrativ enhet AdministrativeUnit 

AU.AdministrativeBoundary Administrativ grense AdministrativeBoundary 

AU.Condominium Kondominat Condominium 

AU.Baseline Grunnlinje Baseline 

AU.<Kodelisteverdi>(1) 

Eksempel: AU.ContiguousZone 

<navn som kan leses av 

mennesker> 

Eksempel: Tilstøtende sone 

MaritimeZone (zoneType: 

MaritimeZoneTypeValue) 

AU.MaritimeBoundary Sjøgrense MaritimeBoundary 

(1) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3.» 

7)  I avsnitt 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 8.2 utgår strekpunktet «Hydrografi – rapportering». 

b)  I nr. 8.5.1 utgår følgende strekpunkter: 

— vannkraftverk 

— oversvømt areal 

— havområde 

— rørledning 

— pumpestasjon 

c)  I nr. 8.5.1.4 utgår setningen «Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet 

Områder med naturbetingede farer i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.».  
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d)  Følgende nummer utgår: 8.5.1.9. Vannkraftverk (HydroPowerPlant), 8.5.1.10. Oversvømt areal (Inundated-

Land), 8.5.1.14. Havområde (OceanRegion), 8.5.1.15. Rørledning (Pipe), 8.5.1.16. Pumpestasjon (Pumping-

Station), 8.5.4.3. Flom (InundationValue) og 8.6. Hydrografi – rapportering. 

e)  I nr. 8.5.1.19 gjøres følgende endringer: 

— Setningen «Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Arealdekke i 

vedlegg II til direktiv 2007/2/EF.» utgår. 

— Raden for attributtet «geometry» erstattes med følgende rad: 

geometry Breddens geometri. GM_MultiSurface  

f)  I nr. 8.5.1.24 skal ny begrensning etter «Begrensninger for den geografiske objekttypen Watercourse» lyde: 

«Bredden på begge sider av vassdraget skal angis som to atskilte Shore-objekter (ved hjelp av egenskapen 

«bank»).» 

g)  I nr. 8.5.1.25 utgår setningen «Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet 

Arealdekke i vedlegg II til direktiv 2007/2/EF.». 

h)  I nr. 8.5.4.4 utgår setningen «Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet 

Arealdekke i vedlegg II til direktiv 2007/2/EF.». 

i)  I nr. 8.8 erstattes tabellen med følgende tabell: 

«Type kartlag Kartlagets tittel Geografiske objekttyper 

HY.Network Hydrografisk nett HydroNode, WatercourseLink 

HY.PhysicalWaters.Waterbodies Vannforekomst Watercourse, StandingWater 

HY.PhysicalWaters.LandWater-

Boundary 

Grense mellom land og vann LandWaterBoundary 

HY.PhysicalWaters.Catchments Tilsigsfelter DrainageBasin, RiverBasin 

HY.PhysicalWaters.HydroPoint-

OfInterest 

Hydrografisk punkt av interesse Rapids, Falls 

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject Menneskeskapte objekter Crossing, DamOrWeir, Embank-

ment, Lock, Ford, Shoreline-

Construction, Sluice 

HY. PhysicalWaters.Wetland Våtmarksområder Wetland 

HY. PhysicalWaters.Shore Bredder Shore» 

 ______  
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VEDLEGG III 

I forordning (EU) nr. 1089/2010 skal nytt vedlegg III lyde: 

«VEDLEGG III 

Krav til geodatatemaer oppført i vedlegg II til direktiv 2007/2/EF 

1.  HØYDE (ELEVATION) 

1.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «digital høydemodell» (digital elevation model, DEM) en digital overflatemodell (DSM) eller digital 

terrengmodell (DTM), 

2)  «digital overflatemodell» (digital surface model, DSM) en overflate som beskriver den tredimensjonale 

formen på jordoverflaten, herunder alle statiske objekter som er plassert på jordoverflaten. Midlertidige 

fenomener utgjør ikke en del av overflaten, men på grunn av tekniske vanskeligheter med å fjerne dem 

kan noen av objektene også være til stede på overflaten, 

3)  «digital terrengmodell» (digital terrain model, DTM) en overflate som beskriver den tredimensjonale 

formen på jordens bare overflate, om mulig uten eventuelle andre objekter som er plassert på 

jordoverflaten, 

4)  «høyde» (elevation) en vertikalt begrenset dimensjonsegenskap for et geografisk objekt som består av et 

absolutt mål, som viser til en veldefinert overflate og som vanligvis brukes som origo, 

5)  «høyde» (height) en høydeegenskap som måles langs en loddlinje i motsatt retning av jordens gravita-

sjonsfelt (oppover), 

6)  «dybde» (depth) en høydeegenskap som måles langs en loddlinje i samme retning som jordens gravita-

sjonsfelt (nedover). 

1.2. Strukturen for geodatatemaet Høyde 

Typene som angis for geodatatemaet Høyde, inndeles i følgende pakker: 

— Høyde – basistyper (Elevation – Base Types) 

— Høyde – rutenettdekning (Elevation – Grid Coverage) 

— Høyde – vektorelementer (Elevation – Vector Elements) 

— Høyde – TIN (Elevation – TIN) 

Geodatasett som beskriver landhøyders morfologi, skal gjøres tilgjengelig minst ved hjelp av de geografiske 

objekttypene som inngår i pakken Høyde – rutenettdekning. 

Geodatasett som beskriver batymetriens morfologi, skal gjøres tilgjengelig minst ved hjelp av de 

geografiske objekttypene som inngår i pakken Høyde – rutenettdekning, eller pakken Høyde – vektor-

elementer. 

1.3. Høyde – basistyper 

1.3.1. Oppregninger 

1.3.1.1.  Type høydeegenskap (ElevationPropertyTypeValue) 

En oppregningstype som bestemmer den høydeegenskapen som er målt eller beregnet. 
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Verdier for oppregningen ElevationPropertyTypeValue 

Verdi Definisjon 

height En høydeegenskap som måles langs en loddlinje i motsatt retning av jordens 

gravitasjonsfelt (oppover). 

depth En høydeegenskap som måles langs en loddlinje i samme retning som 

jordens gravitasjonsfelt (nedover). 

1.3.1.2.  Overflatetype (SurfaceTypeValue) 

En oppregningstype som bestemmer høydeoverflaten når det gjelder den relative tilslutningen til jordens 

bare overflate. 

Verdier for oppregningen SurfaceTypeValue 

Verdi Definisjon 

DTM Digital terrengmodell. 

DSM Digital overflatemodell. 

1.4. Høyde – rutenettdekning 

1.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Høyde – rutenettdekning inneholder den geografiske objekttypen Dekning i høyderutenett. 

1.4.1.1.  Dekning i høyderutenett (ElevationGridCoverage) 

Kontinuerlig dekning ved hjelp av en systematisk tesselering basert på et regulært rektifisert firesidet 

rutenett som dekker domenet, og der verdien for høydeegenskapen vanligvis er kjent for hvert av de 

rutenettpunktene som utgjør dette domenet. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage. 

Attributter for den geografiske objekttypen ElevationGridCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

domainExtent Utbredelse av dekningens geografiske 

domene og tidsdomene. 

EX_Extent  

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

propertyType Attributt som bestemmer den høydeegen-

skapen som representeres av dekningen i 

høyderutenettet. 

ElevationProperty-

TypeValue 

 

surfaceType Attributt som angir den typen 

høydeoverflate som dekningen beskriver i 

forhold til jordens bare overflate. 

SurfaceTypeValue  
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ElevationGridCoverage 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

contributingElevationGridCoverage Referanse til de dekningene i 

høyderutenett som utgjør en 

aggregert dekning i høyde-

rutenett. 

Assosiasjonen har ytterligere 

egenskaper som definert i 

assosiasjonsklassen Elevation-

GridCoverageAggregation. 

ElevationGridCover-

age 

 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ElevationGridCoverage 

Rutenettdimensjonen skal alltid være 2 for en dekning i høyderutenett. 

domainExtent skal minst fylles ut med en undertype til EX_GeographicExtent. 

Det koordinatreferansesystemet som viser til rutenettet, skal angis. 

Alle forekomster av ElevationGridCoverage som en aggregert ElevationGridCoverage-forekomst viser til, 

skal ha samme retning på rutenettaksene og samme rutenettavstand i hver retning. 

Rutenettets origo skal beskrives i to dimensjoner. 

Verdiene i intervallsettet skal beskrives ved hjelp av Float-typen. 

1.4.2. Datatyper 

1.4.2.1.  Aggregert dekning i høyderutenett (ElevationGridCoverageAggregation) 

Geometriske kjennetegn på aggregert dekning i høyderutenett. 

Denne typen er en assosiasjonsklasse. 

Attributter for datatypen ElevationGridCoverageAggregation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

contributingFootprint Geometrisk representasjon som avgren-

ser det geografiske området for den 

dekningen i høyderutenett som bidrar til 

den aggregerte dekningen i høyde-

rutenett. 

GM_MultiSurface  

1.5. Høyde – vektorelementer 

1.5.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Høyde – vektorelementer inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Høydevektorobjekt 

— Høydepunkt 

— Konturlinje 

— Bruddlinje 

— Tomt område 

— Isolert område 

1.5.1.1.  Høydevektorobjekt (ElevationVectorObject) 

Geografisk høydeobjekt som utgjør en del av et vektordatasett som inngår i beskrivelsen av høydeegen-

skapen for en overflate i den virkelige verden. Det består av en identitetsbase for alle vektorobjekter som 

kan inngå i et høydedatasett.  
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Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen ElevationVectorObject 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

localDepthDatum Identifisering av et lokalt vertikalt koordi-

natreferansesystem som ikke inngår i et 

register, som brukes som referanse for 

dybdemålinger. 

ChartDatum  

propertyType Attributt som kategoriserer høydevektor-

objektet som et geografisk objekt for 

landhøyder eller havdybder. Det bestem-

mer den høydeegenskapen som represen-

teres av objektet. 

ElevationProperty-

TypeValue 

 

1.5.1.2.  Høydepunkt (SpotElevation) 

Geografisk punktobjekt som beskriver høyden for en jordoverflate på et bestemt sted. Det gir én enkelt verdi 

for høydeegenskapen. 

Denne typen er en undertype av ElevationVectorObject. 

Attributter for den geografiske objekttypen SpotElevation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

classification Klasse av høydepunkt i samsvar med LAS-

spesifikasjonen fra American Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing 

(ASPRS). 

SpotElevationClass-

Value 

kan være tom 

geographicalName Et stedsnavn som brukes til å identifisere 

et navngitt landområdes beliggenhet eller 

en navngitt vannforekomsts bunn i den 

virkelige verden, som representeres av det 

geografiske objektet Høydepunkt. 

GeographicalName kan være tom 

geometry Representerer det geografiske objektets 

geometriske egenskaper. 

GM_Point  

propertyValue Verdi for det geografiske objektets høyde-

egenskap med referanse til et bestemt 

vertikalt koordinatreferansesystem. 

DirectPosition  

spotElevationType Type høydepunkt. SpotElevation-

TypeValue 

kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen SpotElevation 

Dimensjonen for egenskapsverdiens koordinat skal være 1. 

Egenskapsverdien skal uttrykkes med referanse til et vertikalt koordinatreferansesystem. 

1.5.1.3.  Konturlinje (ContourLine) 

Lineært geografisk objekt som består av et sett tilstøtende steder som kjennetegnes ved at de har samme 

verdi for høydeegenskapen. Det beskriver sammen med andre konturlinjer i området jordoverflatens lokale 

morfologi. 

Denne typen er en undertype av ElevationVectorObject.  
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Attributter for den geografiske objekttypen ContourLine 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

contourLineType Type konturlinje når det gjelder det 

eventuelle normale vertikale konturinter-

vallet. 

ContourLineType-

Value 

kan være tom 

downRight Egenskap som angir at det geografiske 

objektet Konturlinje er digitalisert slik at 

høydeoverflatens høyde er lavere på 

høyre side av linjen. 

Boolean kan være tom 

geometry Representerer det geografiske objektets 

geometriske egenskaper. 

GM_Curve  

propertyValue Verdi for det geografiske objektets 

høydeegenskap med referanse til et 

bestemt vertikalt koordinatreferanse-

system. 

DirectPosition  

Begrensninger for den geografiske objekttypen ContourLine 

Dimensjonen for egenskapsverdiens koordinat skal være 1. 

Egenskapsverdien skal uttrykkes med referanse til et vertikalt koordinatreferansesystem. 

1.5.1.4.  Bruddlinje (BreakLine) 

En kritisk linje som beskriver formen på en høydeoverflate og angir en uregelmessighet i overflatens helling 

(dvs. en plutselig endring i hellingsgrad). Trekanter i en TIN-modell må aldri krysse denne linjen. 

Denne typen er en undertype av ElevationVectorObject. 

Attributter for den geografiske objekttypen BreakLine 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

breakLineType Type bruddlinje når det gjelder de 

naturlige eller menneskeskapte kjenneteg-

nene i den virkelige verden som den 

representerer, eller den særlige funksjo-

nen den har ved beregning av en digital 

høydemodell (DEM). 

BreakLineTypeValue  

geometry Representerer det geografiske objektets 

geometriske egenskaper. 

GM_Curve  

manMadeBreak Linje som representerer et høydebrudd 

som følge av en menneskeskapt konstruk-

sjon i terrenget. 

Boolean kan være tom 

1.5.1.5.  Tomt område (VoidArea) 

Område på jordoverflaten der høydemodellen er ukjent på grunn av manglende inndata. Dette området skal 

ikke inngå i en DEM. 

Denne typen er en undertype av ElevationVectorObject. 

Attributter for den geografiske objekttypen VoidArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Representerer det geografiske objektets 

geometriske egenskaper. 

GM_Surface  
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1.5.1.6.  Isolert område (IsolatedArea) 

Et avgrenset område på jordoverflaten der en isolert del av høydemodellen finnes. Det finnes ingen 

høydeopplysninger for områdets ytre omgivelser. 

Denne typen er en undertype av ElevationVectorObject. 

Attributter for den geografiske objekttypen IsolatedArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Representerer det geografiske objektets 

geometriske egenskaper. 

GM_Surface  

1.5.2. Datatyper 

1.5.2.1.  Kartdatum (ChartDatum) 

Lokalt vertikalt koordinatreferansesystem som brukes til å vise til og beskrive dybdemålinger som egen-

skapsverdier. 

Attributter for datatypen ChartDatum 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

datumWaterLevel Vannstand som bestemmer origo for 

dybdemålinger for kartdatum. 

WaterLevelValue  

offset Relativ forskjell mellom høyden på hvert 

referansepunkt og høyden på vannstanden 

som bestemmer kartdatumet. 

Measure  

referencePoint Geografiske posisjoner for: - Eksempel A: 

Ett enkelt punkt som brukes som referanse 

til dybdeverdier innenfor det geografiske 

virkeområdet for kartdatumet. - Eksempel 

B: En rekke punkter der det foretas vann-

standsmålinger for å bestemme vann-

standen for kartdatumet. 

GM_Point  

scope Geografisk virkeområde der det lokale 

dybdedatumet brukes i praksis. 

EX_Extent  

1.5.3. Oppregninger 

1.5.3.1.  Konturlinjetype (ContourLineTypeValue) 

Liste over mulige kategorier av konturlinjer basert på datasettets ekvidistanseparameter. 

Verdier for oppregningen ContourLineTypeValue 

Verdi Definisjon 

master Kontur for en vertikal avstand som er en multippel til ekvidistanseparameteren 

(tilsvarer en viss multippel i det normale vertikale konturintervallet), knyttet til 

nominalskalaen. 

ordinary Kontur for ekvidistanseparameteren (tilsvarer det normale vertikale konturintervallet) 

knyttet til nominalskalaen, og som ikke er en hovedkontur. 

auxiliary En utfyllende kontur – som ikke tilsvarer det normale vertikale konturintervallet  

– anslått eller interpolert ut fra omliggende konturer, som brukes i områder der det 

ikke er tilstrekkelige høydeopplysninger til å kartlegge høyden eller kontrollere 

opprettelsen av en digital høydemodell. 
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1.5.4. Kodelister 

1.5.4.1.  Bruddlinjetype (BreakLineTypeValue) 

Liste over mulige typeverdier for bruddlinjer basert på bruddlinjens fysiske kjennetegn [på høyde-

overflaten]. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i tabellen nedenfor og mer detaljerte verdier 

definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten BreakLineTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

bottomOfSlope bunnen av skråning Bruddlinje som representerer den nedre grensen for et 

område med en konstant helling i terrengoverflaten, som 

vanligvis varierer mellom omtrent 2° og 40°. 

changeInSlope endring i helling Bruddlinje som representerer en samling tilstøtende punkter 

der terrenget har en plutselig endring i hellingsgrad. 

flatAreaBoundary grense til flatt område Bruddlinje som avgrenser en isolert del av territoriet der 

høydemodellen må begrenses til samme høydeverdi. 

formLine formlinje Bruddlinje som representerer en lokal retning der høyde-

overflaten som beskrives, har størst helling. 

topOfSlope toppen av skråning Bruddlinje som representerer den øvre grensen for et område 

med en konstant helling i terrengoverflaten, som vanligvis 

varierer mellom omtrent 2° og 40°. 

1.5.4.2.  Klassifisering av høydepunkt (SpotElevationClassValue) 

Mulige klassifiseringsverdier for høydepunkter basert på LAS-spesifikasjonen fra American Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om høyde. 

1.5.4.3.  Type høydepunkt (SpotElevationTypeValue) 

Mulige verdier for høydepunkter som beskriver en særegenhet ved overflaten. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i tabellen nedenfor og mer detaljerte verdier 

definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten SpotElevationTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

depression fordypning Punkt som representerer en del av landområdets relieff eller 

vannforekomstens bunn som er lavere enn de omkring-

liggende punktene. 

formSpot tilleggspunkt Et utfyllende høydepunkt, anslått eller interpolert ut fra 

omliggende høyder, i områder der det finnes få konturlinjer 

eller andre høydeopplysninger. 

generic generisk Geografisk høydepunktsobjekt som ikke oppfyller beskrivel-

sen i noen av de andre verdiene i den gjeldende kodelisten. 

pass pass Laveste punkt i en fordypning i en ås, vanligvis en åpning i 

åskammen, som gjør det mulig å komme seg fra én helling 

på overflaten til en annen. 

summit topp Høyeste punkt på et framspring i landområdets relieff eller 

vannforekomstens bunn. 
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1.6. Høyde – TIN 

1.6.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Høyde – TIN inneholder den geografiske objekttypen TIN-høyde. 

1.6.1.1.  TIN-høyde (ElevationTIN) 

En samling geografiske høydeobjekter som utgjør en bestemt tesselering i rommet, basert på et triangulært, 

irregulært nett (TIN) i samsvar med geometrien GM_Tin som er definert i ISO 19107:2003. Den består av et 

sett kontrollpunkter med kjente verdier for høydeegenskaper og et sett bruddlinjer og stopplinjer. 

Attributter for den geografiske objekttypen ElevationTIN 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

geometries Representerer samlingen av geometriske 

egenskaper for det geografiske objektet 

TIN-høyde. 

GM_Tin  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

propertyType Attributt som bestemmer den høyde-

egenskapen som representeres av TIN-

høyden. 

ElevationProperty-

TypeValue 

 

surfaceType Attributt som angir den typen høyde-

overflate som TIN-høyden beskriver i 

forhold til den bare jordoverflaten. 

SurfaceTypeValue  

1.7. Temaspesifikke krav 

1.7.1. Krav til eksterne objektidentifikatorer 

1)  Dersom høydedata ajourføres på grunnlag av nye kildedata, skal de ajourførte objektene få en ny ekstern 

objektidentifikator. 

1.7.2. Krav til dekning i høyderutenett 

1)  Som unntak fra kravene i vedlegg II nr. 2.2 kan alle rutenett som er forenlige med ett av følgende 

koordinatreferansesystemer, brukes til å gjøre høydedata i rutenett tilgjengelig: 

— todimensjonale geodetiske koordinater (bredde og lengde) som er basert på et datum angitt i 

vedlegg II nr. 1.2, og som anvender parametrene for ellipsoiden i GRS80, 

— plankoordinater som anvender Lamberts vinkeltro koniske projeksjon basert på ETRS89, 

— plankoordinater som anvender transversal mercatorprojeksjon basert på ETRS89. 

Rutenettet som er angitt i vedlegg II nr. 2.2.1, skal ikke brukes. 

2)  Attributtet domainExtent for hver forekomst av ElevationGridCoverage skal minst fylles ut med en 

undertype til typen EX_GeographicExtent. 

3)  Verdiene for høydeegenskapen som inngår i intervallsettet for én enkelt ElevationGridCoverage, skal 

vise til bare ett vertikalt koordinatreferansesystem. 
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4)  Alle forekomster av ElevationGridCoverage som en aggregert ElevationGridCoverage viser til, skal 

være samsvarende. Det betyr at de skal ha samme intervalltype, koordinatreferansesystem og 

oppløsning. De skal også støtte oppstilling av rutenett på linje, dvs. at rutenettpunktene i én forekomst 

av ElevationGridCoverage står på linje med rutenettpunktene i de andre forekomstene av ElevationGrid-

Coverage, slik at rutenettcellene ikke delvis overlapper hverandre. 

5)  De medvirkende fotavtrykkene for to forekomster av ElevationGridCoverage som samme aggregerte 

forekomst av ElevationGridCoverage viser til, skal være tilstøtende eller atskilt. 

6)  De samlede medvirkende fotavtrykkene for forekomstene av ElevationGridCoverage som samme 

aggregerte forekomst av ElevationGridCoverage viser til, skal bestemme den geografiske utbredelsen 

(domainExtent) av den aggregerte ElevationGridCoverage-forekomsten. 

7)  Pakken ElevationGridCoverage skal begrenses til todimensjonale geometrier. 

8)  Opplysninger om datoene for innsamling av data i dekninger i høyderutenett skal angis på minst én av 

følgende måter: 

a)  ved å angi metadataelementet Tidsreferanse for hvert geografiske objekt ved hjelp av meta-

dataattributtet for den geografiske objekttypen ElevationGridCoverage, 

b)  ved å angi metadataelementet Tidsreferanse som kreves ved forordning (EF) nr. 1205/2008, som 

tidsomfang. 

1.7.3. Krav til høydevektordata 

1)  Dersom høydevektordata angis ved hjelp av 2D-geometrier, skal den vertikale komponenten (tredje 

dimensjon) angis som verdier for høydeegenskaper i attributtet propertyValue. 

2)  Dersom høydevektordata angis ved hjelp av 2,5D-geometrier, skal verdiene for høydeegenskaper bare 

tas med i den tredje koordinaten (Z) i disse geometriene. 

1.7.4. Krav til TIN-høyder 

1)  De egenskapsverdiene som inngår i én enkelt forekomst av den geografiske objekttypen ElevationTIN 

(TIN-modell), skal vise til bare ett vertikalt koordinatreferansesystem. 

2)  Trekanter som krysser en stopplinje, skal fjernes fra en TIN-overflate, slik at det blir hull i overflaten. 

Ved sammenfall mellom overflatens grensetrekanter skal det føre til at overflategrensen endres. 

3)  De geografiske vektorobjektene som angis som komponenter av en TIN-samling, skal oppfylle reglene 

for generisk samsvar for vektorobjekter. 

1.7.5. Krav til referansesystemer 

1)  Ved måling av havbunnens dybde når det er merkbar tidevannsforskjell (flo og fjære), skal laveste 

astronomiske tidevann (LAT) anvendes som referanseoverflate. 

2)  Ved måling av havbunnens dybde i havområder uten en merkbar tidevannsforskjell, på åpent hav og i 

farvann som er dypere enn 200 meter, skal referansen for havbunnens dybde være middelvann (MSL) 

eller et veldefinert referansenivå som ligger nær middelvann. 

3)  Høyden på referansenivået som bunndybden i en innlands vannforekomst måles mot, skal vise til et 

tyngdekraftrelatert vertikalt referansesystem. Dette skal være det europeiske vertikale referanse-

system (EVRS) for områdene innenfor det geografiske virkeområdet for EVRS, eller det tyngdekraft-

relaterte vertikale referansesystemet som medlemsstaten har angitt utenfor virkeområdet for EVRS. 

4)  Når en integrert høydemodell for land og hav anvendes, skal bare én høydeegenskap (enten høyde eller 

dybde) modelleres, og verdiene skal vise til ett enkelt vertikalt koordinatreferansesystem. 
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1.7.6. Krav til dataenes kvalitet og sammenheng 

1)  Dersom andre mål enn ISOs datakvalitetsmål er brukt til å vurdere et høydedatasett, skal meta-

dataelementet Historikk inneholde opplysninger om disse målene og om mulig en henvisning til et 

nettsted der det finnes flere opplysninger. 

2)  Geografiske objekter av typen Konturlinje som er tilknyttet hverandre, skal ha samme høydeverdi når de 

viser til samme vertikale koordinatreferansesystem. 

3)  Når høydeverdiene for geografiske objekter av typen Bruddlinje angis som tredjekoordinater (Z), skal 

skjæringspunktet mellom to geografiske objekter av typen Bruddlinje ha samme høydeverdi. 

4)  Når de geografiske objekttypene Konturlinje og Bruddlinje som angis i samme vertikale koordi-

natreferansesystem, krysser hverandre, skal skjæringspunktet ha samme høydeverdi (dersom høyde-

verdiene for geografiske objekter av typen Bruddlinje angis som tredjekoordinat (Z)). 

5)  Geografiske objekter av typen Konturlinje som har ulik høydeverdi, skal verken krysse eller berøre 

hverandre når de viser til samme vertikale koordinatreferansesystem. 

6)  Grensen for den geografiske objekttypen Isolert område skal ikke berøre yttergrensen for et geografisk 

objekt av typen Tomt område når de viser til samme vertikale koordinatreferansesystem. 

1.8. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Høyde 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

EL.BreakLine Bruddlinje BreakLine 

EL.ContourLine Konturlinje ContourLine 

EL.IsolatedArea Isolert område IsolatedArea 

EL.SpotElevation Høydepunkt SpotElevation 

EL.VoidArea Tomt område VoidArea 

EL.ElevationGridCoverage Dekning i høyderutenett ElevationGridCoverage 

EL.ElevationTIN TIN-høyde ElevationTIN 

2.  AREALDEKKE (LAND COVER) 

2.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «klassifiseringssystem» (classification system) et system for å plassere objekter i klasser, i samsvar med 

ISO 19144-1:2012, 

2)  «diskret dekning» (discrete coverage) en dekning som returnerer samme objektattributtverdier for hver 

direkte posisjon innen ett enkelt geografisk objekt og/eller tidsobjekt i domenet sitt, i samsvar med 

EN ISO 19123:2007, 

3)  «arealdekkeobjekt» (land cover object) et geografisk objekt (punkt, piksel eller polygon) der arealdekket 

er observert, 

4)  «tegnforklaring» (legend) anvendelse av en klassifisering i et bestemt område ved hjelp av en definert 

kartmålestokk og et bestemt datasett, 

5)  «minste kartleggingsenhet» (minimal mapping unit) den minste områdestørrelsen for en polygon som 

kan inngå i et bestemt arealdekkedatasett, 

6)  «tilstand» (situation) tilstanden for et bestemt arealdekkeobjekt på et bestemt tidspunkt.  
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2.2. Strukturen for geodatatemaet Arealdekke 

Typene som angis for geodatatemaet Arealdekke, inndeles i følgende pakker: 

— Nomenklatur for arealdekke (Land Cover Nomenclature) 

— Arealdekkevektor (Land Cover Vector) 

— Arealdekkeraster (Land Cover Raster) 

2.3. Nomenklatur for arealdekke 

2.3.1. Datatyper 

2.3.1.1.  Nomenklatur for arealdekke (LandCoverNomenclature) 

Opplysninger om nasjonal, institusjonell eller lokal referansenomenklatur for arealdekke. 

Attributter for datatypen LandCoverNomenclature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

responsibleParty Part som er ansvarlig for å utvikle 

og/eller ajourføre nomenklaturen. 

RelatedParty  

externalDescription Dokument som beskriver den 

nomenklaturen som brukes i dette 

datasettet. 

DocumentCitation kan være tom 

embeddedDescription En innebygd koding i klassifise-

ringssystemet i samsvar med 

ISO 19144-2. 

LC_LandCoverClassifica-

tionSystem 

kan være tom 

nomenclatureCodeList En http-URI som peker på 

kodelisten for den anvendte nomen-

klaturen. 

URI  

Begrensninger for datatypen LandCoverNomenclature 

Den innebygde beskrivelsen eller den eksterne beskrivelsen skal angis. 

2.3.2. Kodelister 

2.3.2.1.  Arealdekkeklasse (LandCoverClassValue) 

Kodeliste eller klassifisering for arealdekke. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke de verdiene og heltallskodene (som skal brukes til å representere bestemte 

arealdekkeklasser i intervallet for CoverGridCoverage-objektene), som er angitt i kodelisten for rent 

arealdekke (PureLandCoverComponentValue) i INSPIREs tekniske veiledning om arealdekke. 

2.4. Arealdekkevektor 

2.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Arealdekkevektor inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Arealdekkedatasett 

— Arealdekkeenhet  
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2.4.1.1.  Arealdekkedatasett (LandCoverDataset) 

En vektorrepresentasjon av arealdekkedata. 

Attributter for den geografiske objekttypen LandCoverDataset 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

name Navn på arealdekkedatasettet. CharacterString  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

extent Angir datasettets omfang. EX_Extent  

nomenclature-

Documentation 

Opplysninger om den nomenkla-

turen som brukes i dette datasettet. 

LandCoverNomen-

clature 

 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen 

av det geografiske objektet i geo-

datasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da fenomenet oppsto i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil opp-

høre i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen LandCoverDataset 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

member En arealdekkeenhet som er en del av 

datasettet. 

LandCoverUnit  

2.4.1.2.  Arealdekkeenhet (LandCoverUnit) 

Et enkeltelement i arealdekkedatasettet som representeres av et punkt eller en overflate. 

Attributter for den geografiske objekttypen LandCoverUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av 

det geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

geometry Geografisk representasjon av areal-

dekkedataene. 

GM_Object  

landCoverObservation Opplysninger om arealdekke på et 

bestemt tidspunkt og sted. 

LandCoverObservation  
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Begrensninger for den geografiske objekttypen LandCoverUnit 

Geometrier skal være punkter eller flater. 

2.4.2. Datatyper 

2.4.2.1.  Arealdekkeobservasjon (LandCoverObservation) 

Opplysninger om arealdekke tolket på et bestemt tidspunkt og sted. 

Attributter for datatypen LandCoverObservation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

class Tildeling av en arealdekkeklasse til en 

arealdekkeenhet gjennom en identifise-

ringskode for klassifisering. 

LandCoverClassValue  

observationDate Observasjonsdatoen for en observasjon. DateTime kan være tom 

mosaic Liste over klassifiseringsverdier som 

beskriver en arealdekkeenhet nærmere, 

ved hjelp av prosentverdier. 

LandCoverValue kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen LandCoverObservation 

Summen av alle coveredPercentage (dekket prosentsats)-attributter som er knyttet til hver LandCover-

Observation, skal være høyst 100. 

2.4.2.2.  Arealdekke (LandCoverValue) 

Generisk klasse som støtter verdi og prosent for arealdekke. 

Attributter for datatypen LandCoverValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

class Tildeling av et geografisk objekt av typen 

arealdekke til en arealdekkeklasse gjennom 

en identifiseringskode for klassifisering. 

LandCoverClassValue  

coveredPercentage Del av LandCoverUnit som berøres av 

klassifiseringsverdien. 

Integer kan være tom 

2.5. Arealdekkeraster 

2.5.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Arealdekkeraster inneholder den geografiske objekttypen Rutenettdekning for arealdekke. 

2.5.1.1.  Rutenettdekning for arealdekke (LandCoverGridCoverage) 

En rasterrepresentasjon av arealdekkedata. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage. 

Attributter for den geografiske objekttypen LandCoverGridCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

name Navn på arealdekkets dekning. CharacterString  

inspireId Ekstern objektidentifikator for 

det geografiske objektet. 

Identifier  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

extent Angir datasettets omfang. EX_Extent  

nomenclatureDocumentation Opplysninger om den nomen-

klaturen som brukes i denne 

dekningen. 

LandCoverNomenclature  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting 

eller endring av denne versjonen 

av det geografiske objektet i 

geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning 

eller tilbaketrekking av denne 

versjonen av det geografiske 

objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da fenomenet 

oppsto i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil 

opphøre i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen LandCoverGridCoverage 

Verdiene i intervallsettet er begrenset til heltall. 

2.6. Temaspesifikke krav 

Dersom et onlineDescription-attributt angis for en LandCoverNomenclature-datatype, skal det i den 

refererte nettbeskrivelsen for hver klasse defineres minst en kode, et navn, en definisjon og en RGB-verdi 

som skal brukes til beskrivelsen. Dersom nettbeskrivelsen omfatter nomenklaturen for et Land-

CoverGridCoverage-objekt, skal det også angis en rutenettkode i heltall for hver klasse. Denne koden skal 

brukes i intervallet for LandCoverGridCoverage til å representere den tilsvarende klassen. 

2.7. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Arealdekke 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

LC.LandCoverPoints Arealdekkepunkter LandCoverUnit 

LC.LandCoverSurfaces Arealdekkeflater LandCoverUnit 

LC.LandCoverRaster Arealdekkeraster LandCoverGridCoverage 

3.  ORTOFOTO (ORTHOIMAGERY) 

3.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «mosaikk» (mosaic) et bilde som består av flere overlappende eller tilstøtende fotografier eller bilder 

som er satt sammen, 

2)  «ortofotoaggregering» (orthoimage aggregation) en kombinasjon av deler fra flere homogene 

ortofotodekninger som utgjør en ny ortofotodekning, 

3)  «raster» (raster) et vanligvis rektangulært mønster av parallelle skannelinjer som utgjør eller tilsvarer 

skjermen på et katodestrålerør, i samsvar med EN ISO 19123:2007.  
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3.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Ortofoto: 

— Ortofotodekning (Orthoimage Coverage) 

— Mosaikkelement (Mosaic Element) 

— Enkelt mosaikkelement (Single Mosaic Element) 

— Aggregert mosaikkelement (Aggregated Mosaic Element) 

3.2.1. Ortofotodekning (OrthoimageCoverage) 

Rasterbilde av jordoverflaten som er geometrisk korrigert («ortorektifisert») for å fjerne forvrengning 

forårsaket av forskjeller i høyde, sensorens helling og eventuelt av sensoroptikk. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage. 

Attributter for den geografiske objekttypen OrthoimageCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

domainExtent Utbredelsen av dekningens geografiske 

domene og tidsdomene. 

EX_Extent  

footprint Geografisk område med gyldige data for 

ortofotodekningen. 

GM_MultiSurface kan være tom 

interpolationType Matematisk metode som skal brukes til å 

vurdere en kontinuerlig dekning, dvs. 

bestemme dekningens verdier ved alle 

direkte posisjoner innenfor dekningens 

domene. 

InterpolationMethod-

Value 

 

name Navn på ortofotodekningen som fritekst. CharacterString kan være tom 

phenomenonTime Beskrivelse i tid av omfanget av observa-

sjonen/innsamlingen av inndatabildene. 

TM_Period kan være tom 

beginLifespanVersion Tidspunkt for innsetting eller endring av 

denne versjonen av det geografiske objek-

tet i geodatasettet. 

TM_Position kan være tom 

endLifespanVersion Tidspunkt for erstatning eller tilbaketrek-

king av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

TM_Position kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen OrthoimageCoverage 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

contributingOrthoimageCoverage Referanse til de ortofotodeknin-

gene som utgjør en aggregert 

ortofotodekning. 

Assosiasjonen har ytterligere 

egenskaper som definert i 

assosiasjonsklassen Ortho-

imageAggregation. 

Orthoimage-

Coverage 

 

mosaicElement Geografisk representasjon av 

innsamlingstidspunktet for en 

dekning som utgjøres av et 

mosaikkortofoto. 

MosaicElement kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen OrthoimageCoverage 

Innsamlingstidspunktet for ortofotodekningen skal angis ved hjelp av attributtet phenomenonTime eller 

assosiasjonen mosaicElement. 

Det anvendte rutenettets dimensjon skal alltid være 2. 

Attributtet domainExtent skal minst fylles ut med en undertype til EX_GeographicExtent. 

Det koordinatreferansesystemet som viser til rutenettet, skal angis. 

Alle forekomster av OrthoimageCoverage som en aggregert OrthoimageCoverage-forekomst viser til, skal 

ha samme retning på rutenettaksene og samme rutenettavstand i hver retning. 

Rutenettets origo skal beskrives i to dimensjoner. 

Verdiene i intervallsettet skal beskrives ved hjelp av Integer-typen. 

3.2.2. Mosaikkelement (MosaicElement) 

Abstrakt type som identifiserer både bidragsområdet og innsamlingstidspunktet for ett eller flere 

inndatabilder, som brukes til å danne en dekning som utgjøres av et mosaikkortofoto. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen MosaicElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrisk representasjon som geo-

grafisk avgrenser datoen og tidspunktet 

for innsamling av de mange inndatabil-

dene som bidrar til det endelige mosa-

ikkbildet. 

GM_MultiSurface  

phenomenonTime Beskrivelse i tid av omfanget av observa-

sjonen/innsamlingen av inndatabildene. 

TM_Period  

3.2.3. Enkelt mosaikkelement (SingleMosaicElement) 

Mosaikkelement som er tilknyttet ett enkelt inndatabilde. 

Denne typen er en undertype av MosaicElement. 

Attributter for den geografiske objekttypen SingleMosaicElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

imageSource-

Reference 

Referanse til inndatabildet. CharacterString kan være tom 

3.2.4. Aggregert mosaikkelement (AggregatedMosaicElement) 

Mosaikkelement som er tilknyttet flere inndatabilder som har samme innsamlingstidspunkt på et bestemt 

definisjonsnivå (f.eks. dag, måned). 

Denne typen er en undertype av MosaicElement.  
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3.3. Datatyper 

3.3.1. Ortofotoaggregering (OrthoimageAggregation) 

Geometriske kjennetegn for ortofotoaggregering. 

Denne typen er en assosiasjonsklasse. 

Attributter for datatypen OrthoimageAggregation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

contributingFootprint Geometrisk representasjon som avgrenser 

det geografiske området for en ortofoto-

dekning som bidrar til den aggregerte 

ortofotodekningen. 

GM_MultiSurface  

3.4. Kodelister 

3.4.1. Interpolasjonsmetode (InterpolationMethodValue) 

Liste over koder som identifiserer de interpolasjonsmetodene som kan brukes til å vurdere ortofoto-

dekninger. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten InterpolationTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

nearestNeighbour nærmeste nabo Nærmeste nabo-interpolasjon 

bilinear bilineær Bilineær interpolasjon 

biquadratic bikvadratisk Bikvadratisk interpolasjon 

bicubic bikubisk Bikubisk interpolasjon 

3.5. Temaspesifikke krav 

3.5.1. Krav til eksterne objektidentifikatorer 

1)  Dersom et ortofoto ajourføres på grunnlag av nye kildedata, skal de ajourførte objektene få en ny ekstern 

objektidentifikator. 

3.5.2. Krav til ortofotodekninger 

1)  Som unntak fra kravene i vedlegg II nr. 2.2 kan alle rutenett som er forenlige med ett av følgende 

koordinatreferansesystemer, brukes til å gjøre ortofotodata i rutenett tilgjengelig: 

— todimensjonale geodetiske koordinater (bredde og lengde) som er basert på et datum angitt i 

vedlegg II nr. 1.2, og som anvender parametrene for ellipsoiden i GRS80, 

— plankoordinater som anvender Lamberts vinkeltro koniske projeksjon basert på ETRS89, 

— plankoordinater som anvender transversal mercatorprojeksjon basert på ETRS89. 

Det rutenettet som er angitt i vedlegg II nr. 2.2.1, skal ikke brukes. 

2)  Fotavtrykket til en forekomst av OrthoimageCoverage skal inngå geografisk i den geografiske 

utbredelsen som beskrives ved hjelp av egenskapen domainExtent. 

3)  Verditypen for metadataegenskapen for den geografiske objekttypen OrthoimageCoverage skal 

fastsettes til OM_Observation ved bruk av metadatamodellen Observation and Measurement som er 

definert i ISO 19156:2011.  
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4)  Alle forekomster av OrthoimageCoverage som en aggregert OrthoimageCoverage viser til, skal være 

samsvarende. Det betyr at de skal ha samme intervalltype, koordinatreferansesystem og oppløsning. De 

skal også støtte oppstilling av rutenett på linje, dvs. at rutenettpunktene i én forekomst av Ortho-

imageCoverage står på linje med rutenettpunktene i de andre forekomstene av OrthoimageCoverage, slik 

at rutenettcellene ikke delvis overlapper hverandre. 

5)  Det medvirkende fotavtrykket for en forekomst av OrthoimageCoverage som en aggregert forekomst av 

OrthoimageCoverage viser til, skal inngå geografisk i sitt eget fotavtrykk. 

6)  De medvirkende fotavtrykkene for to forekomster av OrthoimageCoverage som samme aggregerte 

forekomst av OrthoimageCoverage viser til, skal være tilstøtende eller atskilt. 

7)  De samlede medvirkende fotavtrykkene for forekomstene av OrthoimageCoverage som samme 

aggregerte forekomst av OrthoimageCoverage viser til, skal bestemme fotavtrykket for den aggregerte 

OrthoimageCoverage-forekomsten. 

3.5.3. Krav til mosaikkelementer 

1)  Alle mosaikkelementer som er tilknyttet en forekomst av OrthoimageCoverage, skal være av samme 

type, dvs. enten SingleMosaicElement eller AggregatedMosaicElement. 

2)  Geometriene som avgrenser to forekomster av MosaicElement som er tilknyttet samme forekomst av 

OrthoimageCoverage, skal være tilstøtende eller atskilt. 

3)  De samlede geometriene som avgrenser alle forekomster av MosaicElement som er tilknyttet samme 

forekomst av OrthoimageCoverage, skal omfatte fotavtrykket og inngå i dens geografiske utbredelse. 

3.5.4. Krav til referansesystemer 

1)  Data for geodatatemaet Ortofoto skal begrenses til todimensjonale geometrier. 

2)  Bare todimensjonale koordinatreferansesystemer skal brukes til å representere ortofotodatasett i 

INSPIRE. 

3.5.5. Krav til datakvalitet 

1)  Måleverdiene «standardavvik i X» (root mean square error in X) (RMSE-x) og «standardavvik i Y» 

(root mean square error in Y) (RMSE-y) skal angis sammen når de brukes til å vurdere posisjonen til 

ortofotodata i rutenett. 

3.6. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Ortofoto 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

OI.OrthoimageCoverage ortofotodekning OrthoimageCoverage 

OI.MosaicElement mosaikkelement MosaicElement 

4.  GEOLOGI (GEOLOGY) 

4.1. Strukturen for geodatatemaet Geologi 

Typene som angis for geodatatemaet Geologi, inndeles i følgende pakker: 

— Geologi (Geology) 

— Geofysikk (Geophysics) 

— Hydrogeologi (Hydrogeology)  
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4.2. Geologi 

4.2.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Geologi inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Menneskeskapt geomorfologisk objekt 

— Borehull 

— Fold 

— Geologisk samling 

— Geologisk hendelse 

— Geologisk objekt 

— Geologisk struktur 

— Geologisk enhet 

— Geomorfologisk objekt 

— Kartlagt objekt 

— Kartlagt intervall 

— Naturlig geomorfologisk objekt 

— Forskyvningstruktur 

4.2.1.1.  Menneskeskapt geomorfologisk objekt (AnthropogenicGeomorphologicFeature) 

Et geomorfologisk objekt (dvs. landform) som er skapt ved menneskelig virksomhet. 

Denne typen er en undertype av GeomorphologicFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen AnthropogenicGeomorphologicFeature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

anthropogenicGeomor-

phologicFeatureType 

Faguttrykk som beskriver den 

geomorfologiske objekttypen. 

AnthropogenicGeomorpho-

logicFeatureTypeValue 

 

4.2.1.2.  Borehull (Borehole) 

Et borehull er det generelle fagordet for en smal sjakt som bores i bakken. 

Attributter for den geografiske objekttypen Borehole 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

boreholeLength Lengden på et borehull. Quantity kan være tom 

elevation Den vertikale høyden over datumet for 

borehullets munning. 

DirectPosition kan være tom 

location Beliggenheten til borehullets munning. GM_Point  

purpose Formålet med å bore borehullet. BoreholePurpose-

Value 

kan være tom 

downholeGeometry Borehullets geometri. GM_Curve kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Borehole 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

logElement Endimensjonale forekomster av 

MappedFeature som er loggede 

(tolkede) intervaller i et borehull. 

MappedInterval kan være tom 

4.2.1.3.  Fold (Fold) 

Ett eller flere lag eller én eller flere overflater eller linjer i en bergart som er systematisk bøyd. 

Denne typen er en undertype av GeologicStructure. 

Attributter for den geografiske objekttypen Fold 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

profileType Type fold. FoldProfileTypeValue kan være tom 

4.2.1.4.  Geologisk samling (GeologicCollection) 

En samling geologiske eller geofysiske objekter. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeologicCollection 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

name Samlingens navn. CharacterString  

collectionType Type samling. CollectionTypeValue  

reference En referanse for samlingen. DocumentCitation kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen GeologicCollection 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

geophObjectSet Et GeophObjectSet-medlem i den geo-

logiske samlingen. 

GeophObjectSet kan være tom 

geophObjectMember Et GeophObjectMember i den geologiske 

samlingen. 

GeophObject kan være tom 

boreholeMember Et Borehole-medlem i en geologisk 

samling. 

Borehole kan være tom 

mapMember Et MappedFeature-medlem i en geologisk 

samling. 

MappedFeature kan være tom 
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4.2.1.5.  Geologisk hendelse (GeologicEvent) 

En identifiserbar hendelse der én eller flere geologiske prosesser endrer geologiske enheter. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeologicEvent 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

name Navnet på den geologiske hendelsen. CharacterString kan være tom 

eventEnvironment Den fysiske rammen for den 

geologiske hendelsen. 

EventEnvironmentValue kan være tom 

eventProcess Prosessen eller prosessene som 

inntraff under den geologiske 

hendelsen. 

EventProcessValue kan være tom 

olderNamedAge Eldste tidspunkt for den geologiske 

hendelsen. 

GeochronologicEraValue kan være tom 

youngerNamedAge Nyeste tidspunkt for den geologiske 

hendelsen. 

GeochronologicEraValue kan være tom 

4.2.1.6.  Geologisk objekt (GeologicFeature) 

Et begrepsmessig geologisk objekt som antas å eksistere på en sammenhengende måte i verden. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeologicFeature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

name Navnet på det geologiske objektet. CharacterString kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen GeologicFeature 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

themeClass En tematisk klassifisering av det geo-

logiske objektet. 

ThematicClass kan være tom 

geologicHistory En assosiasjon som knytter én eller flere 

geologiske hendelser til et geologisk 

objekt for å beskrive deres alder eller 

geologiske historie. 

GeologicEvent kan være tom 

4.2.1.7.  Geologisk struktur (GeologicStructure) 

En konfigurasjon av materiale på jorden basert på jordmaterialets inhomogenitet, mønster eller sprekker 

som kan beskrives. 

Denne typen er en undertype av GeologicFeature. 

Denne typen er abstrakt. 

4.2.1.8.  Geologisk enhet (GeologicUnit) 

En fjellmasse med særskilte egenskaper. 

Denne typen er en undertype av GeologicFeature.  
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Attributter for den geografiske objekttypen GeologicUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geologicUnitType Type geologisk enhet. GeologicUnitType-

Value 

 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen GeologicUnit 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

composition Beskriver sammensetningen av den geo-

logiske enheten. 

CompositionPart kan være tom 

4.2.1.9.  Geomorfologisk objekt (GeomorphologicFeature) 

En abstrakt geografisk objekttype som beskriver formen på og arten av jordoverflaten (dvs. landform). 

Denne typen er en undertype av GeologicFeature. 

Denne typen er abstrakt. 

4.2.1.10.  Kartlagt objekt (MappedFeature) 

En geografisk representasjon av et GeologicFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen MappedFeature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

shape Det kartlagte objektets geometri. GM_Object  

mappingFrame Overflaten som det kartlagte objektet er 

projisert på. 

MappingFrameValue  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MappedFeature 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

specification En beskrivelsesassosiasjon som knytter 

det kartlagte objektet til et teoretisk geo-

logisk objekt. 

GeologicFeature  

4.2.1.11.  Kartlagt intervall (MappedInterval) 

En særskilt type kartlagt objekt som er formet som et endimensjonalt intervall, og som bruker det 

geografiske referansesystemet til borehullet som det befinner seg i. 

Denne typen er en undertype av MappedFeature. 

4.2.1.12.  Naturlig geomorfologisk objekt (NaturalGeomorphologicFeature) 

Et geomorfologisk objekt (dvs. landform) som er dannet gjennom jordens naturlige prosesser. 

Denne typen er en undertype av GeomorphologicFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen NaturalGeomorphologicFeature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

naturalGeomorpho-

logicFeatureType 

Type naturlig geomorfologisk objekt. NaturalGeomorpho-

logicFeatureTypeValue 

 

activity Aktivitetsnivået for det naturlige geomor-

fologiske objektet. 

Geomorphologic-

ActivityValue 

kan være tom 
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4.2.1.13.  Forskyvningsstruktur (ShearDisplacementStructure) 

Sprø til duktile strukturer som det har oppstått en forkastning langs. 

Denne typen er en undertype av GeologicStructure. 

Attributter for den geografiske objekttypen ShearDisplacementStructure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

faultType Viser til en liste over faguttrykk som 

beskriver typen forskyvningsstruktur. 

FaultTypeValue  

4.2.2. Datatyper 

4.2.2.1.  Bestanddel i sammensetning (CompositionPart) 

Sammensetningen av en geologisk enhet i litologiske bestanddeler. 

Attributter for datatypen CompositionPart 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

material Materialet som den geologiske 

enheten helt eller delvis består av. 

LithologyValue  

proportion Mengde som angir den andelen av 

den geologiske enheten som består 

av materialet. 

QuantityRange kan være tom 

role Forholdet mellom bestanddelen og 

den geologiske enhetens sammen-

setning som helhet. 

Composition-

PartRoleValue 

 

4.2.2.2.  Temaklasse (ThematicClass) 

En generisk temaklassifikator som gjør det mulig å omklassifisere geologiske objekter ved hjelp av 

brukerdefinerte klasser som er relevante for temakart. 

Attributter for datatypen ThematicClass 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

themeClass Temaklassens verdi. ThematicClassValue  

themeClassification Den anvendte klassifiseringen. ThematicClassifica-

tionValue 

 

4.2.3. Kodelister 

4.2.3.1.  Menneskeskapt geomorfologisk objekttype (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue) 

Menneskeskapte geomorfologiske objekttyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  



Nr. 28/636 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Verdier for kodelisten AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

artificialCollapsed-

Depression 

kunstig kollapset fordypning Et kollapset basseng, vanligvis en lukket 

fordypning, som er et direkte resultat av en 

setning på overflaten tilknyttet underjordisk 

gruvedrift eller tunnelarbeid. 

artificialDrainage kunstig drenering Menneskeskapt nett som er bygd hovedsakelig 

for å senke eller regulere det lokale vannspeilet. 

artificialLevee kunstig dike En kunstig voll langs bredden av et vassdrag 

eller ved kysten, som skal beskytte land fra flom 

eller begrense strømmen til dens kanal. 

dredgedChannel mudret kanal Et nesten lineært dypvannsområde som er dannet 

ved mudring for navigasjonsformål. 

dump avfallsplass Et område med jevne eller ujevne opphopninger 

eller hauger av steinavfall, jordmateriale eller 

generelt avfall som planter ikke kan vokse på 

uten en større rydding. 

fill fyll Menneskeskapte lagre av naturlig jordmateriale 

og/eller avfallsstoffer som brukes til å fylle ut 

fordypninger, forlenge kyst ut i en 

vannforekomst eller bygge dammer. 

impactCraterAnthro-

pogenic 

nedslagskrater 

(menneskeskapt) 

En vanligvis rund eller elliptisk fordypning i 

jord- eller steinmateriale forårsaket av prøvepro-

sjektiler eller -ammunisjon med ekstremt høy 

nedslagshastighet. 

landfillSite fyllplass Avfallsanlegg som brukes til kontrollert depo-

nering av avfall på eller i jorden. 

levelledLand planert landområde Et landområde, vanligvis et jorde, som er 

mekanisk planert eller utjevnet for å lette en 

driftspraksis som for eksempel overrisling. 

openpitMine dagbrudd En forholdsvis stor fordypning som er forårsaket 

av utgraving av materiale og omfordeling av 

overliggende lag i forbindelse med gruvedrift på 

jordoverflaten. 

pit grustak En fordypning, grøft eller grop som graves for å 

levere grus, sand eller annet materiale til veier 

eller andre byggeformål, en type sidetak. 

quarry steinbrudd Utgravingsområder under åpen himmel, van-

ligvis til bryting av stein. 
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Verdi Navn Definisjon 

reclaimedLand gjenvunnet land Et landområde som består av fyllmateriale av 

jord som er plassert og formet slik at det følger 

de naturlige konturene, ofte som et ledd i 

gjenvinningen av land etter gruvedrift. Det kan 

også være et landområde som ofte oversvømmes 

i sin naturlige tilstand, men som er beskyttet av 

kunstige strukturer og drenert for landbruks-

formål eller andre formål. 

reservoirLake vannreservoar Et innlandsvann med permanent stillestående 

vann, vanligvis ferskvann, i en fordypning i 

jordoverflaten som er lukket av en dam. 

spoilBank slagghaug En voll, haug eller annen kunstig opphopning av 

steinrester og jordavfall fra grøfter, dagbrudd 

eller andre utgravinger. 

subsidenceAreaAnthro-

pogenic 

setningsområde 

(menneskeskapt) 

Et område som er utsatt for setninger som følge 

av menneskelig aktivitet, f.eks. underjordisk 

gruvedrift, tunnelarbeid eller produksjon av 

hydrokarboner eller grunnvann. 

4.2.3.2.  Formål med borehull (BoreholePurposeValue) 

Formålene med å bore et borehull. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten BoreholePurposeValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

geologicalSurvey geologisk undersøkelse En allmenn undersøkelse av et 

områdes geologiske enheter. 

 

explorationExploita-

tionRawMaterial 

undersøkelser og utvinning 

av råstoffer 

Oppdagelse og kartlegging av 

mineralressurser, herunder vurde-

ringen av deres betydning og øko-

nomiske potensial. 

 

explorationExploita-

tionEnergyResources 

undersøkelser og utvinning 

av energiressurser 

Underjordiske undersøkelser for å 

finne forekomster av fossile energi-

ressurser og planlegge utvinningen 

av disse. 

 

hydrocarbon-

Production 

hydrokarbonproduksjon Produksjon av råolje og/eller gass. exploration-

ExploitationRaw-

Material 

hydrocarbon-

Exploration 

hydrokarbonundersøkelse Undersøkelser i et uutforsket 

område for å finne et nytt felt, en 

ny forekomst, et dypere reservoar 

eller et grunnere reservoar. 

exploration-

ExploitationRaw-

Material 

hydrocarbon-

Appraisal 

hydrokarbonvurdering Vurdering av egenskapene til en 

påvist hydrokarbonforekomst. 

exploration-

ExploitationRaw-

Material 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

geothermalEnergy geotermisk energi, geoter-

miske varmevekslere 

Undersøkelser som gjelder 

utnytting av geotermiske energi-

ressurser og utforming av 

geotermiske varmepumper. 

exploration-

ExploitationRaw-

Material 

heatStorage varmelagring Brønn for underjordisk varmelag-

ring. 

geothermal-

Energy 

mineralExplo-

rationExtraction 

undersøkelser og utvinning 

av mineraler 

Brønn som bores for å lete etter 

og/eller utvinne underjordiske 

mineralressurser, vanligvis ved å 

tilføre og/eller utvinne mineral-

holdige væsker. 

exploration-

ExploitationRaw-

Material 

explorationExploi-

tationNonmetallic-

MineralDeposits 

undersøkelser og utvinning 

av ikke-metallholdige 

mineralforekomster 

Prospektering med hensyn til 

tilgjengelighet av ikke-metall-

holdige mineralforekomster, hoved-

sakelig til byggeformål, bygnings-

stein, sement-, keramikk- eller 

glassindustrien samt planlegging av 

utvinning av disse mineralfore-

komstene. 

exploration-

ExploitationRaw-

Material 

disposal deponering En brønn, ofte en tom olje- eller 

gassbrønn, der spillvæske kan 

føres inn og deponeres sikkert. 

 

explorationNatural-

UndergroundStorage 

undersøkelse av naturlig 

lagringsplass under jorden 

Undersøkelse av undergrunnens 

evne til å lagre ulike materialer. 

 

waterSupply vannforsyning Vannforsyning i alminnelighet.  

drinkingWaterSupply drikkevannsforsyning Brønnkonstruksjon til drikkevann. waterSupply 

industrialWater-

Supply 

industriell vannforsyning Brønnkonstruksjon til industriell 

vannforsyning. 

waterSupply 

aquaculture akvakultur Vannforsyning til akvakultur-

formål. 

waterSupply 

irrigation vanning Brønnkonstruksjon til vannings-

formål. 

waterSupply 

emergencyWater-

Supply 

nødvannforsyning Brønnkonstruksjon til nødvannfor-

syning. 

waterSupply 

contingencyWater-

Supply 

reservevannforsyning Vannreserve til bruk ved 

vannmangel. 

waterSupply 

geophysicalSurvey geofysisk undersøkelse Undersøkelse av undergrunnens 

geofysiske egenskaper. 

 

shotHole skuddhull I forbindelse med seismiske under-

søkelser lades sprengstoff i 

skuddhull. 

geophysicalSurvey 

flowingShot skuddhull med artesisk 

vann 

Et skuddhull med artesisk vann er 

et hull som er boret til seismiske 

formål og har støtt på en 

underjordisk vannkilde som har 

tilstrekkelig trykk til at hullet 

«flyter over». 

shotHole 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

hydrogeo-

logicalSurvey 

hydrogeologisk under-

søkelse, vannforvaltning 

Undersøkelse av grunnvanns-

strømmen, grunnvannets kjemiske 

egenskaper, transport av partikler, 

oppløste stoffer og energi samt 

bærekraftig forvaltning av grunn-

vannsressurser. 

 

geotechnicalSurvey geoteknisk undersøkelse, 

beskrivelse av byggeplass 

Geotekniske undersøkelser som 

foretas for å få opplysninger om de 

fysiske og mekaniske egenskapene 

i jord og bergarter på en 

byggeplass med sikte på å 

planlegge grunnarbeider og 

fundamenter for foreslåtte kons-

truksjoner, og for å reparere skader 

på grunnarbeider og konstruk-

sjoner som er forårsaket av 

underjordiske forhold. 

 

geochemicalSurvey geokjemisk undersøkelse, 

analyse 

Undersøkelse av kjemiske egen-

skaper i fjellformasjonen og/eller 

væskene som sirkulerer. 

 

pedologicalSurvey pedologisk undersøkelse Undersøkelse for å beskrive 

jordtyper. 

 

environmental-

Monitoring 

miljøovervåking Overvåking av grunnvannskjemi 

og grunnvannstand. 

 

pollutionMonitoring forurensningsovervåking Overvåking av kjente forurens-

ningskilder. 

environmental-

Monitoring 

waterQuality-

Monitoring 

vannkvalitetsovervåking Overvåking for å vurdere art og 

fordeling av forurensende stoffer i 

grunnvann, art og fordeling av 

naturlig forekommende kjemiske 

bestanddeler, underjordiske hydro-

logiske forhold og lagenes hydrau-

liske egenskaper i forbindelse med 

bevegelse i forurensende stoffer. 

environmental-

Monitoring 

groundwaterLevel-

Monitoring 

overvåking av 

grunnvannstand 

Konstruksjon av en måler til 

registrering av endringer i grunn-

vannstanden. 

environmental-

Monitoring 

dewatering avvanning Avvanning er å fjerne vann fra fast 

materiale eller jord ved hjelp av 

våtklassifisering, sentrifugering, 

filtrering eller lignende prosesser 

for å skille tørrstoff og væske. 

Fjerning eller drenering av vann 

fra et elveleie, en byggeplass, 

senkekasse eller gruvesjakt ved 

hjelp av pumping eller 

fordamping. 

 

mitigation minsking Senking av grunnvannstanden for 

å hindre at grunnvannsspeilet når 

forurensede områder. 

dewatering 

remediation utbedring Utbedring i alminnelighet. Fjerning 

av forurensende stoffer fra grunn-

vann, jord og andre bergarter. 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

thermalCleaning gjennomblåsing, termisk 

rensing 

En type utbedring. Rensing av jord 

på stedet ved hjelp av varme og 

damp. 

remediation 

recharge gjenoppbygging a)  Infiltrasjonsbrønner for gjenopp-

bygging av vannførende sjikt: 

Brukes til å gjenoppbygge 

tomme vannførende sjikt ved å 

tilføre vann fra en rekke ulike 

kilder, for eksempel innsjøer, 

bekker, renseanlegg for spill-

vann fra husholdninger, andre 

vannførende sjikt osv. 

b)  Brønner som hindrer inn-

trenging av saltvann: Brukes 

til å tilføre vann i fersk-

vannsførende sjikt for å hindre 

at saltvann trenger inn i fersk-

vannsførende sjikt. 

c)  Brønner som brukes til å 

kontrollere setninger: Brukes 

til å tilføre væske i et område 

der det ikke produseres olje 

eller gass, for å redusere eller 

hindre setninger i forbindelse 

med overskudd av ferskvann. 

 

4.2.3.3.  Samlingstype (CollectionTypeValue) 

Typer samlinger av geologiske og geofysiske objekter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten CollectionTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

boreholeCollection borehullsamling Samling av borehull. 

geologicalModel geologisk modell Samling av objekter til en tredimensjonal 

geologisk, geografisk modell. 

geologicalMap geologisk kart Samling av objekter til et geologisk kart som 

beskriver geologiske enheter, strukturer, 

geomorfologiske objekter osv. 

geophysicalObject-

Collection 

samling av geofysiske 

objekter 

Samling av geofysiske objekter. 

4.2.3.4.  Bestanddelens rolle (CompositionPartRoleValue) 

Roller som en bestanddel spiller i en geologisk enhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten CompositionPartRoleValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

onlyPart eneste del Hele enheten i beskrivelsen består av 

én enkelt del eller bestanddel. 

 

partOf del av Delens rolle i den geologiske enheten 

er ikke nærmere kjent. 
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facies facies Representerer en særlig bergart som er 

en lateral variant av en litostratigrafisk 

enhet, eller en variant av en litodemisk 

enhet. 

partOf 

inclusion inklusjon Bestanddel i en geologisk enhet som er 

en masse med vanligvis skarpe gren-

ser, som er innesluttet i en grunnmasse 

av et annet materiale. 

partOf 

lithosome litosom En type bergart som forekommer flere 

ganger i én enkelt geologisk enhet. En 

ensartet bergartsmasse som 

kjennetegnes ved geometri, sammen-

setning og indre struktur. 

partOf 

stratigraphicPart stratigrafisk bestanddel En bestanddel i en geologisk enhet 

som har en særlig stratigrafisk 

plassering i en geologisk enhet. 

partOf 

unspecifiedPartRole bestanddel med en 

ubestemt rolle 

Bestanddel i en geologisk enhet med 

en ubestemt rolle. 

partOf 

4.2.3.5.  Hendelsesmiljø (EventEnvironmentValue) 

Faguttrykk for det geologiske miljøet der geologiske hendelser finner sted. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan også bruke mer detaljerte verdier som er angitt for denne kodelisten i INSPIREs 

tekniske veiledning om geologi. 

Verdier for kodelisten EventEnvironmentValue 

Verdi Navn Definisjon 

earthInteriorSetting miljø i jordens indre Geologiske miljøer under jordens faste overflate. 

earthSurfaceSetting miljø på jordoverflaten Geologiske miljøer på jordens faste overflate. 

extraTerrestrialSetting utenomjordisk miljø Materiale med opprinnelse utenfor jorden eller 

atmosfæren. 

tectonicallyDefinedSetting tektonisk definert miljø Miljø som er definert ved forhold til tektoniske 

plater på eller i jorden. 

4.2.3.6.  Hendelsesprosess (EventProcessValue) 

Faguttrykk som angir prosessen eller prosessene som oppsto under en hendelse. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan også bruke mer detaljerte verdier som er angitt for denne kodelisten i INSPIREs 

tekniske veiledning om geologi.  
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Verdier for kodelisten EventProcessValue 

Verdi Navn Definisjon 

bolideImpact meteornedslag Nedslag av utenomjordisk materiale på jord-

overflaten. 

deepWaterOxygenDeple-

tion 

oksygensvinn i dypt vann Prosess der oksygen forsvinner fra den dype 

delen av en vannforekomst. 

deformation deformasjon Bevegelse i bergarter ved forskyvning i for-

kastnings- eller forskyvningssoner eller endring 

i et jordmateriales form. 

diageneticProcess diagenetisk prosess En kjemisk, fysisk eller biologisk prosess som 

påvirker sedimentært jordmateriale etter den 

opprinnelige avleiringen og under og etter 

litifisering, unntatt forvitring og metamorfose. 

extinction utdøing Prosessen der en art eller høyere takson 

forsvinner, slik at den ikke lenger finnes noe 

sted eller i etterfølgende fossiler. 

geomagneticProcess geomagnetisk prosess Prosess som fører til en endring i jordens 

magnetfelt. 

humanActivity menneskelig virksomhet Prosesser der menneskeskapt endring av jorden 

danner geologiske objekter. 

magmaticProcess magmatisk prosess En prosess som omfatter smeltet stein (magma). 

metamorphicProcess metamorf prosess Mineralogisk, kjemisk og strukturell tilpasning 

av faste bergarter til andre fysiske og kjemiske 

forhold enn de opprinnelige forholdene for de 

aktuelle bergartene, vanligvis i dybden under de 

overflatesonene som påvirkes av forvitring og 

sementering. 

seaLevelChange endring av vannstanden Prosess der middelvann endres i forhold til et 

datum. 

sedimentaryProcess sedimentær prosess Et fenomen som endrer et sediments fordeling 

eller fysiske egenskaper på eller nær jordover-

flaten. 

speciation artsdannelse Prosess som fører til at nye arter oppstår. 

tectonicProcess tektonisk prosess Prosess knyttet til den gjensidige påvirkningen 

mellom eller deformasjonen av stive plater som 

utgjør jordskorpen. 

weathering forvitring Prosessen eller prosessene der jordmateriale 

som utsettes for atmosfærisk påvirkning på eller 

nær jordoverflaten, endrer farge, tekstur, 

sammensetning, fasthet eller form, med liten 

eller ingen transport av det løse eller endrede 

materialet. Prosessen omfatter vanligvis oksi-

dasjon, hydratisering og utvasking av løselige 

bestanddeler. 
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4.2.3.7.  Forkastningstype (FaultTypeValue) 

Faguttrykk som beskriver typen forskyvningsstruktur. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan også bruke mer detaljerte verdier som er angitt for denne kodelisten i INSPIREs 

tekniske veiledning om geologi. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten FaultTypeValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

fault forkastning En atskilt overflate eller sone med 

atskilte overflater av en viss tykkelse, 

som skiller to steinmasser ved at én 

masse har sklidd forbi den andre. 

 

extractionFault vinkelrett forkastning En forkastning med to sider som har 

nærmet seg hverandre vesentlig 

vinkelrett mot forkastningen. 

fault 

highAngleFault høyvinklet forkastning Forkastning som heller minst 

45 grader over mer enn halvdelen av 

den kartlagte utbredelsen, der glidning 

eller separasjon ikke er uttrykkelig 

spesifisert. 

fault 

lowAngleFault lavvinklet forkastning Forkastning som heller mindre enn  

45 grader over mer enn halvdelen av 

den kartlagte utbredelsen. 

fault 

obliqueSlipFault skråforkastning Forkastning med bevegelsesvektor der 

forholdet mellom strøkparallell og 

fallparallell forskyvning er mellom 10 

til 1 og 1 til 10 på minst ett sted langs 

det kartlagte forkastningssporet. 

fault 

reverseFault reversforkastning Forkastning der bevegelsesvektorens 

fallparallelle forskyvning er mer enn ti 

ganger så stor som bevegelsesvek-

torens strøkparallelle forskyvning på 

minst ett sted langs det kartlagte 

forkastningssporet, og der forkast-

ningen alltid heller i samme retning 

som den hengveggen som er forskjøvet 

oppover i forhold til liggveggen over 

minst halvdelen av det kartlagte 

forkastningssporet. 

fault 

scissorFault skjev forkastning En forkastning med stigende forskyv-

ning eller separasjon langs strøket fra 

et utgangspunkt uten forskyvning, med 

motsatt forskyvning i motsatt retning. 

fault 

strikeSlipFault sidelengsforkastning Forkastning der bevegelsesvektorens 

strøkparallelle forskyvning er mer enn 

ti ganger så stor som bevegelsesvek-

torens fallparallelle forskyvning på 

minst ett sted langs det kartlagte 

forkastningssporet. 

fault 
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4.2.3.8.  Foldtype (FoldProfileTypeValue) 

Faguttrykk som beskriver typen fold. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten FoldProfileTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

anticline antiklinal En fold, vanligvis konveks oppover, med en kjerne som 

inneholder stratigrafisk eldre bergarter. 

antiform antiform En fold som er konveks oppover og konkav nedover. 

syncline synklinal En fold med en kjerne som inneholder stratigrafisk yngre 

bergarter, den er vanligvis konkav oppover. 

synform synform En fold der kantene er lukket på bunnen. 

4.2.3.9.  Geokronologisk æra (GeochronologicEraValue) 

Faguttrykk som beskriver anerkjente geologiske tidsenheter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., 

International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the 

International Union of Geological Sciences, 2012 og ytterligere verdier på alle nivåer definert av 

dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke de ytterligere verdiene for prekambriske bergarter og kvartære enheter som er 

angitt i INSPIREs tekniske veiledning om geologi. 

4.2.3.10.  Type geologisk enhet (GeologicUnitTypeValue) 

Faguttrykk som beskriver typen geologisk enhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten GeologicUnitTypeValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

geologicUnit geologisk enhet Type geologisk enhet som er ukjent, 

uspesifisert, irrelevant eller en type 

som ikke inngår i ordlisten. 

 

allostratigraphicUnit allostratigrafisk enhet Geologisk enhet som defineres ved 

avgrensende flater. Ikke nødvendigvis 

stratifisert. 

geologicUnit 

alterationUnit endringsenhet Geologisk enhet som defineres ved en 

endringsprosess. 

geologicUnit 

biostratigraphicUnit biostratigrafisk enhet Geologisk enhet som defineres på 

grunnlag av fossilinnhold. 

geologicUnit 

chronostratigraphicUnit kronostratigrafisk enhet Geologisk enhet som omfatter alle 

bergarter som er dannet i et bestemt 

geologisk tidsintervall. 

geologicUnit 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

geophysicalUnit geofysisk enhet Geologisk enhet som defineres ved 

sine geofysiske egenskaper. 

geologicUnit 

magnetostratigraphicUnit magnetostratigrafisk 

enhet 

Geologisk enhet som defineres ved 

magnetiske egenskaper. 

geophysical-

Unit 

lithogeneticUnit litogenetisk enhet Geologisk enhet som defineres ved 

genese. Genesen viser seg ved 

materielle egenskaper, men materialet 

er ikke den definerende egenskapen. 

geologicUnit 

artificialGround kunstig grunn Geologisk enhet som defineres ved 

genese som omfatter direkte mennes-

kelig aktivitet for å deponere eller 

endre materiale. 

lithogenetic-

Unit 

excavationUnit utgravingsenhet Geologisk enhet som defineres ved 

menneskeskapt genese som omfatter 

utgraving. 

lithogenetic-

Unit 

massMovementUnit massebevegelsesenhet Geologisk enhet som dannes ved 

tyngdekraftdrevet, nedadgående forsk-

yvning av materiale, og som 

kjennetegnes ved den formen for 

bevegelse som fører til avleiringen, og 

ved hvordan de ulike formene for 

bevegelse i avleiringen henger 

sammen i tid og rom. 

lithogenetic-

Unit 

lithologicUnit litologisk enhet Geologisk enhet som defineres ved 

litologi, uavhengig av forholdet til 

andre enheter. 

geologicUnit 

lithostratigraphicUnit litostratigrafisk enhet Geologisk enhet som defineres på 

grunnlag av observerbare og særskilte 

litologiske egenskaper eller en 

kombinasjon av litologiske egen-

skaper og stratigrafiske forhold. 

geologicUnit 

lithodemicUnit litodemisk enhet Litostratigrafisk enhet som mangler 

stratifisering. 

lithostrati-

graphicUnit 

lithotectonicUnit litotektonisk enhet Geologisk enhet som defineres på 

grunnlag av struktur- eller deforma-

sjonsegenskaper, innbyrdes forhold, 

opprinnelse eller historisk utvikling. 

Materialinnholdet kan være mag-

matisk, sedimentært eller metamorft. 

geologicUnit 

deformationUnit deformasjonsenhet Litotektonisk enhet som defineres ved 

deformasjonsstil eller særpreget geo-

logisk struktur som kan observeres i 

blotning. 

lithotectonic-

Unit 

pedostratigraphicUnit pedostratigrafisk enhet Geologisk enhet som representerer én 

enkelt pedologisk horisont i en 

lagsekvens (fast eller løs). 

geologicUnit 

polarityChronostratigrap-

hicUnit 

kronostratigrafisk 

polaritetsenhet 

Geologisk enhet som defineres ved 

primær magnetisk polaritet som 

oppsto da bergarten ble avleiret eller 

krystallisert i et bestemt geologisk 

tidsintervall. 

geologicUnit 
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4.2.3.11.  Geomorfologisk aktivitet (GeomorphologicActivityValue) 

Faguttrykk som angir aktivitetsnivået for et geomorfologisk objekt. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten GeomorphologicActivityValue 

Verdi Navn Definisjon 

active aktiv En geomorfologisk prosess som er i gang, eller som 

er blitt reaktivert etter et sedvanlig kort tidsrom. 

dormant hvilende En geomorfologisk prosess som ikke har vist tegn på 

aktivitet i et sedvanlig kort tidsrom, og som kan 

reaktiveres av de opprinnelige årsakene eller utløses 

av ytre årsaker som menneskelig aktivitet. 

reactivated reaktivert En reaktivert geomorfologisk prosess er en aktiv 

geomorfologisk prosess som har vært hvilende. 

stabilised stabilisert En stabilisert geomorfologisk prosess er en inaktiv 

prosess som er beskyttet mot de opprinnelige 

årsakene ved utbedringstiltak. 

inactive inaktiv En relikt eller fossil geomorfologisk prosess. 

4.2.3.12.  Litologi (LithologyValue) 

Faguttrykk som beskriver litologien. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan også bruke mer detaljerte verdier som er angitt for denne kodelisten i INSPIREs 

tekniske veiledning om geologi. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten LithologyValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

compoundMaterial sammensatt materiale Jordmateriale som består av en samling 

jordpartikler, som eventuelt inneholder 

annet sammensatt materiale. 

 

anthropogenicMaterial menneskeskapt 

materiale 

Materiale av kjent kunstig (menneske-

skapt) opprinnelse, og for få opplys-

ninger til å klassifisere materialet 

nærmere. 

compound-

Material 

anthropogenic-

ConsolidatedMaterial 

menneskeskapt fast 

materiale 

Fast materiale av kjent kunstig 

(menneskeskapt) opprinnelse. 

anthropogenic-

Material 

anthropogenicUnconso-

lidatedMaterial 

menneskeskapt løst 

materiale  

Løst materiale av kjent kunstig 

(menneskeskapt) opprinnelse. 

anthropogenic-

Material 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

breccia breksje Grovkornet materiale som består av 

kantete bruddstykker av bergarter. 

Bruddstykkene har vanligvis skarpe 

kanter og uslipte hjørner. 

compound-

Material 

compositeGenesis-

Material 

materiale med 

sammensatt genese 

Materiale av uspesifisert konsolide-

ringsgrad som er dannet ved geologisk 

endring av allerede eksisterende 

materiale uten påvirkning fra mag-

matiske og sedimentære prosesser. 

compound-

Material 

compositeGenesisRock bergart med 

sammensatt genese 

Bergart som er dannet ved geologisk 

endring av allerede eksisterende 

bergarter uten påvirkning fra mag-

matiske og sedimentære prosesser. 

composite-

GenesisMaterial 

faultRelatedMaterial forkastningsmateriale Materiale som er dannet som følge av 

sprø forkastning, som består av mer 

enn ti prosent grunnmasse. Grunn-

masse er finkornet materiale som er 

dannet ved tektonisk reduksjon av 

kornstørrelsen. 

composite-

GenesisMaterial 

impactGenerated-

Material 

nedslagsmateriale Materiale som inneholder objekter som 

viser tegn på sjokkmetamorfose, for 

eksempel mikroskopiske sjokklameller 

i korn eller slagkjegler, som antas å 

være resultatet av et utenomjordisk 

meteornedslag. Omfatter breksje og 

smeltet stein. 

composite-

GenesisMaterial 

materialFormedIn-

SurficialEnvironment 

materiale dannet i et 

overflatemiljø 

Materiale som er et resultat av 

forvitring av allerede eksisterende 

bergarter eller avleiringer, i likhet 

med hydrotermale eller metas-

omatiske bergarter, men er dannet ved 

jordoverflatens temperatur og trykk. 

composite-

GenesisMaterial 

rock bergart Fast samling av ett eller flere jordma-

terialer eller en masse av udifferensi-

ert mineralsk materiale, eller av fast 

organisk materiale. 

compound-

Material 

aphanite afanitt Bergart som er for finkoret til å kunne 

kategoriseres nærmere. 

rock 

sedimentaryRock sedimentær bergart Bergart som er dannet ved opp-

samling og sementering av fast, 

fragmentert materiale avleiret c luft, 

vann eller is, eller som følge av andre 

naturlige faktorer som utfelling fra en 

løsning, oppsamling av organisk 

materiale eller fra biogene prosesser, 

herunder utsondring fra organismer. 

rock 

tuffite tuffitt Bergart som består av mer enn 

50 prosent partikler av ubestemt 

pyroklastisk eller epiklastisk opp-

rinnelse, og mindre enn 75 prosent 

partikler av tydelig pyroklastisk 

opprinnelse. 

rock 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

sedimentaryMaterial sedimentært 

materiale 

Materiale som er dannet ved opp-

samling av fast, fragmentert materiale 

avleiret gjennom luft, vann eller is, 

eller materiale som er samlet opp som 

følge av andre naturlige faktorer som 

kjemisk utfelling fra en løsning eller 

utsondring fra organismer. 

compound-

Material 

carbonateSedimentary-

Material 

sedimentært 

karbonatmateriale 

Sedimentært materiale der minst 

50 prosent av de primære og/eller 

omkrystalliserte bestanddelene består av 

ett (eller flere) av karbonatmineralene 

kalsitt, aragonitt og dolomitt, i partikler 

som er dannet i et basseng med lukket 

sedimentering. 

sedimentary-

Material 

chemicalSedimentary-

Material 

kjemisk sedimentært 

materiale 

Sedimentært materiale som består av 

minst 50 prosent materiale dannet ved 

uorganiske kjemiske prosesser i 

avleiringsbassenget. Omfatter uor-

ganiske kisel-, karbonat-, evaporitt-, 

jern- og fosfatholdige sediment-

klasser. 

sedimentary-

Material 

clasticSedimentary-

Material 

klastisk sedimentært 

materiale 

Sedimentært materiale av uspesifisert 

konsolideringsgrad der minst 

50 prosent av partiklene kommer fra 

erosjon, forvitring eller massebeve-

gelse av allerede eksisterende jordma-

teriale, og er transportert til avlei-

ringsstedet på mekanisk måte med 

vann, vind, is og tyngdekraft. 

sedimentary-

Material 

nonClasticSilice-

ousSedimentary-

Material 

ikke-klastisk 

kiselholdig 

sedimentært 

materiale 

Sedimentært materiale som består av 

minst 50 prosent silikatmineralma-

teriale, avleiret direkte ved kjemiske 

eller biologiske prosesser på 

avleiringsoverflaten eller i partikler 

som er dannet gjennom kjemiske eller 

biologiske prosesser i avlei-

ringsbassenget. 

sedimentary-

Material 

organicRich-

SedimentaryMaterial 

organisk rikt 

sedimentært 

materiale 

Sedimentært materiale der minst 

50 prosent av det primære sedimen-

tære materialet er organisk karbon. 

sedimentary-

Material 

igneousMaterial magmatisk materiale Jordmateriale som er dannet som 

følge av magmatiske prosesser, dvs. 

inntrenging og avkjøling av magma i 

jordskorpen og vulkanutbrudd. 

compound-

Material 

fragmentalIgneous-

Material 

fragmentert 

magmatisk materiale 

Magmatisk materiale av uspesifisert 

konsolideringsgrad der mer enn 

75 prosent av bergarten består av 

fragmenter som er dannet som følge 

av en magmatisk prosess. 

igneousMaterial 

acidicIgneousMaterial surt magmatisk 

materiale 

Magmatisk materiale med mer enn 

63 prosent SiO2. 

igneousMaterial 

basicIgneousMaterial basis magmatisk 

materiale 

Magmatisk materiale med mellom 45 

og 52 prosent SiO2. 

igneousMaterial 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet 

igneousRock magmatisk bergart Bergart som er dannet som følge av 

magmatiske prosesser, for eksempel 

inntrenging og avkjøling av magma i 

jordskorpen eller vulkanutbrudd. 

igneousMaterial 

intermediateCompo-

sitionIgneousMaterial 

magmatisk materiale 

med intermediær 

sammensetning 

Magmatisk materiale med mellom 52 

og 63 prosent SiO2. 

igneousMaterial 

unconsolidatedMaterial løst materiale CompoundMaterial som består av en 

samling partikler som ikke er godt 

nok festet til hverandre til at 

samlingen kan vurderes som fast i seg 

selv. 

compound-

Material 

naturalUnconsolidated-

Material 

naturlig løst materiale Løst materiale av kjent naturlig, dvs. 

ikke menneskeskapt, opprinnelse. 

unconsolidated-

Material 

sediment sediment Løst materiale som består av en 

samling partikler som transporteres 

eller avleires gjennom luft, vann eller 

is, eller som samles opp som følge av 

andre naturlige faktorer som kjemisk 

utfelling, og som dannes i lag på 

jordoverflaten. 

naturalUnconso-

lidatedMaterial 

4.2.3.13.  Kartleggingsramme (MappingFrameValue) 

Faguttrykk som beskriver den overflaten som MappedFeature er projisert på. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten MappingFrameValue 

Verdi Navn Definisjon 

baseOfQuaternary kvartærbase Basen av det hovedsakelig løse sedimentære materialet fra 

kvartærperioden. 

surfaceGeology overflategeologi Grunnfjell og avleiringer på overflaten som ville være 

synlige dersom jorden over dem ble fjernet, eller som ligger 

åpent på den topografiske overflaten. 

topOfBasement underlagets 

overflate 

Jordskorpens overflate under sedimentære eller vulkanske 

avleiringer, eller en tektonisk transportert bergartsenhet. 

topOfBedrock grunnfjellets 

overflate 

Overflaten på vanligvis fast fjell som enten kan ligge åpent 

på den topografiske overflaten eller være dekket av andre 

løse avleiringer. 

4.2.3.14.  Type naturlig geomorfologisk objekt (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue) 

Faguttrykk som beskriver typen naturlig geomorfologisk objekt. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

naturalGeomorpho-

logicFeature 

naturlig geomorfolo-

gisk objekt 

Et geomorfologisk objekt som er dannet ved naturlig 

dynamikk. 

drainagePattern dreneringsmønster Mønster for eller regulering av vannløp i et område, 

herunder raviner eller kanaliserte strømningsområder 

på første nivå, sideelver på høyere nivå og 

hovedvannløp. 

constructionalFeature konstruktivt objekt Landform med opprinnelse, form, plassering eller 

allmenn art som skyldes avleiringsprosesser 

(oppbygging), for eksempel oppsamling av sedimenter. 

destructionalFeature destruktivt objekt Landform med opprinnelse, form, plassering eller 

allmenn art som skyldes fjerning av materiale ved 

erosjon og forvitring (nedbryting), som følge av at 

jordoverflaten blir slitt ned. 

degradationFeature nedbrytingsobjekt Geomorfologisk objekt som oppstår ved slitasje og 

alminnelig senking eller reduksjon av jordoverflaten 

ved naturlige forvitrings- og erosjonsprosesser, og som 

kan påvirke transporten av sedimenter. 

relic relikt Landform som har overlevd nedbryting eller 

oppløsning, eller som er etterlatt etter at det meste av 

substansen er forsvunnet, for eksempel en øde øy. 

exhumedFeature avdekket objekt Tidligere begravde landformer, geomorfologiske 

overflater eller paleosoler som er avdekket på nytt som 

følge av at laget som dekket dem, er erodert bort. 

buriedFeature begravd objekt Landformer, geomorfologiske overflater eller 

paleosoler som er dekket av yngre sedimenter. 

pediment pediment En svakt skrånende erosjonsoverflate som er dannet 

ved foten av en helling eller fjellskråning, vanligvis 

med en svakt konkav, oppoverbøyd profil, som skjærer 

gjennom lag av bergarter eller sedimenter som strekker 

seg under tilstøtende høyland. 

erosional erosjonsobjekter Jordoverflate som er dannet ved erosjon, særlig ved 

rennende vann. 

hill kolle En fellesbetegnelse for et opphøyd område av 

jordoverflaten som er minst 30 meter og høyst 

300 meter høyere enn det omkringliggende lavlandet, 

vanligvis med en topp og avgrensende skråninger, en 

veldefinert avrundet kontur og hellingsgrad som 

vanligvis overstiger 15 prosent. 

interfluve landområde mellom to 

elveleier 

En geomorfologisk komponent av koller som består av 

det høyeste, forholdsvis flate eller svakt skrånende 

område av en kolle. Skrenter i tilbakeskjærende 

skråninger kan gjøre at høylandet innsnevres eller 

samles og danner en sterkt konveks form. 
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Verdi Navn Definisjon 

crest kam En geomorfologisk komponent av koller som består av 

de konvekse skråningene (vinkelrett på konturen) som 

danner det smale, nesten lineære høyeste punktet på en 

kolle, en fjellrygg eller et annet høyland, der skrentene 

har løpt sammen slik at det bare gjenstår en liten eller 

ingen topp. Kjennetegnet av erosjon, skred, massebeve-

gelsesprosesser og sedimenter. 

headSlope skråningstopp En geomorfologisk komponent av koller som består av 

et sideveis konkavt område i en skråning, særlig ved en 

dreneringskanals utspring, som fører til at avrenningen 

på overflaten løper sammen. 

sideSlope sideheng En geomorfologisk komponent av koller som består av 

et sideveis plant område i en skråning, som fører til en 

overveiende parallell avrenning på overflaten. 

Konturlinjene danner vanligvis rette linjer. 

noseSlope framspring En geomorfologisk komponent av koller som består av 

den framspringende enden (sideveis konvekst område) 

i en skråning, som fører til en overveiende spredning i 

avrenningen på overflaten. Konturlinjene danner 

vanligvis konvekse kurver. 

freeFace åpen fjellside En geomorfologisk komponent av koller og fjell som 

består av en blotning av bart fjell som avgir 

bergartsfragmenter og andre sedimenter, og som ofte er 

brattere enn skråningen rett nedenfor. Finnes vanligvis 

på kanter og på baksiden av skråninger og kan omfatte 

hele eller deler av et framspring eller sideheng. 

baseSlope skråningsfot En geomorfologisk komponent av koller som består av 

en konkav til lineær skråning (vinkelrett på konturen), 

som uavhengig av den laterale formen, er et område 

som danner en slette eller rygg nederst i en skråning 

som kjennetegnes ved kolluviale prosesser, skred og 

sedimenter. 

mountain fjell En fellesbetegnelse for et opphøyd område av 

jordoverflaten som er mer enn 300 meter høyere enn 

det omkringliggende lavlandet, vanligvis med en topp i 

forhold til de avgrensende skråningene og med bratte 

sider (en hellingsgrad på mer enn 25 prosent), med 

eller uten betydelige bare områder. 

mountaintop fjelltopp En geomorfologisk komponent av fjell som består av 

fjellets høyeste, forholdsvis flate eller svakt skrånende 

område, kjennetegnet av relativt korte, enkle 

skråninger med bart fjell, residuum eller kolluviale 

sedimenter som er transportert en kort strekning. 

mountainslope fjellskråning En del av et fjell mellom toppen og foten. 

mountainflank fjellside En geomorfologisk komponent av fjell som 

kjennetegnes ved svært lange, komplekse skråninger 

med forholdsvis høy hellingsgrad, og som består av 

svært forskjellige kolluviale sedimentdekker, 

blotninger av bergarter eller avsatser. 
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Verdi Navn Definisjon 

mountainbase fjellfot En geomorfologisk komponent av fjell som består av 

den sterkt til lett konkave kolluviale sletten eller 

ryggen nederst i fjellskråninger. 

depression fordypning En forholdsvis nedsunket del av jordoverflaten, særlig 

et lavtliggende område omgitt av høyere terreng. 

plain slette Et flatt område, stort eller lite, ved lav høyde, særlig et 

vidstrakt område med forholdsvis jevnt og flatt eller 

svakt bølgende landskap med få eller ingen 

uregelmessigheter som stikker opp av overflaten, men 

noen ganger med en betydelig helling, og vanligvis ved 

lav høyde i forhold til omkringliggende områder. 

tectonicStructural tektoniske og struktu-

relle objekter 

Geomorfologiske landskaper og landformer som er 

forårsaket av regionale eller lokale grunnfjells-

strukturer eller bevegelse i jordskorpen samt geomorfo-

logiske landskaper og landformer som hovedsakelig er 

forårsaket av vannerosjon, men unntatt vedvarende 

kanalstrømning (dvs. fluvial, glasifluvial) eller 

vinderosjon. 

volcanic vulkanske objekter Geomorfologiske landskaper og landformer som er 

forårsaket av dyptliggende (magmatiske) prosesser, der 

magma og tilhørende gasser stiger og trenger gjennom 

jordskorpen og ut på jordoverflaten og inn i 

atmosfæren. 

hydrothermal hydrotermiske objekter Geomorfologiske landskaper og landformer forårsaket 

av hydrotermiske prosesser. 

erosionSurface erosjonsoverflate Geomorfologiske landskaper og landformer 

hovedsakelig forårsaket av vannerosjon, men unntatt 

vedvarende kanalstrømning (dvs. fluvial, glasifluvial) 

eller vinderosjon. 

slopeGravitational skrånings- og tyngde-

kraftobjekter 

Geomorfologiske landskaper og landformer forårsaket 

av skråningsmiljøer, samt geomorfologiske landskaper 

og landformer som er utviklet under påvirkning av 

tyngdekraften. 

nivalPeriglacialPerma-

frost 

snørelaterte og peri-

glasiale objekter og 

permafrostobjekter 

Geomorfologiske landskaper og landformer i 

tilknytning til ikke-glasiale miljøer med snø og kaldt 

klima, geomorfologiske landskaper og landformer i 

nærheten av breer og isflak, samt geomorfologiske 

landskaper og landformer i tilknytning til grunn, jord 

eller fjell som har holdt en temperatur på høyst 0° C i 

minst to år. 

glacial glasiale, glasifluviale, 

glasilakustrine og glasi-

marine objekter 

Geomorfologiske landskaper og landformer i 

tilknytning til glasiale, glasifluviale, glasilakustrine og 

glasimarine miljøer. 

eolian vindobjekter Geomorfologiske landskaper og landformer i 

tilknytning til vinddominerte miljøer. 

marineLittoralCoastal-

Wetland 

objekter for hav-, 

strand- og kystnære 

våtmarksområder 

Geomorfologiske landskaper og landformer i 

tilknytning til bølge- og tidevannsdynamikk som 

utvikles i havområder, grunne havområder, kystnære 

og strandnære områder samt i tilknytning til bevokste 

og/eller grunne våtmarksområder. 
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Verdi Navn Definisjon 

karstChemical-

Weathering 

objekter for karstisk og 

kjemisk forvitring 

Geomorfologiske landskaper og landformer som 

domineres av mineraloppløsning og ofte underjordisk 

drenering. 

alluvialFluvial alluviale og fluviale 

objekter 

Geomorfologiske landskaper og landformer som oftest 

i tilknytning til konsentrert vannføring (kanalstrøm-

ning). 

lacustrine lakustrine objekter Geomorfologiske landskaper og landformer i 

tilknytning til permanente innlandsvannforekomster 

(sjøer). 

impact nedslagsobjekter Geomorfologiske landskaper og landformer i 

tilknytning til nedslag av utenomjordisk materiale på 

jordoverflaten. 

4.2.3.15.  Tematisk klasse (ThematicClassValue) 

Verdier for tematisk klassifisering av geologiske objekter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

4.2.3.16.  Tematisk klassifisering (ThematicClassificationValue) 

Liste over tematiske klassifiseringer for geologiske objekter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

4.3. Geofysikk 

4.3.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Geofysikk inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Kampanje 

— Geofysisk måling 

— Geofysisk objekt 

— Sett av geofysiske objekter 

— Geofysisk profil 

— Geofysisk stasjon 

— Geofysisk sveip 

4.3.1.1.  Kampanje (Campaign) 

Geofysisk aktivitet som strekker seg over et begrenset tidsrom og et begrenset område for å gi samme 

geofysiske målinger og bearbeiding av resultater eller modeller. 

Denne typen er en undertype av GeophObjectSet. 

Attributter for den geografiske objekttypen Campaign 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

campaignType Type aktivitet for å framskaffe data. CampaignTypeValue  

surveyType Type geografisk undersøkelse. SurveyTypeValue  

client Part som data ble framskaffet for. RelatedParty kan være tom 

contractor Part som framskaffet data. RelatedParty kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen Campaign 

Formattributtet skal være av typen GM_Surface. 

4.3.1.2.  Geofysisk objekt (GeophObject) 

En generisk klasse for geofysiske objekter. 

Denne typen er en undertype av SF_SpatialSamplingFeature. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeophObject 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

citation Henvisning til geofysisk dokumentasjon. DocumentCitation  

projectedGeometry 2D-projeksjon av objektet på jordover-

flaten (som et representativt punkt, 

kurve eller avgrensningspolygon), som 

skal brukes av en visningstjeneste i 

INSPIRE for å vise det geografiske 

objektets plassering på et kart. 

GM_Object  

verticalExtent Vertikal utbredelse av det intervallet 

som er av interesse. 

EX_VerticalExtent kan være tom 

distributionInfo Metadata om fordeling. MD_Distributor kan være tom 

largerWork Identifikator for et datasett for et større 

arbeid, vanligvis en kampanje eller et 

prosjekt. 

Identifier kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen GeophObject 

Attributtet projectedGeometry skal være av typen GM_Point, GM_Curve eller GM_Surface. 

4.3.1.3.  Geofysisk måling (GeophMeasurement) 

En generisk geografisk objekttype for geofysiske målinger. 

Denne typen er en undertype av GeophObject. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeophMeasurement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

relatedModel Identifikator for den geofysiske 

modellen som ble utarbeidet på grunnlag 

av målingen. 

Identifier kan være tom 

platformType Plattform som målingen ble foretatt fra. PlatformTypeValue  

relatedNetwork Navn på et nasjonalt eller internasjonalt 

observasjonsnett som anlegget tilhører, 

eller som måledataene rapporteres til. 

NetworkNameValue kan være tom 

4.3.1.4.  Sett av geofysiske objekter (GeophObjectSet) 

En generisk klasse for samlinger av geofysiske objekter.  
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Denne typen er en undertype av SF_SpatialSamplingFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeophObjectSet 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

citation Henvisning til geofysisk dokumentasjon. DocumentCitation  

verticalExtent Vertikal utbredelse av det intervallet som 

er av interesse. 

EX_VerticalExtent kan være tom 

distributionInfo Metadata om fordeling. MD_Distributor kan være tom 

projectedGeometry 2D-projeksjon av objektet på jordover-

flaten (som et representativt punkt, kurve 

eller avgrensningspolygon), som skal 

brukes av en visningstjeneste i INSPIRE 

for å vise det geografiske objektet på et 

kart. 

GM_Object  

largerWork Identifikator for et datasett for et større 

arbeid. 

Identifier kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen GeophObjectSet 

Attributtet projectedGeometry skal være av typen GM_Point, GM_Curve eller GM_Surface. 

4.3.1.5.  Geofysisk profil (GeophProfile) 

En geofysisk måling som er georeferert til en kurve. 

Denne typen er en undertype av GeophMeasurement. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeophProfile 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

profileType Type geofysisk profil. ProfileTypeValue  

Begrensninger for den geografiske objekttypen GeophProfile 

Formattributtet skal være av typen GM_Curve. 

4.3.1.6.  Geofysisk stasjon (GeophStation) 

En geofysisk måling som er georeferert til ett enkelt punkt. 

Denne typen er en undertype av GeophMeasurement. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeophStation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

stationType Type geofysisk stasjon. StationTypeValue  

stationRank Geofysiske stasjoner kan inngå i et 

hierarkisk system. Rangeringen står i 

forhold til en stasjons betydning. 

StationRankValue kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen GeophStation 

Formattributtet skal være av typen GM_Point. 

4.3.1.7.  Geofysisk sveip (GeophSwath) 

Et geofysisk måling som er georeferert til en overflate. 

Denne typen er en undertype av GeophMeasurement. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeophSwath 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

swathType Type geofysisk sveip. SwathTypeValue  

Begrensninger for den geografiske objekttypen GeophSwath 

Formattributtet skal være av typen GM_Surface. 

4.3.2. Kodelister 

4.3.2.1.  Kampanjetype (CampaignTypeValue) 

En type geofysisk kampanje. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten CampaignTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

measurement måling Kampanje for innsamling av feltdata. 

4.3.2.2.  Nettnavn (NetworkNameValue) 

Navn på et geofysisk nett. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten NetworkNameValue 

Verdi Navn Definisjon 

GSN GSN Global Seismographic Network 

IMS IMS IMS Seismological network 

INTERMAGNET INTERMAGNET International Real-time Magnetic Observatory Network 

UEGN UEGN Unified European Gravity Network 

WDC WDC World Data Center 
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4.3.2.3.  Plattformtype (PlatformTypeValue) 

En plattform som datainnsamlingen ble foretatt på. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten PlatformTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

ground land Måling på landjorden. 

landVehicle kjøretøy Måling fra et kjøretøy. 

fixedWingAirplane fly med faste vinger Måling som foretas fra et fly med faste vinger. 

helicopter helikopter Måling som foretas fra et helikopter. 

seafloor havbunn Måling fra havbunnen. 

researchVessel forskningsfartøy Måling som foretas fra et skip. 

satellite satellitt Måling som foretas fra en satellitt. 

4.3.2.4.  Profiltype (ProfileTypeValue) 

Type geofysisk profil. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ProfileTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

boreholeLogging borehullslogging Geofysisk måling langs et borehulls akse som 

foretas med særlig loggingsutstyr. 

multielectrodeDCProfile likestrømsprofil for flere 

elektroder 

Måling av likestrømsresistivitet og/eller 

ladbarhet (IP, indusert polarisasjon) som foretas 

langs en profil med flere elektroder. Kalles også 

2D-resistivitetstomografi. 

seismicLine seismisk linje Geofysisk måling som brukes til å registrere 

akustisk respons fra seismiske kilder langs en 

linje, for å definere seismiske egenskaper i et 

tverrsnitt av jorden. 

4.3.2.5.  Stasjonsrang (StationRankValue) 

En geofysisk stasjons rang. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten StationRankValue 

Verdi Navn Definisjon 

observatory observatorium Fast overvåkingsanlegg med en plan for kon-

tinuerlig observasjon. 

secularStation sekulær stasjon Basestasjon som registrerer variasjoner over 

lang tid på det observerte fysiske feltet. 
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Verdi Navn Definisjon 

1stOrderBase basestasjon på første nivå Basestasjon med høyeste presisjonsnivå som 

drives av en myndighet. Den brukes til å knytte 

relative målinger til absolutte nett gjennom 

tredjemannsobservatører. 

2ndOrderBase basestasjon på andre nivå Basestasjon med høyt presisjonsnivå og lavere 

betydning som drives av en myndighet. Den 

brukes til å knytte relative målinger til absolutte 

nett gjennom tredjemannsobservatører. 

4.3.2.6.  Stasjonstype (StationTypeValue) 

En type geofysisk stasjon. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten StationTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

gravityStation gravimetrisk målestasjon Geofysisk stasjon til observasjon av 

gravitasjonsfelt. 

magneticStation magnetisk stasjon Geofysisk stasjon til observasjon av magnetfelt. 

seismologicalStation seismologisk stasjon Geofysisk stasjon til observasjon av seismo-

logiske hendelser med kraftig bevegelse 

(jordskjelv) eller bakgrunnsstøy. 

verticalElectricSounding vertikal elektrisk sondering Geofysisk stasjon til måling av endringer i 

underjordisk elektrisk resistivitet og/eller 

ladbarhet (IP, indusert polarisasjon) i dybden 

ved hjelp av fire elektroder (AMNB) og 

likestrøm. Kalles også VES. 

magnetotelluricSounding magnetotellurisk sondering Geofysisk stasjon til måling av endringer i 

underjordisk elektrisk resistivitet ved hjelp av 

naturlige variasjoner i elektromagnetiske felt. 

Kalles også MT-sondering. 

4.3.2.7.  Undersøkelsestype (SurveyTypeValue) 

En type geofysisk undersøkelse eller datasett. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten SurveyTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

airborneGeophysicalSurvey geofysisk undersøkelse fra 

luften 

Kampanje med geofysiske målinger fra luften. 

groundGravitySurvey undersøkelse av gravita-

sjon på bakken 

Kampanje med gravitasjonsmålinger på 

landjorden. 

groundMagneticSurvey undersøkelse av magne-

tisme på bakken 

Kampanje med magnetismemålinger på 

landjorden. 

3DResistivitySurvey undersøkelse av 3D-resistivi-

tet 

Kampanje med 3D-målinger av likestrøm i flere 

elektroder. 

seismologicalSurvey seismologisk undersøkelse Kampanje med seismologiske målinger. 
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4.3.2.8.  Sveiptype (SwathTypeValue) 

En type geofysisk sveip. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten SwathTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

3DSeismics 3D-seismikk Geofysisk måling som brukes til å registrere 

akustisk respons fra seismiske kilder i et område, for 

å definere fordelingen av 3D-seismiske egenskaper i 

et jordvolum. 

4.4. Hydrogeologi (Hydrogeology) 

4.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Hydrogeologi inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Aktiv brønn 

— Vannhindrende sjikt 

— Vannførende sjikt 

— System av vannførende sjikt 

— Vannsinkende sjikt 

— Grunnvannsforekomst 

— Hydrogeologisk objekt 

— Menneskeskapt hydrogeologisk objekt 

— Naturlig hydrogeologisk objekt 

— Hydrogeologisk enhet 

4.4.1.1.  Aktiv brønn (ActiveWell) 

En brønn som påvirker grunnvannsressursene i det vannførende sjiktet. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalObjectManMade. 

Attributter for den geografiske objekttypen ActiveWell 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activityType Type aktivitet som utføres av 

brønnen. 

ActiveWellTypeValue  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ActiveWell 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

groundWaterBody Den GroundWaterBody som 

ActiveWell får grunnvannsres-

sursene fra. 

GroundWaterBody kan være tom 
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Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

environmentalMonitoring-

Facility 

Den tilknyttede Environmental-

MonitoringFacility. 

Environmental-

MonitoringFacility 

kan være tom 

borehole Borehullet som ActiveWell er basert 

på. 

Borehole kan være tom 

4.4.1.2.  Vannhindrende sjikt (Aquiclude) 

Ugjennomtrengelig bergart eller sedimentlag som fungerer som en barriere mot grunnvannsstrømmen. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalUnit. 

4.4.1.3.  Vannførende sjikt (Aquifer) 

Et vått underjordisk lag av vannførende gjennomtrengelige bergarter eller løst materiale (grus, sand, silt 

eller leire) som grunnvann effektivt kan utvinnes fra ved hjelp av en vannbrønn. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen Aquifer 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

aquiferType Type vannførende sjikt. AquiferTypeValue  

mediaType Klassifisering av det mediet som grunn-

vannsstrømmen forekommer i. 

AquiferMediaType-

Value 

 

isExploited Angir om grunnvannet fra det vann-

førende sjiktet utvinnes ved hjelp av 

brønner eller inntak. 

Boolean kan være tom 

isMainInSystem Angir om det vannførende sjiktet er det 

mest brukbare vannførende sjiktet i sys-

temet av vannførende sjikt. 

Boolean kan være tom 

vulnerabilityTo-

Pollution 

En indeksverdi eller intervallverdier som 

angir den mulige risikoen for det vann-

førende sjiktet på grunnlag av den 

geologiske strukturen, hydrogeologiske 

forhold og forekomst av reelle eller 

mulige forurensningskilder. 

QuantityValue kan være tom 

permeability-

Coefficient 

Volumet av en ikke-komprimerbar væske 

som i løpet av en tidsenhet flyter gjennom 

en enhetskube av et porøst stoff, der det 

opprettholdes en trykkforskjell for enhe-

ten. 

QuantityValue kan være tom 

storativityCoefficient Et vannførende sjikts evne til å lagre vann. QuantityValue kan være tom 

hydroGeochemical-

RockType 

Type bergart når det gjelder de løselige 

bestanddelene i bergarten og deres 

hydrogeokjemiske virkning på grunnvan-

net. 

HydroGeochemical-

RockTypeValue 

kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Aquifer 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

aquitard Det eller de vannsinkende sjiktene som 

skiller det vannførende sjiktet. 

Aquitard kan være tom 

hydrogeologicalObject Det eller de HydrogeologicalObjects som 

er tilknyttet det vannførende sjiktet. 

Hydrogeological-

Object 

kan være tom 

aquiferSystem Det særskilte AquiferSystem der det 

vannsinkende sjiktet forekommer. 

AquiferSystem kan være tom 
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4.4.1.4.  System av vannførende sjikt (AquiferSystem) 

En samling vannførende sjikt og vannsinkende sjikt som sammen utgjør grunnvannets miljø, «sammenhen-

gende magasin», som er fylt eller kan fylles med vann. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen AquiferSystem 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

isLayered Angir om AquiferSystem består av mer 

enn ett lag. 

Boolean kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AquiferSystem 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

aquitard Det eller de vannsinkende sjiktene som 

inngår i AquiferSystem. 

Aquitard kan være tom 

aquiclude Et vannhindrende sjikt som omgir 

AquiferSystem. 

Aquiclude kan være tom 

aquifer Det eller de vannførende sjiktene som 

inngår i AquiferSystem. 

Aquifer kan være tom 

4.4.1.5.  Vannsinkende sjikt (Aquitard) 

Et mettet lag med lav gjennomtrengelighet som hindrer bevegelse i grunnvannet. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen Aquitard 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

approximate-

Permeability-

Coefficient 

Volumet av en ikke-komprimerbar væske 

som i løpet av en tidsenhet flyter gjennom 

en enhetskube av et porøst stoff, der det 

opprettholdes en trykkforskjell for 

enheten. 

QuantityValue kan være tom 

approximate-

StorativityCoefficient 

Et vannførende sjikts evne til å lagre vann. QuantityValue kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Aquitard 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

aquiferSystem Det AquiferSystem som det vannsinkende 

sjiktet inngår i. 

AquiferSystem kan være tom 

aquifer De vannførende sjiktene som skilles av 

det vannsinkende sjiktet. 

Aquifer kan være tom 
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4.4.1.6.  Grunnvannsforekomst (GroundWaterBody) 

Et særskilt grunnvannsvolum i et vannførende sjikt eller et system av vannførende sjikt som er hydraulisk 

isolert fra nærliggende grunnvannsforekomster. 

Attributter for den geografiske objekttypen GroundWaterBody 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

approximate-

HorizontalExtend 

Geometrien som definerer grensen for 

GroundWaterBody. 

GM_Surface kan være tom 

conditionOfGround-

WaterBody 

Den omtrentlige graden av endring av 

grunnvannet som følge av menneskelig 

virksomhet. 

ConditionOfGround-

waterValue 

 

mineralization Et av de viktigste kjemiske kjenneteg-

nene for vann. En verdi er summen av 

alle bestanddeler for kjemisk konsentra-

sjon i vann. 

WaterSalinityValue kan være tom 

piezometricState Angir den piezometriske tilstanden til 

grunnvannsspeilet i GroundwaterBody. 

PiezometricState kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av 

det geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen GroundWaterBody 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

activeWell Den ActiveWell som endrer tilstanden i 

GroundwaterBody gjennom utvinning 

av grunnvannsressursene. 

ActiveWell kan være tom 

aquiferSystem Det AquiferSystem som Ground-

WaterBody inngår i. 

AquiferSystem kan være tom 

hydrogeological-

ObjectNatural 

Et HydrogeologicalObjectNatural som 

inngår i en vekselvirkning med 

GroundWaterBody. 

Hydrogeological-

ObjectNatural 

kan være tom 

observationWell Observasjonsbrønnene som overvåker 

GroundWaterBody. 

Environmental-

MonitoringFacility 

kan være tom 

4.4.1.7.  Hydrogeologisk objekt (HydrogeologicalObject) 

En abstrakt klasse for menneskeskapte anlegg eller naturlige objekter som inngår i en vekselvirkning med 

det hydrogeologiske systemet. 

Denne typen er abstrakt.  
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Attributter for den geografiske objekttypen HydrogeologicalObject 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrien som definerer den geografiske 

plasseringen av HydrogeologicalObject. 

GM_Primitive  

name Navnet på eller koden for Hydrogeo-

logicalObject. 

PT_FreeText kan være tom 

description Beskrivelsen av HydrogeologicalObject. PT_FreeText kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen HydrogeologicalObject 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

aquifer Det vannførende sjiktet der Hydrogeo-

logicalObject forekommer. 

Aquifer kan være tom 

4.4.1.8.  Menneskeskapt hydrogeologisk objekt (HydrogeologicalObjectManMade) 

Et menneskeskapt hydrogeologisk objekt. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalObject. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen HydrogeologicalObjectManMade 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

validFrom Offisiell dato og tidspunkt for når det 

hydrogeologiske objektet ble eller vil bli 

lovlig opprettet. 

DateTime kan være tom 

validTo Dato og tidspunkt for når anvendelsen av 

det hydrogeologiske objektet lovlig 

opphørte eller vil opphøre. 

DateTime kan være tom 

statusCode En kode som definerer den formelle 

statusen til et menneskeskapt hydrogeo-

logisk objekt. 

StatusCodeTypeValue kan være tom 

4.4.1.9.  Naturlig hydrogeologisk objekt (HydrogeologicalObjectNatural) 

Hydrogeologisk objekt som ble dannet ved naturlige prosesser. 

Denne typen er en undertype av HydrogeologicalObject.  
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Attributter for den geografiske objekttypen HydrogeologicalObjectNatural 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

naturalObjectType Type naturlig hydrogeologisk objekt. NaturalObjectType-

Value 

 

waterPersistence Vannstrømmens grad av bestandighet. WaterPersistence-

Value 

kan være tom 

ApproximateQuantity-

OfFlow 

En omtrentlig verdi som definerer vann-

strømmen i et naturlig hydrogeologisk 

objekt. 

QuantityValue kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen HydrogeologicalObjectNatural 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

groundWaterBody Den GroundWateBody som det naturlige 

hydrogeologiske objektet inngår i en 

vekselvirkning med. 

GroundWaterBody kan være tom 

4.4.1.10.  Hydrogeologisk enhet (HydrogeologicalUnit) 

En del av litosfæren med særskilte parametrer for vannlagring og vannføring. 

Denne typen er en undertype av GeologicUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen HydrogeologicalUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

description Beskrivelsen av HydrogeologicalUnit. PT_FreeText kan være tom 

approximateDepth Den omtrentlige dybden for forekomsten 

av HydrogeologicalUnit. 

QuantityValue kan være tom 

approximateThickness Den omtrentlige tykkelsen på Hydrogeo-

logicalUnit. 

QuantityValue kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen HydrogeologicalUnit 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

geologicStructure Knytter én eller flere Hydrogeological-

Units til en GeologicStructure. 

GeologicStructure kan være tom 
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4.4.2. Datatyper 

4.4.2.1.  Hydrogeologisk overflate (HydrogeologicalSurface) 

En overflate som representerer det interpolerte grunnvannsspeilet eller en annen overflate i et lokalt eller 

regionalt område. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen HydrogeologicalSurface 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

surfaceRectifiedGrid En overflate der domenet er et rektifisert 

rutenett. 

RectifiedGridCover-

age 

 

surfaceReferenceable-

Grid 

En overflate der domenet består av et 

referanserutenett. 

ReferenceableGrid-

Coverage 

 

surfacePointCollection En hydrogeologisk overflate som er 

representert ved en samling punktobserva-

sjoner. 

PointObservation-

Collection 

 

4.4.2.2.  Piezometrisk tilstand (PiezometricState) 

Den piezometriske tilstanden for en GroundWaterBody. 

Attributter for datatypen PiezometricState 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

observationTime Dato og tidspunkt for observasjonen av 

grunnvannstilstanden. 

DateTime  

piezometricSurface En overflate som representerer det nivået 

som vannet vil stige til i tette brønner. 

Hydrogeological-

Surface 

 

4.4.2.3.  Mengdeverdi (QuantityValue) 

En databeholder med én enkelt mengdeverdi eller et intervall av mengdeverdier. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen QuantityValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

singleQuantity Skalarkomponent med desimalrepresenta-

sjon og en målenhet som brukes til å lagre 

verdien av en kontinuerlig mengde. 

Quantity  

quantityInterval Desimalpar som angir et mengdeintervall 

med en målenhet. 

QuantityRange  

4.4.3. Kodelister 

4.4.3.1.  Type aktiv brønn (ActiveWellTypeValue) 

Typer aktive brønner. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten ActiveWellTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

exploitation utvinning Utvinningen av grunnvann fra et vannførende sjikt for ulike 

formål (til husholdninger, industrien, vannforsyning m.m.). 

recharge gjenoppbygging (a)  Infiltrasjonsbrønner for gjenoppbygging av vannførende 

sjikt: Brukes til å gjenoppbygge tomme vannførende sjikt 

ved å tilføre vann fra en rekke ulike kilder, for eksempel 

innsjøer, bekker, renseanlegg for spillvann fra 

husholdninger, andre vannførende sjikt osv. 

b)  Brønner som hindrer inntrenging av saltvann: Brukes til å 

tilføre vann i ferskvannsførende sjikt for å hindre at 

saltvann trenger inn i ferskvannsførende sjikt. 

c)  Brønner som brukes til å kontrollere setninger: Brukes til å 

tilføre væske i et område der det ikke produseres olje eller 

gass, for å redusere eller hindre setninger i forbindelse 

med overskudd av ferskvann. 

dewatering avvanning Fjerning av vann fra fast materiale eller jord i et vannførende 

sjikt for å senke vannspeilet, f.eks. i anleggsfasen av et større 

byggeprosjekt på grunn av høyt vannspeil. Omfatter vanligvis 

bruk av avvanningspumper. 

decontamination dekontaminering Brønn som brukes i utbedringstiltak for å redusere forurens-

ningen i et vannførende sjikt. 

disposal deponering En brønn, ofte en tom olje- eller gassbrønn, der spillvæske kan 

føres inn og deponeres sikkert. Deponeringsbrønner er 

vanligvis omfattet av regelverkskrav for å unngå forurensning 

av ferskvannsførende sjikt. 

waterExploratory vannundersøkelse En brønn som bores for å lete etter nytt grunnvann. 

thermal termisk En brønn som brukes til å utvinne varmtvann til ulike 

varmeformål (f.eks. balneologi). 

observation observasjon En brønn som brukes til observasjonsformål. 

4.4.3.2.  Type medium for vannførende sjikt (AquiferMediaTypeValue) 

Verdier som beskriver egenskapene ved mediet for vannførende sjikt. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten AquiferMediaTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

fractured sprukket Sprukne vannførende sjikt er fjell der grunnvannet 

siver gjennom sprekker, fuger eller brudd i fjell som 

ellers er fast. 

porous porøst Porøse medier er de vannførende sjiktene som består 

av samlinger av enkeltpartikler som sand eller grus, 

og grunnvannsstrømmen oppstår i og beveger seg 

gjennom åpningene mellom de enkelte kornene. 
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Verdi Navn Definisjon 

karstic karstisk Karstiske vannførende sjikt er sprukne vannførende 

sjikt der brudd og sprekker er utvidet som følge av 

oppløsning og har dannet store kanaler eller til og 

med huler. 

compound sammensatt En kombinasjon av et porøst, karstisk og/eller sprukket 

vannførende sjikt. 

karsticAndFractured karstisk og sprukket En kombinasjon av et karstisk og et sprukket vann-

førende sjikt. 

porousAndFractured porøst og sprukket En kombinasjon av et porøst og et sprukket vann-

førende sjikt. 

4.4.3.3.  Type vannførende sjikt (AquiferTypeValue) 

Typer vannførende sjikt. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten AquiferTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

confinedSubArtesian innestengt subartesisk Et vannførende sjikt som inneholder vann mellom to 

forholdsvis ugjennomtrengelige grenser. Vannstanden i 

en brønn som tapper vann fra et innestengt vannførende 

sjikt, er høyere enn det innestengte vannførende sjiktet 

og kan være høyere eller lavere enn det vannspeilet som 

kan finnes i det overliggende materialet. Vannstanden 

stiger ikke over jordoverflaten. 

confinedArtesian innestengt artesisk Et vannførende sjikt som inneholder vann mellom to 

forholdsvis ugjennomtrengelige grenser. Vannstanden i 

en brønn som tapper vann fra et innestengt vannførende 

sjikt, er høyere enn det innestengte vannførende sjiktet 

og kan være høyere eller lavere enn det vannspeilet som 

kan finnes i det overliggende materialet. Vannstanden 

stiger over jordoverflaten og gir en rennende kilde. 

unconfined fritt Et vannførende sjikt med vann som ikke er under trykk. 

Vannstanden i en brønn er den samme som vannspeilet 

utenfor brønnen. 

4.4.3.4.  Grunnvannets tilstand (ConditionOfGroundwaterValue) 

Verdier som angir tilnærmet grad av endring i forhold til grunnvannets naturlige tilstand. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten ConditionOfGroundwaterValue 

Verdi Navn Definisjon 

natural naturlig Grunnvannets mengde eller kvalitet avhenger 

utelukkende av naturlige faktorer. 

lightlyModified lett modifisert Grunnvannets mengde eller kvalitet avhenger 

hovedsakelig av naturlige faktorer, men 

påvirkes til en viss grad av menneskelig 

virksomhet. 

modified modifisert Grunnvannets mengde eller kvalitet påvirkes av 

menneskelig virksomhet. 

stronglyModified kraftig modifisert Grunnvannets mengde eller kvalitet påvirkes av 

menneskelig virksomhet og verdiene av en 

rekke parametrer overstiger drikkevanns-

standardene. 

unknown ukjent Grunnvannets naturlige tilstand er ukjent. 
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4.4.3.5.  Type hydrogeokjemisk bergart (HydroGeochemicalRockTypeValue) 

Verdier som beskriver grunnvannmiljøets hydrogeokjemiske tilstand. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten HydroGeochemicalRockTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

silicatic silikatholdig Silikatholdig hydrokjemisk grunnvann. 

carbonatic karbonatholdig Karbonatholdig hydrokjemisk grunnvann. 

sulfatic sulfatholdig Sulfatholdig hydrokjemisk grunnvann. 

chloridic kloridholdig Kloridholdig hydrokjemisk grunnvann. 

organic organisk Organisk hydrokjemisk grunnvann. 

4.4.3.6.  Naturlig objekttype (NaturalObjectTypeValue) 

Typer naturlige hydrogeologiske objekter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten NaturalObjectTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

spring kilde Enhver naturlig tilstand der grunnvann stiger til 

jordoverflaten. En kilde er dermed et sted der 

overflaten av det vannførende sjiktet møter 

jordoverflaten. 

seep utsiving Et fuktig eller vått sted der grunnvannet når 

jordoverflaten fra et underjordisk vannførende sjikt. 

swallowHole synkehull En naturlig fordypning eller et naturlig hull i 

jordoverflaten, også kalt innsynking, jordfallshull, 

slukhull, doline eller cenote; fenomenet skyldes 

hovedsakelig karstprosesser – kjemisk oppløsning av 

karbonatbergarter eller overstrømmingsprosesser i for 

eksempel sandstein. 

fen myr Lavland som helt eller delvis er dekket av vann og 

normalt har torvholdig basisk jord og en karakteristisk 

flora (starr og siv). 

notSpecified uspesifisert Uspesifiserte steder der grunnvannet når overflaten. 

4.4.3.7.  Type statuskode (StatusCodeTypeValue) 

Verdier som beskriver status for menneskeskapte hydrogeologiske objekter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten StatusCodeTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

abandonedDry brakklagt, tørt Brakklagt på grunn av mangel på vann. 

abandonedInsufficient brakklagt, for lite vann Brakklagt på grunn av for lite vann. 

abandonedQuality brakklagt, dårlig vannkvalitet Brakklagt på grunn av vannkvalitet. 

deepened fordypet Dypere boring. 

new ny Boring på et sted som ikke har vært brukt tidligere. 

notInUse ikke i bruk Brukes ikke lenger til noe formål. 

reconditioned istandsatt Brønn som er reparert for å forbedre dens funksjon. 

standby reserve Brønn som bare brukes når andre ikke er 

tilgjengelige. 

unfinished uferdig Boring eller konstruksjon som ikke er fullført. 

unknown ukjent Status ikke kjent eller definert. 

4.4.3.8.  Vannets bestandighet (WaterPersistenceValue) 

Typer hydrologisk bestandighet for vann. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten WaterPersistenceValue 

Verdi Navn Definisjon 

intermittent periodisk Fylt og/eller strømmende en del av året. 

seasonal sesongbestemt Fylt og/eller strømmende på bestemte årstider, f.eks. 

høst/vinter. 

perennial konstant Fylt og/eller strømmende kontinuerlig hele året ettersom 

laget ligger under vannspeilet. 

notSpecified uspesifisert Uspesifisert type hydrologisk bestandighet for vann. 

ephemeral ubestandig Fylt og/eller strømmende ved og rett etter nedbør. 

4.4.3.9.  Vannets saltinnhold (WaterSalinityValue) 

En kodeliste som angir klasser for saltinnhold i vann. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten WaterSalinityValue 

Verdi Navn Definisjon 

ultraFreshWater ultraferskvann Vann med svært lavt saltinnhold. Saltinnholdet er 

tilsvarende eller nesten tilsvarende saltinnholdet i 

regnvann. 

freshWater ferskvann Ferskvann er vannforekomster som dammer, innsjøer, 

elver og bekker som inneholder lave konsentrasjoner av 

oppløste salter. 

brackishWater brakkvann Brakkvann er vann med høyere saltinnhold enn 

ferskvann, men lavere enn sjøvann. Det kan være 

resultatet av at sjøvann er blandet med ferskvann, som i 

elvemunninger, eller det kan forekomme i 

brakkvannsførende sjikt med fossilt vann. 

salineWater saltvann Saltvann er vann som inneholder en betydelig 

konsentrasjon av oppløste salter. Sjøvann har et 

saltinnhold på om lag 35 000 ppm, tilsvarende 35 g/l. 

brineWater saltlake Saltlake er vann som er mettet eller nesten mettet med 

salt. 

4.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Geologi 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

GE.GeologicUnit Geologiske enheter MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen GeologicUnit) 

GE. <CodeListValue>(1) <navn som kan leses av 

mennesker> 

MappedFeature (geografiske objekter som har 

spesifikasjonsegenskap av typen GeologicFe-

ature og er klassifisert (med themeClass-

egenskapen) i henhold til samme tematiske 

klassifisering) 

Eksempel: GE.Shrinking-

AndSwelling Clays 

Eksempel: Krympende og 

svellende leire 

(themeClassification: 

ThematicClassificationValue) 

GE.GeologicFault Geologiske forkastninger MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Shear-

DisplacementStructure) 

GE.GeologicFold Geologiske folder MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Fold) 

GE.GeomorphologicFeature Geomorfologiske 

kjennetegn 

MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Geomorpho-

logicFeature) 

GE.Borehole Borehull Borehole 

GE.Aquifer Vannførende sjikt MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Aquifer) 

GE.Aquiclude Vannhindrende sjikt MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Aquiclude) 

GE.Aquitard Vannsinkende sjikt MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Aquitard) 

GE.AquiferSystems Systemer av vannførende 

sjikt 

MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Aquifer-

System) 
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Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

GE.Groundwaterbody Grunnvannsforekomster Groundwaterbody 

GE.ActiveWell Aktive brønner ActiveWell 

GE. <CodeListValue>(2) <navn som kan leses av 

mennesker> 

GeophStation (stationType: StationTypeValue) 

Eksempel: GE.gravity-

Station 

Eksempel: Gravimetriske 

målestasjoner 

 

GE. <CodeListValue>(3) <navn som kan leses av 

mennesker> 

GeophStation (profilType: ProfileTypeValue) 

Eksempel: GE.seismicLine Eksempel: Seismiske linjer  

GE. <CodeListValue>(4) <navn som kan leses av 

mennesker> 

GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue) 

Eksempel: GE.ground-

GravitySurvey 

Eksempel: Undersøkelser 

av gravitasjon på bakken 

 

GE. <CodeListValue>(5) <navn som kan leses av 

mennesker> 

Campaign (surveyType: SurveyTypeValue) 

Eksempel: GE.ground-

MagneticSurvey 

Eksempel: Undersøkelser 

av magnetisme på bakken 

 

GE.Geophysics.3DSeismics 3D-seismikk GeophSwath 

(1) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

(2) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

(3) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

(4) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

(5) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3.» 

  



Nr. 28/672 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG IV 

I forordning (EU) nr. 1089/2010 skal nytt vedlegg IV lyde: 

«VEDLEGG IV 

Krav til geodatatemaer oppført i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF 

1.  STATISTISKE ENHETER (STATISTICAL UNITS) 

1.1. Strukturen for geodatatemaet Statistiske enheter 

Typene som angis for geodatatemaet Statistiske enheter, inndeles i følgende pakker: 

— Statistiske basisenheter (Statistical Units Base) 

— Statistiske vektorenheter (Statistical Units Vector) 

— Statistiske rutenettenheter (Statistical Units Grid) 

1.2. Statistiske basisenheter 

1.2.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Statistiske basisenheter inneholder den geografiske objekttypen Statistisk enhet. 

1.2.1.1.  Statistisk enhet (StatisticalUnit) 

Enhet for formidling eller bruk av statistiske opplysninger. 

Denne typen er abstrakt. 

1.3. Statistiske vektorenheter 

1.3.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Vektor inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Statistisk vektorenhet 

— Statistisk områdeenhet 

— Statistisk tesselering 

— Utvikling 

1.3.1.1.  Statistisk vektorenhet (VectorStatisticalUnit) 

Statistisk enhet representert som vektorgeometri (punkt, linje eller overflate). 

Denne typen er en undertype av StatisticalUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen VectorStatisticalUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

thematicId Beskrivende, entydig objektidentifikator 

som brukes på geografiske objekter i et 

definert informasjonstema. 

ThematicIdentifier  

country Koden for det landet objektet tilhører. CountryCode  

geographicalName Mulige geografiske navn på objektet. GeographicalName  

validityPeriod Perioden når den statistiske enheten 

fortrinnsvis skal brukes og ikke brukes. 

TM_Period  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

referencePeriod Perioden når dataene skal gi et bilde av 

landområdet i statistiske enheter. 

TM_Period  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen VectorStatisticalUnit 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometriske representasjoner av de 

statistiske vektorenhetene. 

VectorStatisticalUnit

Geometry 

 

evolutions All utvikling innenfor den statistiske 

enheten. 

Evolution kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen VectorStatisticalUnit 

Statistiske vektorenheter med den geometriske referanseforekomsten GM_MultiSurface, må være 

forekomster av den særlige klassen AreaStatisticalUnit. 

1.3.1.2.  Statistisk områdeenhet (AreaStatisticalUnit) 

Statistisk vektorenhet med referansegeometri for overflate. 

Denne typen er en undertype av VectorStatisticalUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen AreaStatisticalUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

areaValue Arealet for referansegeometrien. Area  

landAreaValue Arealet over vann. Area kan være tom 

livableAreaValue Beboelig areal. Area kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AreaStatisticalUnit 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

administrativeUnit Administrative enheter brukt til å lage 

den statistiske områdeenheten. 

AdministrativeUnit kan være tom 

lowers Statistiske områdeenheter på neste, lavere 

nivå. 

AreaStatisticalUnit kan være tom 

uppers Statistiske områdeenheter på neste, 

høyere nivå. 

AreaStatisticalUnit kan være tom 

successors Etterfølgere til den statistiske områdeenhe-

ten. 

AreaStatisticalUnit kan være tom 

predecessors Forgjengere til den statistiske områdeenhe-

ten. 

AreaStatisticalUnit kan være tom 

tesselation Tesselering sammensatt av enheter. StatisticalTessella-

tion 

kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen AreaStatisticalUnit 

Referansegeometrien for en statistisk områdeenhet bør være en GM_MultiSurface. 

1.3.1.3.  Statistisk tesselering (StatisticalTessellation) 

Tesselering sammensatt av statistiske områdeenheter. 

Attributter for den geografiske objekttypen StatisticalTessellation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen StatisticalTessellation 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

units Enhetene som utgjør en tesselering. AreaStatisticalUnit kan være tom 

lower Statistisk tesselering på nivået umid-

delbart nedenfor. 

StatisticalTessellation kan være tom 

upper Statistisk tesselering på nivået umid-

delbart ovenfor. 

StatisticalTessellation kan være tom 

1.3.1.4.  Utvikling (Evolution) 

Representasjon av utviklingen til en statistisk vektorenhet. 

Attributter for den geografiske objekttypen Evolution 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

date Datoen da endringen skjedde. DateTime  

evolutionType Type utvikling. EvolutionTypeValue  

areaVariation Områdevariasjon under utviklingen. Dette 

attributtet skal bare fylles ut dersom typen 

er «endring». 

Area kan være tom 

populationVariation Populasjonsvariasjon under utviklingen. 

Dette attributtet skal bare fylles ut dersom 

typen er «endring». 

Integer kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Evolution 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

finalUnitVersions Alle endelige enhetsversjoner som er 

berørt av utviklingen. 

VectorStatisticalUnit kan være tom 

units Alle enheter som er berørt av utviklingen. VectorStatisticalUnit kan være tom 

initialUnitVersions Alle opprinnelige enhetsversjoner som er 

berørt av utviklingen. 

VectorStatisticalUnit kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen Evolution 

Representasjoner av utviklingen skal samsvare med versjonene av gjeldende objekter. 

En utvikling med typeValue «opprettelse» skal ikke ha en opprinnelig enhetsversjon og bare én endelig 

enhetsversjon. 

En utvikling med typeValue «oppheving» skal ha én opprinnelig enhetsversjon og ingen endelig 

enhetsversjon. 

En utvikling med typeValue «aggregering» skal ha minst to opprinnelige enhetsversjoner (enhetene som 

skal samles), og én endelig enhetsversjon (resultatet av samlingen). 

En utvikling med typeValue «endring» skal ha én opprinnelig enhetsversjon og én endelig enhetsversjon. 

En utvikling med typeValue «oppdeling» skal ha én opprinnelig enhetsversjon (enheten som skal deles), 

og minst to endelige enhetsversjoner (enhetene som oppdelingen gir). 

1.3.2. Datatyper 

1.3.2.1.  Geometri for statistisk vektorenhet (VectorStatisticalUnitGeometry) 

En geometrisk representasjon for statistiske vektorenheter. 

Attributter for datatypen VectorStatisticalUnitGeometry 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrien. GM_Object  

geometryDescriptor Geometrisk deskriptor for den statistiske 

enheten. 

GeometryDescriptor  

1.3.2.2.  Geometrisk deskriptor (GeometryDescriptor) 

Geometrisk deskriptor for den statistiske vektorenheten. 

Attributter for datatypen GeometryDescriptor 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometryType Geometritype. GeometryTypeValue  

mostDetailedScale Den mest detaljerte målestokken som den 

generelle geometrien skal være egnet for 

(uttrykt som det motsatte av en 

veiledende målestokk). 

Integer  

leastDetailedScale Den minst detaljerte målestokken som 

den generelle geometrien skal være egnet 

for (uttrykt som det motsatte av en 

veiledende målestokk). 

Integer  

Begrensninger for datatypen GeometryDescriptor 

Feltene mostDetailedScale og leastDetailedScale skal bare fylles ut for geometriske deskriptorer av typen 

generalisedGeometry. 

Dersom de fylles ut, skal mostDetailedScale være mindre enn leastDetailedScale. 

1.3.3. Kodelister 

1.3.3.1.  Geometritype (GeometryTypeValue) 

Kodeverdiene for geometritypene. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten GeometryTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

referenceGeometry referansegeometri Geometrien som er beskrevet, er referanse-

geometrien. 

pointLabel punktmerking Geometrien som er beskrevet, er en punkt-

geometri for merking. 

centerOfGravity tyngdepunkt Geometrien som er beskrevet, er et geome-

tripunkt på enhetens tyngdepunkt. 

generalisedGeometry generell geometri En generell geometri for den statistiske enhe-

ten. 

other annen Annen geometritype. 

1.3.3.2.  Utviklingstype (EvolutionTypeValue) 

Kodeverdiene for utviklingstyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om statistiske enheter. 

1.4. Statistiske rutenettenheter 

1.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Rutenett inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Statistisk rutenettcelle 

— Statistisk rutenett 

1.4.1.1.  Statistisk rutenettcelle (StatisticalGridCell) 

Enhet for formidling eller bruk av statistiske opplysninger som representeres som en rutenettcelle. 

Denne typen er en undertype til StatisticalUnit. 

Attributter for den geografiske objekttypen StatisticalGridCell 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

code En cellekode. CharacterString kan være tom 

geographicalPosition Rutenettcellens geografiske posisjon i 

nedre venstre hjørne. 

DirectPosition kan være tom 

gridPosition Rutenettcellens posisjon i rutenettet 

basert på rutenettkoordinatene. 

GridPosition kan være tom 

geometry Rutenettcellens geometri. GM_Surface kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen StatisticalGridCell 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

lowers De statistiske rutenettcellene umiddelbart 

nedenfor. 

StatisticalGridCell kan være tom 

upper De statistiske rutenettcellene umiddelbart 

ovenfor. 

StatisticalGridCell kan være tom 

grid Rutenettet med celler. StatisticalGrid  
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Begrensninger for den geografiske objekttypen StatisticalGridCell 

Cellene skal ligge innenfor rutenettets bredde og høyde. 

Minst ett av attributtene code, geographicalPosition, gridPosition eller geometry skal angis. 

Når det angis flere geografiske representasjoner (code, geographicalPosition, gridPosition og geometry), 

skal de være samsvarende. 

Koden skal være sammensatt av følgende: 

1)  En del fra et koordinatreferansesystem, representert ved bokstavene CRS, fulgt av EPSG-koden. 

2)  En del for oppløsning og posisjon: 

— Dersom koordinatreferansesystemet er projisert: bokstavene RES etterfulgt av rutenettoppløs-

ningen i meter og bokstaven m. Deretter bokstaven N etterfulgt av verdien for forandret nordlig 

bredde i meter, og bokstaven E etterfulgt av verdien for forandret østlig bredde i meter. 

— Dersom koordinatreferansesystemet ikke er projisert: bokstavene RES etterfulgt av rutenett-

oppløsningen i grad–minutt–sekund, etterfulgt av bokstavene dms. Deretter bokstavene LON 

etterfulgt av lengdegradverdien i grad–minutt–sekund, og bokstavene LAT etterfulgt av 

breddegradverdien i grad–minutt–sekund. 

I begge tilfeller skal gitt posisjon være posisjonen til nedre venstre cellehjørne. 

1.4.1.2.  Statistisk rutenett (StatisticalGrid) 

Et rutenett sammensatt av statistiske celler. 

Attributter for den geografiske objekttypen StatisticalGrid 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

EPSGCode EPSG-koden for å identifisere rutenettets 

koordinatreferansesystem. 

Integer  

resolution Rutenettets oppløsning. StatisticalGridResolu-

tion 

 

origin Posisjonen til rutenettets origo i angitt 

koordinatreferansesystem (om angitt). 

DirectPosition  

width Rutenettets bredde, i antall celler (om 

angitt). 

Integer  

height Rutenettets høyde, i antall celler (om 

angitt). 

Integer  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen StatisticalGrid 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

cells Cellene som utgjør et rutenett. StatisticalGridCell  

lower Det statistiske rutenettet umiddelbart 

nedenfor. 

StatisticalGrid kan være tom 

Upper Det statistiske rutenettet umiddelbart 

ovenfor. 

StatisticalGrid kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen StatisticalGrid 

Dersom koordinatreferansesystemet er projisert, skal oppløsningen være en lengde. Ellers skal den være en 

vinkel.  
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1.4.2. Datatyper 

1.4.2.1.  Rutenettposisjon (GridPosition) 

En rutenettcelles posisjon i et rutenett. 

Attributter for datatypen GridPosition 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

x Cellens posisjon på den horisontale 

aksen, fra venstre mot høyre, fra 0 til 

rutenettbredde -1. 

Integer  

y Cellens posisjon på den vertikale 

aksen, nedenfra og opp, fra 0 til 

rutnetthøyde -1. 

Integer  

1.4.2.2.  Statistisk rutnettoppløsning (StatisticalGridResolution) 

Oppløsningsverdi for en statistisk enhet. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen StatisticalGridResolution 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

lengthResolution En avstandsoppløsning. Length  

angleResolution En vinkeloppløsning. Angle  

1.5. Temaspesifikke krav 

1)  Geometrien for statistiske enheter, der statistiske opplysninger gjøres tilgjengelig i INSPIRE, skal 

som et minimum også gjøres tilgjengelig. Dette kravet gjelder for INSPIRE-temaer som viser til 

statistiske enheter. 

2)  Ved felleseuropeisk bruk skal flatetro rutenett angitt i nr. 2.2.1 i vedlegg II brukes. 

3)  Statistiske opplysninger skal vise til sin statistiske enhet gjennom enhetens eksterne 

objektidentifikator (inspireId) eller tematiske identifikator (for vektorenheter) eller enhetens kode (for 

rutenettceller). 

4)  Statistiske opplysninger skal vise til en bestemt versjon av en statistisk enhet. 

1.6. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Statistiske enheter 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

SU.VectorStatisticalUnit Statistiske vektorenheter VectorStatisticalUnit 

SU.StatisticalGridCell Statistiske rutenettceller StatisticalGridCell 

2.  BYGNINGER (BUILDINGS) 

2.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «2D-data» (2D data) data der geometrien til geografiske objekter framstilles todimensjonalt,  
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2)  «2,5D-data» (2.5D data) data der geometrien til geografiske objekter framstilles tredimensjonalt, med 

den begrensning at det bare er én Z for hver (X,Y-)posisjon, 

3)  «3D-data» (3D data) data der geometrien til geografiske objekter framstilles tredimensjonalt, 

4)  «bygningskomponent» (building component) en underinndeling eller et element av en bygning. 

2.2. Strukturen for geodatatemaet Bygninger 

Typene som angis for geodatatemaet Bygninger, inndeles i følgende pakker: 

— Bygninger – basis (Buildings Base) 

— Bygninger i 2D (Buildings 2D) 

— Bygninger i 3D (Buildings 3D) 

2.3. Bygninger – basis 

2.3.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Bygninger – basis inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Abstrakt konstruksjon 

— Abstrakt bygning 

— Bygning 

— Bygningsdel 

2.3.1.1.  Abstrakt konstruksjon (AbstractConstruction) 

Abstrakt geografisk objekttype som grupperer de semantiske egenskapene til bygninger og bygningsdeler. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractConstruction 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

name Konstruksjonens navn. GeographicalName kan være tom 

dateOfConstruction Oppføringsdato. DateOfEvent kan være tom 

dateOfDemolition Rivingsdato. DateOfEvent kan være tom 

dateOfRenovation Dato for siste større renovering. DateOfEvent kan være tom 

elevation Vertikalt begrenset dimensjonsegen-

skap som består av et absolutt mål 

som viser til en godt definert 

overflate, som vanligvis brukes som 

origo (geoide, vannstand osv.). 

Elevation kan være tom 

externalReference Referanse til et eksternt informa-

sjonssystem som inneholder en 

opplysning om det geografiske 

objektet. 

ExternalReference kan være tom 

heightAboveGround Høyde over bakken. HeightAboveGround kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

conditionOf-

Construction 

Konstruksjonens tilstand. ConditionOfConstruc-

tionValue 

kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting 

eller endring av denne versjonen av 

det geografiske objektet i geodata-

settet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning 

eller tilbaketrekking av denne 

versjonen av det geografiske objek-

tet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

2.3.1.2.  Abstrakt bygning (AbstractBuilding) 

Abstrakt geografisk objekttype som grupperer felles semantiske egenskaper for de geografiske 

objekttypene Building og BuildingPart. 

Denne typen er en undertype av AbstractConstruction. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractBuilding 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

buildingNature Bygningens egenskap som gjør den 

generelt interessant for kartprogram-

mer. Egenskapen kan være knyttet 

til bygningens fysiske aspekt 

og/eller funksjon. 

BuildingNatureValue kan være tom 

currentUse Virksomhet som pågår i bygningen. 

Dette attributtet gjelder hovedsa-

kelig bygninger der det pågår 

menneskelig virksomhet. 

CurrentUse kan være tom 

numberOfDwellings Antall boliger. Integer kan være tom 

numberOf-

BuildingUnits 

Antall bygningsenheter i bygningen. 

En BuildingUnit er en underinn-

deling av Building med egen låsbar 

tilgang fra utsiden eller fra et 

fellesområde (dvs. ikke fra en annen 

BuildingUnit), som er separat, funk-

sjonelt uavhengig og kan selges, 

leies ut, arves osv. separat. 

Integer kan være tom 

numberOfFloors-

AboveGround 

Antall etasjer over bakken. Integer kan være tom 

2.3.1.3.  Bygning (Building) 

En bygning er en lukket konstruksjon over og/eller under bakken, brukt eller tiltenkt brukt som tilholdssted 

for mennesker, dyr eller gjenstander, eller for produksjon av handelsvarer. En bygning er enhver struktur 

som er permanent oppført eller reist på stedet. 

Denne typen er en undertype av AbstractBuilding. 

Denne typen er abstrakt.  
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Building 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

parts Bygningsdelene som bygningen 

består av. 

BuildingPart kan være tom 

2.3.1.4.  Bygningsdel (BuildingPart) 

En bygningsdel er en underinndeling av en bygning som kan regnes som en bygning i seg selv. 

Denne typen er en undertype av AbstractBuilding. 

Denne typen er abstrakt. 

2.3.2. Datatyper 

2.3.2.1.  Nåværende bruk (CurrentUse) 

Denne datatypen kan brukes til å beskrive nåværende bruk nærmere. 

Attributter for datatypen CurrentUse 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

currentUse Nåværende bruk. CurrentUseValue  

percentage Andelen, angitt i prosent, avsatt til 

nåværende bruk. 

Integer  

Begrensninger for datatypen CurrentUse 

Summen av alle prosentdeler skal være lik eller mindre enn 100. 

2.3.2.2.  Dato for hendelse (DateOfEvent) 

Denne datatypen omfatter de ulike måtene datoen for en hendelse kan defineres på. 

Attributter for datatypen DateOfEvent 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

anyPoint Dato og tidspunkt på et tidspunkt mellom 

hendelsens begynnelse og slutt. 

DateTime kan være tom 

beginning Dato og tidspunkt når hendelsen begynte. DateTime kan være tom 

end Dato og tidspunkt når hendelsen sluttet. DateTime kan være tom 

Begrensninger for datatypen DateOfEvent 

Minst ett av attributtene beginning, end eller anyPoint skal angis. 

Dersom attributtet beginning angis, skal det ikke komme etter attributtet anyPoint og end, og attributtet 

anyPoint skal ikke komme etter attributtet end. 

2.3.2.3.  Høyde (Elevation) 

Denne datatypen omfatter selve høydeverdien og informasjon om hvordan den måles.  
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Attributter for datatypen Elevation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

elevationReference Element der høyden ble målt. ElevationReference-

Value 

 

elevationValue Høydeverdien. DirectPosition  

2.3.2.4.  Ekstern referanse (ExternalReference) 

Referanse til et eksternt informasjonssystem som inneholder en opplysning om det geografiske objektet. 

Attributter for datatypen ExternalReference 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

informationSystem Ensartet ressursidentifikator for det 

eksterne informasjonssystemet. 

URI  

informationSystem-

Name 

Navnet på det eksterne informasjons-

systemet. 

PT_FreeText  

reference Tematisk identifikator for det geografiske 

objektet eller for en opplysning om det 

geografiske objektet. 

CharacterString  

2.3.2.5.  Høyde over bakken (HeightAboveGround) 

Vertikal avstand mellom en lav og en høy referanse. 

Attributter for datatypen HeightAboveGround 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

heightReference Element brukt som høy referanse. ElevationReference-

Value 

kan være tom 

lowReference Element brukt som lav referanse. ElevationReference-

Value 

kan være tom 

status Måten høyden er målt på. HeightStatusValue kan være tom 

value Verdien av høyden over bakken. Length  

Begrensninger for datatypen HeightAboveGround 

Verdien av HeightAboveGround skal angis i meter. 

2.3.2.6.  Bygningsgeometri i 2D (BuildingGeometry2D) 

Denne datatypen omfatter bygningens geometri og metadatainformasjon om hvilket element av bygningen 

som ble målt og hvordan. 

Attributter for datatypen BuildingGeometry2D 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon i 2D eller 

2,5D. 

GM_Object  

horizontalGeometry-

EstimatedAccuracy 

Anslått absolutt posisjonsnøyaktighet for 

bygningsgeometriens (X,Y-)koordinater, 

i INSPIREs offisielle koordinatreferanse-

system. Absolutt posisjonsnøyaktighet 

defineres som gjennomsnittsverdien av 

Length kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

 posisjonsusikkerhet for et sett posisjoner, 

der posisjonsusikkerheten er avstanden 

mellom en målt posisjon og det som 

anses som den tilsvarende sanne posisjon. 

  

horizontalGeome-

tryReference 

Element av bygningen målt med  

(X,Y-)koordinater. 

HorizontalGeome-

tryReferenceValue 

 

referenceGeometry Geometrien det skal tas hensyn til ved 

visningstjenester, for visualisering. 

Boolean  

verticalGeometryEs-

timatedAccuracy 

Anslått absolutt posisjonsnøyaktighet for 

Z-koordinatene i bygningsgeometrien, i 

INSPIREs offisielle koordinatreferanse-

system. Absolutt posisjonsnøyaktighet 

defineres som gjennomsnittsverdien av 

posisjonsusikkerheten for et sett posi-

sjoner, der posisjonsusikkerheten er 

avstanden mellom en målt posisjon og det 

som anses som den tilsvarende sanne 

posisjon. 

Length kan være tom 

verticalGeome-

tryReference 

Element av bygningen målt med vertikale 

koordinater. 

ElevationReference-

Value 

 

Begrensninger for datatypen BuildingGeometry2D 

Geometrien skal være av typen GM_Point, GM_Surface eller GM_MultiSurface. 

Verdien av horizontalGeometryEstimatedAccuracy skal angis i meter. 

For nøyaktig én forekomst av BuildingGeometry skal verdien av attributtet referenceGeometry være 

«true» (sann). 

Verdien av verticalGeometryEstimatedAccuracy skal angis i meter. 

2.3.3. Kodelister 

2.3.3.1.  Bygningens art (BuildingNatureValue) 

Verdier som angir arten av en bygning. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten BuildingNatureValue 

Verdi Navn Definisjon 

arch bue En bueformet menneskeskapt struktur. 

bunker bunker Et anlegg, delvis underjordisk, beregnet for eller brukt 

av militæret, enten for plassering av kommando-

/kontrollsentre eller som troppeleir. 

canopy halvtak Et tak som beskytter det som befinner seg under taket. 

Halvtak kan være frittstående rammer med et 

overliggende dekke eller være tilknyttet eller festet til 

utsiden av en bygning. 
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Verdi Navn Definisjon 

caveBuilding underjordisk bygning Et lokale der det pågår menneskelig eller økonomisk 

virksomhet, og som normalt er innesluttet i berg med 

menneskeskapte yttervegger, og som kan inneholde 

strukturer tilsvarende indre strukturer i frittstående 

bygninger. 

chapel kapell Et rom eller hus der kristne holder gudstjeneste, 

normalt mindre enn en kirke. 

castle slott/borg En stor, utsmykket eller befestet bygning normalt 

oppført som privatbolig eller av sikkerhetshensyn. 

church kirke Bygning eller struktur hovedsakelig beregnet på kristen 

religionsutøvelse. 

dam dam En permanent barriere over et vassdrag, anvendt for å 

demme opp vannet eller kontrollere vannflyten. 

greenhouse drivhus En bygning som ofte er oppført hovedsakelig i 

gjennomsiktig materiale (for eksempel glass), der 

temperaturen og fuktigheten kan kontrolleres, til 

dyrking og/eller beskyttelse av planter. 

lighthouse fyr Et tårn utformet for å sende ut lys ved hjelp av et 

system med lamper og linser. 

mosque moské Bygning eller struktur hovedsakelig beregnet på 

muslimsk religionsutøvelse. 

shed skur En bygning som er av enkel konstruksjon og normalt 

har én eller flere åpne sider, og som gjerne brukes til 

lagring. 

silo silo En stor lagringsstruktur, normalt sylindrisk, til lagring 

av løst materiale. 

stadium stadion Et sted eller en arena for idrett, konserter eller andre 

arrangementer, i form av en plass eller scene helt eller 

delvis omgitt av en struktur der tilskuere kan stå eller 

sitte for å se på arrangementet. 

storageTank lagertank En beholder normalt beregnet på oppbevaring av væske 

eller komprimert gass. 

synagogue synagoge Bygning eller struktur hovedsakelig beregnet på jødisk 

eller samaritansk religionsutøvelse. 

temple tempel Bygning eller struktur hovedsakelig beregnet på 

religionsutøvelse. 

tower tårn En forholdsvis høy, smal struktur som enten er 

frittstående eller utgjør en del av en annen struktur. 

windmill vindmølle En bygning som omdanner vindenergi til rotasjon ved 

hjelp av justerbare vinger eller blader. 

windTurbine vindturbin Et tårn og tilhørende utstyr som produserer elektrisk 

kraft av vind. 

2.3.3.2.  Konstruksjonstilstand (ConditionOfConstructionValue) 

Verdier som angir en konstruksjons tilstand. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor.  
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Verdier for kodelisten ConditionOfConstructionValue 

Verdi Navn Definisjon 

declined forfalt Konstruksjonen kan ikke brukes under normale 

forhold, selv om hovedelementene (vegger, tak) 

fortsatt står igjen. 

demolished revet Konstruksjonen er revet. Det er ingen synlige 

konstruksjonsrester. 

functional brukbar Konstruksjonen er i brukbar stand. 

projected prosjektert Konstruksjonen er under planlegging. Byggin-

gen er ennå ikke påbegynt. 

ruin ruin Konstruksjonen er delvis revet og enkelte 

hovedelementer (tak, vegger) er ødelagt. 

Enkelte konstruksjonsrester er fortsatt synlige. 

underConstruction under bygging Konstruksjonen er under bygging og ennå ikke 

i drift. Dette gjelder bare den opprinnelige 

byggingen av konstruksjonen, og ikke vedlike-

holdsarbeid. 

2.3.3.3.  Nåværende bruk (CurrentUseValue) 

Verdier som angir nåværende bruk. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten CurrentUseValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

residential bolig Bygningen (eller bygningskomponenten) 

brukes som bolig. 

 

individualResidence enebolig Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter bare én bolig. 

residential 

collectiveResidence flerbolighus Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter flere enn én bolig. 

residential 

twoDwellings tomannsbolig Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter to boliger. 

collectiveResi-

dence 

moreThanTwoD-

welling 

mer enn to boliger Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter minst tre boliger. 

collectiveResi-

dence 

residenceFor-

Communities 

bygning for 

bofellesskap 

Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter bofellesskap. 

residential 

agriculture landbruk Bygningen (eller bygningskomponenten) 

brukes til landbruksvirksomhet. 

 

industrial industri Bygningen (eller bygningskomponenten) 

brukes til virksomhet i sekundær-

næringen (industrien). 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

commerceAndServices handel og tjenester Bygningen (eller bygningskomponenten) 

brukes til tjenestevirksomhet. Verdien 

omfatter bygninger og bygningskompo-

nenter beregnet på virksomhet i tertiær-

næringen (handel og tjenester). 

 

office kontor Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter kontorer. 

commerce-

AndServices 

trade handel Bygningen (eller bygningskomponenten) 

omfatter handelsvirksomhet. 

commerce-

AndServices 

publicServices offentlige tjenester Bygningen (eller bygningskomponenten) 

brukes til offentlige tjenester. Offentlige 

tjenester er tjenester som tilbys inn-

byggerne. 

commerce-

AndServices 

ancillary anneks En bygning (eller bygningskomponent) 

som er liten av størrelse og bare brukes i 

tilknytning til en annen større bygning 

(eller bygningskomponent), og generelt 

ikke har samme funksjon og egenskaper 

som den bygningen (eller bygnings-

komponenten) den er tilknyttet. 

 

2.3.3.4.  Høydereferanse (ElevationReferenceValue) 

Liste over mulige elementer til måling av en vertikal geometri. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten ElevationReferenceValue 

Verdi Navn Definisjon 

aboveGroundEnvelope klimaskjerm over bakken Høyden er målt på grunnlag av den største 

utbredelsen av konstruksjonens klimaskjerm 

over bakken. 

bottomOfConstruction konstruksjonens bunn Høyden er målt ved bunnen av konstruksjonens 

brukbare del. 

entrancePoint inngang Høyden er målt ved konstruksjonens inngang, 

normalt nederst på inngangsdøren. 

generalEave generelt takskjeggnivå Høyden er målt ved takskjeggnivå, hvor som 

helst mellom konstruksjonens laveste og 

høyeste takskjeggnivå. 

generalGround generelt bakkenivå Høyden er målt ved bakkenivå, hvor som helst 

mellom konstruksjonens laveste og høyeste 

bakkepunkt. 

generalRoof generelt taknivå Høyden er målt ved taknivå, hvor som helst 

mellom laveste takkantnivå og konstruksjonens 

høyeste punkt. 

generalRoofEdge generelt takkantnivå Høyden er målt ved takkantnivå, hvor som helst 

mellom konstruksjonens laveste og høyeste 

takkantnivå. 

highestEave høyeste takskjeggnivå Høyden er målt ved konstruksjonens høyeste 

takskjeggnivå. 
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Verdi Navn Definisjon 

highestGroundPoint høyeste bakkepunkt Høyden er målt ved konstruksjonens høyeste 

bakkepunkt. 

highestPoint høyeste punkt Høyden er målt ved konstruksjonens høyeste 

punkt, inkludert installasjoner som skorsteiner 

og antenner. 

highestRoofEdge høyeste takkantnivå Høyden er målt ved konstruksjonens høyeste 

takkantnivå. 

lowestEave laveste takskjeggnivå Høyden er målt ved konstruksjonens laveste 

takskjeggnivå. 

lowestFloorAboveGround nederste etasje over 

bakken 

Høyden er målt ved nivået for laveste etasje 

over bakken. 

lowestGroundPoint laveste bakkepunkt Høyden er målt ved konstruksjonens laveste 

bakkepunkt. 

lowestRoofEdge laveste takkantnivå Høyden er målt ved konstruksjonens laveste 

takkantnivå. 

topOfConstruction toppen av konstruksjonen Høyden er målt ved toppen av konstruksjonen. 

2.3.3.5.  Høydestatus (HeightStatusValue) 

Verdier som angir metoden brukt til å måle en høyde. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten HeightStatusValue 

Verdi Navn Definisjon 

estimated anslått Høyden er anslått og ikke målt. 

measured målt Høyden er (direkte eller indirekte) målt. 

2.3.3.6.  Referanse for horisontal geometri (HorizontalGeometryReferenceValue) 

Verdier som angir elementet til måling av en horisontal geometri. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten HorizontalGeometryReferenceValue 

Verdi Navn Definisjon 

aboveGroundEnvelope klimaskjerm over bakken Bygningens horisontale geometri er målt på 

grunnlag av bygningens klimaskjerm over 

bakken, altså bygningens største utbredelse 

over bakken. 

combined kombinert Bygningens horisontale geometri er fram-

kommet ved å kombinere de enkelte byg-

ningsdelenes geometrier og bygningsdelenes 

geometrier ved hjelp av ulike referanser for 

horisontal geometri. 
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Verdi Navn Definisjon 

entrancePoint inngang Bygningsgeometrien representeres av et punkt 

ved bygningens inngang. 

envelope klimaskjerm Bygningens horisontale geometri er målt på 

grunnlag av hele bygningens klimaskjerm, altså 

bygningens største utbredelse over og under 

bakken. 

footPrint fotavtrykk Bygningens horisontale geometri er målt på 

grunnlag av bygningens fotavtrykk, altså 

bygningens utbredelse på bakkenivå. 

lowestFloorAboveGround nederste etasje over 

bakken 

Bygningens horisontale geometri er målt på 

grunnlag av bygningens nederste etasje over 

bakken. 

pointInsideBuilding punkt på innsiden av byg-

ningen 

Bygningens horisontale geometri representeres 

av et punkt på innsiden av bygningen. 

pointInsideCadastralParcel punkt innenfor eiendoms-

teig 

Bygningens horisontale geometri representeres 

av et punkt innenfor den teigen som bygningen 

tilhører. 

roofEdge takkant Bygningens horisontale geometri er målt på 

grunnlag av bygningens takkanter. 

2.4. Bygninger i 2D 

2.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Bygninger i 2D inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Bygning 

— Bygningsdel 

2.4.1.1.  Bygning (Building) 

En bygning er en lukket konstruksjon over og/eller under bakken, brukt eller tiltenkt brukt som tilholdssted 

for mennesker, dyr eller gjenstander, eller for produksjon av handelsvarer. En bygning er enhver struktur 

som er permanent oppført eller reist på stedet. 

Denne typen er en undertype av Building i pakken Bygninger – basis. 

Attributter for den geografiske objekttypen Building 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry2D Geometrisk representasjon av bygningen i 

2D eller 2,5D. 

BuildingGeometry2D  

Begrensninger for den geografiske objekttypen Building 

Nøyaktig ett geometry2D-attributt skal være en referansegeometri, det vil si en geometry2D med et 

referenceGeometry-attributt angitt som «true» (sann). 

Bygningsdelene skal representeres ved hjelp av BuildingPart-typen i Buildings2D-pakken.  
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2.4.1.2.  Bygningsdel (BuildingPart) 

En bygningsdel er en underinndeling av en bygning som kan regnes som en bygning i seg selv. 

Denne typen er en undertype av BuildingPart i pakken Bygninger – basis. 

Attributter for den geografiske objekttypen BuildingPart 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry2D Geometrisk representasjon av bygnings-

delen i 2D eller 2,5D. 

BuildingGeometry2D  

Begrensninger for den geografiske objekttypen BuildingPart 

Nøyaktig ett geometry2D-attributt må være en referansegeometri, det vil si at referenceGeometry-

attributtet må være angitt som «true» (sann). 

2.5. Bygninger i 3D 

2.5.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Bygninger i 3D inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Bygning 

— Bygningsdel 

2.5.1.1.  Bygning (Building) 

En bygning er en lukket konstruksjon over og/eller under bakken, brukt eller tiltenkt brukt som tilholdssted 

for mennesker, dyr eller gjenstander, eller for produksjon av handelsvarer. En bygning er enhver struktur 

som er permanent oppført eller reist på stedet. 

Denne typen er en undertype av Building i pakken Bygninger – basis. 

Attributter for den geografiske objekttypen Building 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry2D Geometrisk representasjon i 2D eller 

2,5D. 

BuildingGeometry2D kan være tom 

geometry3DLoD1 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 1, i form av en generell 

representasjon av yttergrensen ved hjelp 

av vertikale laterale overflater og 

horisontale basispolygoner. 

BuildingGeome-

try3DLoD1 

— 

geometry3DLoD2 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 2, i form av en generell 

representasjon av yttergrensen ved hjelp 

av vertikale laterale overflater og en 

prototypisk form av tak eller dekke (fra 

en definert liste over takformer). 

BuildingGeome-

try3DLoD2 

— 

geometry3DLoD3 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 3, i form av en detaljert 

representasjon av yttergrensen (med 

utstikkende deler, fasadeelementer og 

vindusnisjer) samt av takformen (med 

takvinduer og skorsteiner). 

BuildingGeome-

try3DLoD 

— 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry3DLoD4 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 4, i form av en detaljert 

representasjon av yttergrensen (med 

utstikkende deler, fasadeelementer og 

vindusnisjer) samt av takformen (med 

takvinduer og skorsteiner). 

BuildingGeome-

try3DLoD 

— 

Begrensninger for den geografiske objekttypen Building 

Dersom en bygning ikke har noen BuildingParts, skal minst ett av attributtene geometry3DLoD1, 

geometry3DLoD2, geometry3DLoD3 eller geometry3DLoD4 angis. 

Bygningsdelene skal representeres ved hjelp av BuildingPart-typen i Buildings3D-pakken. 

2.5.1.2.  Bygningsdel (BuildingPart) 

En bygningsdel er en underinndeling av en bygning som kan regnes som en bygning i seg selv. 

Denne typen er en undertype av BuildingPart i pakken Bygninger – basis. 

Attributter for den geografiske objekttypen BuildingPart 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry2D Geometrisk representasjon i 2D eller 

2,5D. 

BuildingGeometry2D kan være tom 

geometry3DLoD1 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 1, i form av en generell 

representasjon av yttergrensen ved hjelp 

av vertikale laterale overflater og hori-

sontale basispolygoner. 

BuildingGeome-

try3DLoD1 

— 

geometry3DLoD2 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 2, i form av en generell 

representasjon av yttergrensen ved hjelp 

av vertikale laterale overflater og en 

prototypisk form av tak eller dekke (fra 

en definert liste over takformer). 

BuildingGeome-

try3DLoD2 

— 

geometry3DLoD3 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 3, i form av en detaljert 

representasjon av yttergrensen (med 

utstikkende deler, fasadeelementer og 

vindusnisjer) samt av takformen (med 

takvinduer og skorsteiner). 

BuildingGeome-

try3DLoD 

— 

geometry3DLoD4 Geometrisk representasjon i 3D på 

detaljnivå (LoD) 4, i form av en detaljert 

representasjon av yttergrensen (med 

utstikkende deler, fasadeelementer og 

vindusnisjer) samt av takformen (med 

takvinduer og skorsteiner). 

BuildingGeome-

try3DLoD 

— 

Begrensninger for den geografiske objekttypen BuildingPart 

Minst ett av attributtene geometry3DLoD1, geometry3DLoD2, geometry3DLoD3 eller geometry3DLoD4 

skal angis. 

2.5.2. Datatyper 

2.5.2.1.  Bygningsgeometri i 3D LoD (BuildingGeometry3DLoD) 

Datatype som grupperer 3D-geometrien til en bygning eller bygningsdel og metadatainformasjonen 

tilknyttet denne geometrien.  
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Attributter for datatypen BuildingGeometry3DLoD 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometryMultiSurface Representasjonen av yttergrensen ved en 

MultiSurface, som til forskjell fra en 

representasjon ved et fast stoff, kanskje 

ikke er topologisk ren. Særlig kan 

jordoverflaten mangle. 

GM_MultiSurface  

geometrySolid Representasjon av yttergrensen ved et fast 

stoff. 

GM_Solid  

terrainIntersection Linje eller flere linjer der det geografiske 

objektet (Building, BuildingPart) berører 

terrengrepresentasjonen. 

GM_MultiCurve kan være tom 

horizontalGeometry-

EstimatedAccuracy 

Anslått absolutt posisjonsnøyaktighet for 

geometriens (X,Y-)koordinater, i 

INSPIREs offisielle koordinatreferanse-

system. Absolutt posisjonsnøyaktighet 

defineres som gjennomsnittsverdien av 

posisjonsusikkerheten for et sett posi-

sjoner, der posisjonsusikkerheten er 

avstanden mellom en målt posisjon og det 

som anses som den tilsvarende sanne 

posisjon. 

Length kan være tom 

verticalGeometry-

EstimatedAccuracy 

Anslått absolutt posisjonsnøyaktighet for 

geometriens Z-koordinat, i INSPIREs 

offisielle koordinatreferansesystem. 

Absolutt posisjonsnøyaktighet defineres 

som gjennomsnittsverdien av posisjons-

usikkerheten for et sett posisjoner, der 

posisjonsusikkerheten er avstanden mel-

lom en målt posisjon og det som anses 

som den tilsvarende sanne posisjon. 

Length kan være tom 

verticalGeome-

tryReference3DBottom 

Høydenivå som laveste høyde i modellen 

(Z-verdi for laveste horisontale polygon) 

viser til. 

ElevationReference-

Value 

 

Begrensninger for datatypen BuildingGeometry3DLoD 

Attributtet geometryMultiSurface eller geometrySolid skal angis. 

2.5.2.2.  Bygningsgeometri i 3D LoD1 (BuildingGeometry3DLoD1) 

Datatype som grupperer de særlige metadataene tilknyttet 3D-geometrien, når de framgår av en LoD1-

representasjon. 

Denne typen er en undertype av BuildingGeometry3DLoD. 

Attributter for datatypen BuildingGeometry3DLoD1 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

horizontalGeome-

tryReference 

Element målt ved (X,Y-)koordinatene for 

LoD1 MultiSurface eller fast geometri. 

HorizontalGeome-

tryReferenceValue 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

verticalGeome-

tryReference3DTop 

Høydenivå som øverste høyde i modellen 

(Z-verdi for øverste horisontale polygon) 

viser til. 

ElevationReference-

Value 

 

Begrensninger for datatypen BuildingGeometry3DLoD1 

Attributtet horizontalGeometryReference skal ikke ha verdien entrancePoint, pointInsideBuilding eller 

pointInsideCadastralParcel. 

2.5.2.3.  Bygningsgeometri i 3D LoD2 (BuildingGeometry3DLoD2) 

Datatype som grupperer de særlige metadataene tilknyttet 3D-geometrien, når de framgår av en LoD2-

representasjon. 

Denne typen er en undertype av BuildingGeometry3DLoD. 

Attributter for datatypen BuildingGeometry3DLoD2 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

horizontalGeome-

tryReference 

Element målt ved (X,Y-)koordinatene for 

LoD2 MultiSurface eller fast geometri. 

HorizontalGeome-

tryReferenceValue 

 

Begrensninger for datatypen BuildingGeometry3DLoD2 

Attributtet horizontalGeometryReference skal ikke ha verdien entrancePoint, pointInsideBuilding eller 

pointInsideCadastralParcel. 

2.6. Temaspesifikke krav 

1)  Som unntak fra artikkel 12 nr. 1 skal verdidomenet for geografiske egenskaper brukt i pakken 

Bygninger i 3D, ikke begrenses. 

2.7. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Bygninger 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

BU.Building Bygninger Building (i pakken Bygninger i 2D) 

BU.BuildingPart Bygningsdeler BuildingPart (i pakken Bygninger i 2D) 

Ingen kartlag er definert for pakken Bygninger i 3D. 

3.  JORDARTER (SOIL) 

3.1. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Jordarter: 

— Avledet jordprofil 

— Observert jordprofil 

— Profilelement 

— Jordforekomst 

— Jordavledet objekt 

— Jordhorisont  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/693 

 

 

— Jordlag 

— Jordprøvepunkt 

— Jordprofil 

— Jordprøvefelt 

— Jordtemadekning 

— Beskrivende jordtemadekning 

3.1.1. Avledet jordprofil (DerivedSoilProfile) 

En ikke-punktlokalisert jordprofil som fungerer som en referanseprofil for en bestemt jordtype i et visst 

geografisk område. 

Denne typen er en undertype av SoilProfile. 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen DerivedSoilProfile 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isDerivedFrom Lenke til én eller flere observerte jord-

profiler som denne profilen er avledet fra. 

ObservedSoilProfile kan være tom 

3.1.2. Observert jordprofil (ObservedSoilProfile) 

En representasjon av en jordprofil funnet på et bestemt sted, som beskrives på grunnlag av observasjoner 

fra en prøvegraving eller et borehull. 

Denne typen er en undertype av SoilProfile. 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ObservedSoilProfile 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

location Stedet for en observert profil er jord-

prøvepunktet. 

SoilPlot  

3.1.3. Profilelement (ProfileElement) 

En abstrakt geografisk objekttype som grupperer jordlag og/eller horisonter til funksjonelle/driftsmessige 

formål. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen ProfileElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

particleSizeFraction Mineraldel av jorden, fraksjonert på 

grunnlag av størrelse (diameter) og 

partikkelgrenser. Den angir hvor mye av 

mineraljordmaterialet som består av 

jordpartikler innenfor det angitte størrel-

sesintervallet. 

ParticleSizeFraction-

Type 

kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

profileElementDepth-

Range 

Øvre og nedre dybde av profilelementet 

(lag eller horisont) målt fra overflaten 

(0 cm) av en jordprofil (i cm). 

RangeType  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ProfileElement 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isPartOf Lenke til jordprofilen som profilelementet 

utgjør. 

SoilProfile  

profileElement-

Observation 

Observasjon av en jordegenskap for å 

beskrive profilelementet (lag eller 

horisont). 

OM_Observation kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ProfileElement 

Ved utfylling av egenskapen featureOfInterest ved profilelementobservasjoner for et ProfileElement-

objekt skal det samme ProfileElement-objektet brukes. 

observedProperty for profilelementobservasjonen skal angis med en verdi fra kodelisten ProfileElement-

ParameterNameValue. 

Resultatet av profilelementobservasjonen skal være én av følgende typer: Number, RangeType, 

CharacterString. 

3.1.4. Jordforekomst (SoilBody) 

Del av jorddekket som er avgrenset og homogent med hensyn til visse jordegenskaper og/eller geografiske 

mønstre. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilBody 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrien som definerer jordfore-

komstens grense. 

GM_MultiSurface  

soilBodyLabel Etikett for å identifisere jordforekomsten 

i samsvar med angitt referanseramme 

(metadata). 

CharacterString kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilBody 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isDescribedBy Lenke til en avledet jordprofil som 

kjennetegner jordforekomsten, muligens i 

kombinasjon med andre avledede 

jordprofiler. 

Assosiasjonen har ytterligere egenskaper 

som definert i assosiasjonsklassen 

DerivedProfilePresenceInSoilBody. 

DerivedSoilProfile kan være tom 

3.1.5. Jordavledet objekt (SoilDerivedObject) 

En geografisk objekttype som brukes for å representere geografiske objekter med jordrelaterte egenskaper 

avledet fra én eller flere jordegenskaper og muligens andre ikke-jordegenskaper. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilDerivedObject 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrien som definerer det jordav-

ledede objektet. 

GM_Object  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilDerivedObject 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isBasedOnSoilDerive-

dObject 

Lenke til et jordavledet objekt med 

egenskaper som den avledede verdien er 

basert på. 

SoilDerivedObject kan være tom 

isBasedOnObserved-

SoilProfile 

Lenke til en observert jordprofil med 

egenskaper som den avledede verdien er 

basert på. 

ObservedSoilProfile kan være tom 

isBasedOnSoilBody Lenke til en jordforekomst med 

egenskaper som den avledede verdien er 

basert på. 

SoilBody kan være tom 

soilDerivedObject-

Observation 

Observasjon av en jordegenskap for å 

beskrive det jordavledede objektet. 

OM_Observation kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen SoilDerivedObject 

Ved utfylling av egenskapen featureOfInterest ved observasjonen av det jordavledede objektet skal samme 

SoilDerivedObject-objekt brukes. 

observedProperty for observasjonen av det jordavledede objektet skal angis med en verdi fra kodelisten 

SoilDerivedObjectParameterNameValue. 

Resultatet av observasjonen av det jordavledede objektet skal være én av følgende typer: Number, 

RangeType, CharacterString. 

3.1.6. Jordhorisont (SoilHorizon) 

Jordområde med en bestemt vertikal utstrekning, mer eller mindre parallell til overflaten og homogen for 

de fleste morfologiske og analytiske kjennetegnene, utviklet i et overordnet materiallag gjennom pedogene 

prosesser eller dannet av organiske restmaterialer som er sedimentert på stedet av oppvoksende planter 

(torv). 

Denne typen er en undertype av ProfileElement.  
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Attributter for den geografiske objekttypen SoilHorizon 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

FAOHorizonNotation Betegnelse på jordhorisonten. FAOHorizon-

NotationType 

kan være tom 

otherHorizonNotation Betegnelse på jordhorisonten i samsvar 

med et bestemt klassifiseringssystem. 

OtherHorizon-

NotationType 

kan være tom 

3.1.7. Jordlag (SoilLayer) 

Jordområde med en bestemt vertikal utstrekning utviklet gjennom ikke-pedogene prosesser, med en annen 

struktur og/eller sammensetning enn mulige over- eller underliggende tilstøtende områder, eller en gruppe 

jordhorisonter eller andre underområder med et bestemt formål. 

Denne typen er en undertype av ProfileElement. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilLayer 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

layerType Tildeling av et lag i henhold til konseptet 

som passer til denne typen. 

LayerTypeValue  

layerRockType Type materiale som laget er utviklet i. LithologyValue kan være tom 

layerGenesisProcess Siste ikke-pedogene prosess (geologisk 

eller menneskeskapt) som preget lagets 

materialsammensetning og indre struktur. 

EventProcessValue kan være tom 

layerGenesisEnviron-

ment 

Forholdene som siste ikke-pedogene 

prosess (geologisk eller menneskeskapt) 

som preget lagets materialsammensetning 

og indre struktur, fant sted under. 

EventEnvironment-

Value 

kan være tom 

layerGenesisProcess-

State 

Angivelse av hvorvidt prosessen angitt i 

layerGenesisProcess pågår eller er 

avsluttet. 

LayerGenesisProcess-

StateValue 

kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen SoilLayer 

Attributtene layerGenesisProcess, layerGenesisEnvironment, layerGenesisProcessState og layerRockType 

skal bare angis når layerType er av verdien «geogenisk». 

3.1.8. Jordrøvepunkt (SoilPlot) 

Et felt der det utføres en bestemt jordundersøkelse. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilPlot 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

soilPlotLocation En henvisning til et sted på jorden; det 

kan være en stedsangivelse identifisert av 

koordinater eller en beskrivelse av stedet 

med tekst eller en identifikator. 

Location  

soilPlotType Gir informasjon om hvilken type rute 

jordobservasjonen skjer på. 

SoilPlotTypeValue  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilPlot 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

locatedOn Lenke til jordprøvefeltet der jordprøve-

punktet befinner seg, eller som jordprøve-

punktet tilhører. 

SoilSite kan være tom 

observedProfile Lenke til den observerte jordprofilen som 

jordprøvepunktet inneholder steds-

informasjon om. 

ObservedSoilProfile kan være tom 

3.1.9. Jordprofil (SoilProfile) 

En beskrivelse av jorden som kjennetegnes av vertikale, etterfølgende profilelementer. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilProfile 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

WRBSoilName Identifikasjon av jordprofilen. WRBSoilNameType kan være tom 

otherSoilName Identifikasjon av jordprofilen i samsvar 

med et bestemt klassifiseringssystem. 

OtherSoilNameType kan være tom 

localIdentifier Entydig identifikator for jordprofilen gitt 

av dataleverandøren av datasettet. 

CharacterString kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da fenomenet oppsto i den 

virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilProfile 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isDescribedBy Profilelementene (lag og/eller horisonter) 

som utgjør jordprofilen. 

ProfileElement kan være tom 

soilProfileObservation Observasjon av en jordegenskap for å 

beskrive jordprofilen. 

OM_Observation kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen SoilProfile 

Ved utfylling av egenskapen featureOfInterest ved observasjoner av jordprofilen for et SoilProfile-objekt 

skal det samme SoilProfile-objektet brukes. 

observedProperty for observasjonen av jordprofilen skal angis med en verdi fra kodelisten 

SoilProfileParameterNameValue. 

Resultatet av jordprofilobservasjonen skal være én av følgende typer: Number, RangeType, 

CharacterString. 

3.1.10. Jordprøvefelt (SoilSite) 

Et område innenfor et større undersøkelses-, studie- eller overvåkingsområde, der en bestemt 

jordundersøkelse utføres. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilSite 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrien som definerer jordprøvefel-

tet. 

GM_Object  

soilInvestigation-

Purpose 

Angivelse av formålet med en under-

søkelse. 

SoilInvestigationPur-

poseValue 

 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da fenomenet oppsto i den 

virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilSite 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isObservedOn-

Location 

Lenke til ett eller flere steder der jord-

prøvefeltet er undersøkt. 

SoilPlot kan være tom 

soilSiteObservation Observasjon av en jordegenskap for å 

beskrive jordprøvefeltet. 

OM_Observation kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen SoilSite 

Ved utfylling av egenskapen featureOfInterest ved observasjoner av jordprøvefeltet for et SoilSite-objekt 

skal det samme SoilSite-objektet brukes. 

observedProperty for observasjonen av jordprøvefeltet skal angis med en verdi fra kodelisten 

SoilSiteParameterNameValue. 

Resultatet av observasjonen av jordprøvefeltet skal være én av følgende typer: Number, RangeType, 

CharacterString. 

Resultatet av observasjonen av jordprøvefeltet skal være av typen SoilObservationResult.  
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3.1.11. Jordtemadekning (SoilThemeCoverage) 

En geografisk objekttype med verdier for en egenskap basert på én eller flere jordparametrer eller ikke-

jordparametrer innenfor sitt geografiske domene og/eller tidsdomene. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage. 

Attributter for den geografiske objekttypen SoilThemeCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime  

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime  

domainExtent Attributtet domainExtent skal inneholde 

utbredelsen av dekningens geografiske 

domene og tidsdomene. Utbredelsen kan 

angis både i tid og rom. 

EX_Extent  

validTimeFrom ValidTime angir tidsvinduet som 

målingene er tatt for, slik at den tematiske 

jordegenskapen for perioden kan beregnes. 

Starttidspunktet angir når perioden 

begynte. 

Date kan være tom 

validTimeTo ValidTime angir tidsvinduet som 

målingene er tatt for, slik at den tematiske 

jordegenskapen for perioden kan beregnes. 

Sluttidspunktet angir når perioden sluttet. 

Date kan være tom 

soilThemeParameter En jordrelatert egenskap (jordtema) som 

representeres av denne dekningen. 

SoilThemeParameter-

Type 

 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilThemeCoverage 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isDescribedBy Med denne assosiasjonen kan en bestemt 

SoilThemeCoverage ha en tilknyttet 

dekning som ikke betyr noe uten den 

grunnleggende dekningen. 

SoilThemeDescrip-

tiveCoverage 

kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen SoilThemeCoverage 

rangeSet-verdiene skal være én av følgende typer: Number, RangeType, CharacterString. 

3.1.12. Beskrivende jordtemadekning (SoilThemeDescriptiveCoverage) 

En geografisk objekttype som er tilknyttet jordtemadekningen og inneholder ytterligere opplysninger om 

verdiene for en egenskap for jordtemadekningen. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage.  
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Attributter for den geografiske objekttypen SoilThemeDescriptiveCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime  

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime  

domainExtent Attributtet domainExtent skal inneholde 

utbredelsen av dekningens geografiske 

domene og tidsdomene. Utbredelsen kan 

angis både i tid og rom. 

EX_Extent  

soilThemeDescrip-

tiveParameter 

En beskrivende egenskap for den 

jordrelaterte egenskapen (jordtema) som 

representeres av dens tilknyttede SoilT-

hemeCoverage. 

SoilThemeDescrip-

tiveParameterType 

 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SoilThemeDescriptiveCoverage 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isDescribing Med denne assosiasjonen kan en bestemt 

SoilThemeCoverage ha en tilknyttet 

dekning som ikke betyr noe uten den 

grunnleggende dekningen. 

SoilThemeCoverage  

Begrensninger for den geografiske objekttypen SoilThemeDescriptiveCoverage 

rangeSet-verdiene skal være én av følgende typer: Number, RangeType, CharacterString. 

3.2. Datatyper 

3.2.1. Avledet profil i jordforekomst (DerivedProfilePresenceInSoilBody) 

Datatype som angir prosentintervallet (uttrykt av en nedre og øvre grense) som den avledede profilen 

opptar i jordforekomsten. 

Denne typen er en assosiasjonsklasse. 

Attributter for datatypen DerivedProfilePresenceInSoilBody 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

derivedProfile-

PercentageRange 

Intervall som definerer minste og største 

prosentdel av det jordarealet som repre-

senteres av en bestemt avledet jordprofil. 

RangeType kan være tom 

3.2.2. FAO-betegnelsestype for horisont (FAOHorizonNotationType) 

En klassifisering av en horisont i henhold til klassifiseringssystemet for horisonter angitt i Guidelines for 

soil description, 4th edition, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2006. 

Attributter for datatypen FAOHorizonNotationType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

FAOHorizonDiscon-

tinuity 

Tall som brukes til å angi et avbrudd i 

horisontbetegnelsen. 

Integer  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

FAOHorizonMaster Symbol for hoveddelen av horisont-

betegnelsen. 

FAOHorizonMaster-

Value 

 

FAOPrime Et primtall og et dobbelt primtall kan 

brukes til å betegne hovedhorisontsym-

bolet for den nederste av to (primtall) 

eller tre (dobbelt primtall) horisonter med 

identiske arabiske tallprefikser og bok-

stavkombinasjoner. 

FAOPrimeValue  

FAOHorizonSubordi-

nate 

Betegnelser på underordnede forskjeller 

og kjennetegn innenfor hovedhorisontene 

og -lagene er basert på profilegenskaper 

som kan observeres på feltet og brukes 

ved beskrivelsen av jorden på stedet. 

FAOHorizonSubordi-

nateValue 

 

FAOHorizonVertical Rekkefølge for den vertikale underinn-

delingen i horisontbetegnelsen. 

Integer  

isOriginalClassifica-

tion 

Boolsk verdi som angir om FAO-

horisontbetegnelsen var den opprinnelige 

betegnelsen for å beskrive horisonten. 

Boolean  

3.2.3. Annen betegnelsestype for horisont (OtherHorizonNotationType) 

En klassifisering av en jordhorisont i samsvar med et bestemt klassifiseringssystem. 

Attributter for datatypen OtherHorizonNotationType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

horizonNotation Betegnelse som beskriver jordhorisonten 

i samsvar med et bestemt klassifise-

ringssystem. 

OtherHorizon-

NotationTypeValue 

 

isOriginalClassifica-

tion 

Boolsk verdi som angir om det bestemte 

systemet for horisontbetegnelsen var det 

opprinnelige betegnelsessystemet for å 

beskrive horisonten. 

Boolean  

3.2.4.  Annen type jordnavn (OtherSoilNameType) 

En identifikasjon av jordprofilen i samsvar med et bestemt klassifiseringssystem. 

Attributter for datatypen OtherSoilNameType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

soilName Navn på jordprofilen i samsvar med et 

bestemt klassifiseringssystem. 

OtherSoilName-

TypeValue 

 

isOriginalClassifica-

tion 

Boolsk verdi som angir om det bestemte 

klassifiseringssystemet var det opp-

rinnelige klassifiseringssystemet for å 

beskrive profilen. 

Boolean  

3.2.5. Fraksjonstype for partikkelstørrelse (ParticleSizeFractionType) 

Andel av jorden som består av mineraljordpartikler av størrelsen innenfor det angitte størrelsesintervallet.  
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Attributter for datatypen ParticleSizeFractionType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

fractionContent Prosentdel av definert fraksjon. Number  

fractionParticleSize-

Range 

Øvre og nedre grense for den definerte 

fraksjonens partikkelstørrelse (uttrykt 

i μm). 

RangeType  

3.2.6. Intervalltype (RangeType) 

En intervallverdi definert av en øvre og nedre grense. 

Attributter for datatypen RangeType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

upperValue Verdi som angir den øvre grensen for en 

bestemt egenskap. 

Real  

lowerValue Verdi som angir den nedre grensen for en 

bestemt egenskap. 

Real  

uom Målenheten som brukes for å uttrykke 

intervallverdiene. 

UnitOfMeasure  

Begrensninger for datatypen RangeType 

Minst én av verdiene må være fylt ut. 

3.2.7. Type beskrivende jordtemaparameter (SoilThemeDescriptiveParameterType) 

En datatype som gir en beskrivende egenskap for den jordrelaterte egenskapen (jordtema), som 

representeres av dens tilknyttede SoilThemeCoverage. 

Attributter for datatypen SoilThemeDescriptiveParameterType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

soilThemeDescrip-

tiveParameterName 

Navn på parameteren som gir ekstra 

informasjon om verdiene for den 

tilknyttede SoilThemeCoverage. 

CharacterString  

uom Målenheten som brukes for å uttrykke 

soilThemeDescriptiveParameter. 

UnitOfMeasure  

3.2.8. Type jordtemaparameter (SoilThemeParameterType) 

En jordrelatert egenskap (jordtema) som representeres av denne dekningen. Den består av et 

parameternavn som kommer fra kodelisten SoilDerivedObjectParameterNameValue og en målenhet som 

brukes til å uttrykke parameteren. 

Attributter for datatypen SoilThemeParameterType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

soilThemeParameter-

Name 

Navn på parameteren som representeres 

av soilThemeCoverage. 

SoilDerivedObject-

ParameterNameValue 

 

uom Målenheten som brukes for å uttrykke 

soilThemeParameter. 

UnitOfMeasure  
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3.2.9. Type WRB-kvalifikatorgruppe (WRBQualifierGroupType) 

En datatype som definerer en kvalifikatorgruppe og mulige spesifikatorer, dens plass og posisjon med 

hensyn til den referansejordgruppen (Reference Soil Group, RSG) den tilhører i WRB-basen (World 

Reference Base) i henhold til World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil 

Resources Reports No. 103, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2007. 

Attributter for datatypen WRBQualifierGroupType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

qualifierPlace Attributt som angir kvalifikatorens 

plassering med hensyn til referansejord-

gruppen (RSG) i WRB. Plasseringen kan 

være foran RSG, altså «prefiks», eller 

etter RSG, altså «suffiks». 

WRBQualifierPlace-

Value 

 

qualifierPosition Tall som angir en kvalifikators posisjon 

med hensyn til den WRB-referansejord-

gruppen (RSG) den tilhører, og med 

hensyn til plasseringen i forhold til 

denne (RSG), altså som prefiks eller 

suffiks. 

Integer  

WRBqualifier Navnelement for WRB, andre klassifise-

ringsnivå. 

WRBQualifierValue  

WRBspecifier Kode som angir en kvalifikators uttrykks-

grad eller dybdeintervallet som kvalifika-

toren gjelder for. 

WRBSpecifierValue  

3.2.10. Type WRB-jordnavn (WRBSoilNameType) 

En identifikasjon av jordprofilen i henhold til World reference base for soil resources 2006, first update 

2007, World Soil Resources Reports No. 103, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, 

Roma, 2007. 

Attributter for datatypen WRBSoilNameType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

WRBQualifierGroup En kvalifikatorgruppe og mulige spesifi-

katorer, dens plassering og posisjon med 

hensyn til den WRBReferenceSoilGroup 

den tilhører. 

WRBQualifierGroup-

Type 

 

WRBReference-

SoilGroup 

Første klassifiseringsnivå i World 

Reference Base for Soil Resources. 

WRBReference-

SoilGroupValue 

 

isOriginalClassifica-

tion 

Boolsk verdi som angir om WRB-

klassifiseringssystemet var det opp-

rinnelige klassifiseringssystemet for å 

beskrive jordprofilen. 

Boolean  

Assosiasjonsroller for datatypen WRBSoilNameType 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

over En assosiasjon som angir at en jordprofil i 

WRB-klassifiseringen omfatter en annen, 

utviklet, eldre jord. 

WRBSoilNameType  

3.3. Kodelister 

3.3.1. FAO-hovedhorisont (FAOHorizonMasterValue) 

En kodeliste over hoveddelen av horisontbetegnelsen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i Guidelines for soil description, 4th 

edition, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2006, s. 67–77.  



Nr. 28/704 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

3.3.2. Underordnet FAO-horisont (FAOHorizonSubordinateValue) 

En kodeliste over betegnelser på underordnede forskjeller og kjennetegn innenfor hovedhorisontene og -

lagene, som er basert på profilegenskaper som kan observeres på feltet og brukes ved beskrivelsen av 

jorden på stedet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i Guidelines for soil description, 4th 

edition, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2006, s. 67–77. 

3.3.3. FAO-primtall (FAOPrimeValue) 

Et primtall og et dobbelt primtall kan brukes til å betegne hovedhorisontsymbolet for den nederste av to 

(primtall) eller tre (dobbelt primtall) horisonter med identiske arabiske tallprefikser og bokstav-

kombinasjoner. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i Guidelines for soil description, 4th 

edition, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2006, s. 67–77. 

3.3.4. Annen betegnelsestype for horisont (OtherHorizonNotationTypeValue) 

En klassifisering av en jordhorisont i samsvar med et bestemt klassifiseringssystem. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

3.3.5. Annen type jordnavn (OtherSoilNameTypeValue) 

En identifikasjon av jordprofilen i samsvar med et bestemt klassifiseringssystem. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

3.3.6. Status for lagdannelsesprosessen (LayerGenesisProcessStateValue) 

En angivelse av hvorvidt prosessen angitt i layerGenesisProcess pågår eller er avsluttet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten LayerGenesisProcessStateValue 

Verdi Navn Definisjon 

ongoing pågående Prosessen har startet og pågår fortsatt. 

terminated avsluttet Prosessen er ikke lenger aktiv. 

3.3.7. Type kartlag (LayerTypeValue) 

En klassifisering av et kartlag i henhold til konseptet som passer til formålet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten LayerTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

depthInterval dybdeintervall Fast dybdeintervall der jord beskrives og/eller 

prøver tas. 

geogenic geogenisk Jordprofilområde som består av materiale fra 

samme, ikke-pedogene prosess, f.eks. sedimen-

tering, som kan være forskjellig fra eventuelle 

over- eller underliggende tilstøtende områder. 
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Verdi Navn Definisjon 

subSoil underliggende jordlag Naturlig jordmateriale under det øverste 

jordlaget og over det uforvitrede utgangsma-

terialet. 

topSoil øverste jordlag Det øverste naturlige jordlaget, som normalt er 

mørkt på farge og har høyere innhold av 

organisk materiale og næringsstoffer sammen-

lignet med (mineral)horisontene under, med 

unntak av humuslaget. 

3.3.8. Parameternavn på profilelement (ProfileElementParameterNameValue) 

Egenskaper som kan observeres for å beskrive profilelementet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten ProfileElementParameterNameValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

chemicalParameter kjemisk parameter Kjemiske parametrer observert for å 

beskrive profilelementet. 

 

physicalParameter fysisk parameter Fysiske parametrer observert for å 

beskrive profilelementet. 

 

biologicalParameter biologisk parameter Biologiske parametrer observert for å 

beskrive profilelementet. 

 

organicCarbonContent innhold av organisk 

karbon 

Andel av jorden målt som karbon i 

organiske former, unntatt levende 

makro- og mesofauna og levende 

plantevev. 

chemical-

Parameter 

nitrogenContent nitrogeninnhold totalt nitrogeninnhold i jorden, herunder 

både organiske og uorganiske former. 

chemical-

Parameter 

pHValue pH-verdi Profilelementets pH-verdi. chemical-

Parameter 

cadmiumContent kadmiuminnhold Profilelementets kadmiuminnhold. chemical-

Parameter 

chromiumContent krominnhold Profilelementets krominnhold. chemical-

Parameter 

copperContent kobberinnhold Profilelementets kobberinnhold. chemical-

Parameter 

leadContent blyinnhold Profilelementets blyinnhold. chemical-

Parameter 

mercuryContent kvikksølvinnhold Profilelementets kvikksølvinnhold. chemical-

Parameter 

nickelContent nikkelinnhold Profilelementets nikkelinnhold. chemical-

Parameter 

3.3.9. Parameternavn på jordavledet objekt (SoilDerivedObjectParameterNameValue) 

Jordrelaterte egenskaper som kan avledes fra jorddata og andre data. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk.  
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Verdier for kodelisten SoilDerivedObjectParameterNameValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

chemicalParameter kjemisk parameter Kjemiske parametrer som kan avledes 

fra andre jorddata. 

 

physicalParameter fysisk parameter Fysiske parametrer som kan avledes 

fra andre jorddata. 

 

biologicalParameter biologisk parameter Biologiske parametrer som kan 

avledes fra andre jorddata. 

 

potentialRootDepth potensiell rotdybde Jordprofilens potensielle dybde der 

røtter utvikles (i cm). 

physical-

Parameter 

availableWaterCapacity tilgjengelig 

vannkapasitet 

Mengden vann som jord kan holde på, 

og som kan brukes av planter, basert 

på potensiell rotdybde. 

physical-

Parameter 

carbonStock karbonlager Samlet karbonmengde i jord på en gitt 

dybde. 

chemical-

Parameters 

waterDrainage vanndrenering Jordprofilens dreneringsklasse for 

naturlig vann. 

physical-

Parameter 

organicCarbonContent innhold av organisk 

karbon 

Andel av jorden målt som karbon i 

organisk form, unntatt levende makro- 

og mesofauna og levende plantevev. 

chemical-

Parameter 

nitrogenContent nitrogeninnhold Totalt nitrogeninnhold i jorden, 

herunder både organiske og uor-

ganiske former. 

chemical-

Parameter 

pHValue pH-verdi Det jordavledede objektets pH-verdi. chemical-

Parameter 

cadmiumContent kadmiuminnhold Det jordavledede objektets kadmium-

innhold. 

chemical-

Parameter 

chromiumContent krominnhold Det jordavledede objektets krom-

innhold. 

chemical-

Parameter 

copperContent kobberinnhold Det jordavledede objektets kobber-

innhold. 

chemical-

Parameter 

leadContent blyinnhold Det jordavledede objektets blyinnhold. chemical-

Parameter 

mercuryContent kvikksølvinnhold Det jordavledede objektets kvikksølv-

innhold. 

chemical-

Parameter 

nickelContent nikkelinnhold Det jordavledede objektets nikkel-

innhold. 

chemical-

Parameter 

zincContent sinkinnhold Det jordavledede objektets sink-

innhold. 

chemical-

Parameter 

3.3.10. Formål med jordundersøkelse (SoilInvestigationPurposeValue) 

En kodeliste over mulige verdier som angir hvorfor en undersøkelse gjennomføres. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor.  
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Verdier for kodelisten SoilInvestigationPurposeValue 

Verdi Navn Definisjon 

generalSoilSurvey generell jordundersøkelse Jordkarakterisering med objektivt valg av 

undersøkelsessted. 

specificSoilSurvey særskilt jordundersøkelse Undersøkelse av jordegenskaper på steder valgt 

ut på grunnlag av et særskilt formål. 

3.3.11. Type jordprøvepunkt (SoilPlotTypeValue) 

En kodeliste over fagord som angir hvilken type rute jordobservasjonen skjer på. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten SoilPlotTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

borehole borehull Inntrenging i laget under overflaten og fjerning 

av jord-/bergmateriale, ved hjelp av for 

eksempel et hult, rørformet verktøy, for å foreta 

profilbeskrivelser, gjøre prøvetakinger og/eller 

feltforsøk. 

sample prøve Utgraving der jordmateriale fjernes i form av 

en jordprøve uten at det lages en profilbe-

skrivelse. 

trialPit prøvegraving Utgraving eller annen avdekking av jord for å 

foreta profilbeskrivelser, gjøre prøvetakinger 

og/eller feltforsøk. 

3.3.12. Parameternavn på jordprofil (SoilProfileParameterNameValue) 

Egenskaper som kan observeres for å beskrive jordprofilen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten SoilProfileParameterNameValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

chemicalParameter kjemisk parameter Kjemiske parametrer observert for å 

beskrive jordprofilen. 

 

physicalParameter fysisk parameter Fysiske parametrer observert for å 

beskrive jordprofilen. 

 

biologicalParameter biologisk parameter Biologiske parametrer observert for å 

beskrive jordprofilen. 

 

potentialRootDepth potensiell rotdybde Jordprofilens potensielle dybde der 

røtter utvikles (i cm). 

physical-

Parameter 

availableWaterCapacity tilgjengelig 

vannkapasitet 

Mengden vann som jord kan holde på, 

og som kan brukes av planter, basert på 

potensiell rotdybde. 

physical-

Parameter 

carbonStock karbonlager Samlet karbonmengde i jord på en gitt 

dybde. 

chemical-

Parameters 

waterDrainage vanndrenering Jordprofilens dreneringsklasse for 

naturlig vann. 

physical-

Parameter 
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3.3.13. Parameternavn på jordprøvefelt (SoilSiteParameterNameValue) 

Egenskaper som kan observeres for å beskrive jordprøvefeltet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten SoilSiteParameterNameValue 

Verdi Navn Definisjon 

chemicalParameter kjemisk parameter Kjemiske parametrer observert for å beskrive 

jordprøvefeltet. 

physicalParameter fysisk parameter Fysiske parametrer observert for å beskrive 

jordprøvefeltet. 

biologicalParameter biologisk parameter Biologiske parametrer observert for å beskrive 

jordprøvefeltet. 

3.3.14. WRB-kvalifikatorens plassering (WRBQualifierPlaceValue) 

En kodeliste over verdier som angir plasseringen til kvalifikatoren med hensyn til WRB-

referansejordgruppen (RSG). Plasseringen kan være foran RSG, altså «prefiks», eller etter RSG, altså 

«suffiks». 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene «prefiks» og «suffiks», i henhold til 

navnereglene angitt i World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil 

Resources Reports No. 103, De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2007. 

3.3.15. WRB-kvalifikatorer (WRBQualifierValue) 

En kodeliste over mulige kvalifikatorer i World Reference Base for Soil Resources. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i World reference base for soil 

resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, De forente nasjoners 

organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2007. 

3.3.16. WRB-referansejordgruppe (RSG) (WRBReferenceSoilGroupValue) 

En kodeliste over mulige referansejordgrupper (dvs. første klassifiseringsnivå i World Reference Base for 

Soil Resources). 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i World reference base for soil 

resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, De forente nasjoners 

organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2007. 

3.3.17. WRB-spesifikatorer (WRBSpecifierValue) 

En kodeliste over mulige spesifikatorer. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i World reference base for soil 

resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, De forente nasjoners 

organisasjon for ernæring og landbruk, Roma, 2007. 

3.4. Temaspesifikke krav 

1)  Formålet med verdiene på første nivå i de hierarkiske kodelistene ProfileElement-

ParameterNameValue, SoilDerivedObjectParameterNameValue, SoilProfileParameterNameValue, 

SoilSiteParameterNameValue (chemicalParameter, biologicalParameter, physicalParameter) er 

utelukkende strukturering, og bare verdiene på lavere nivå skal brukes. 

2)  Når det er behov for en ytterligere beskrivende parameter for det jordavledede objektet, skal 

parameterattributtet for den geografiske objekttypen OM_Observation brukes. 

3)  Ved klassifisering skal det brukes bare én Annen betegnelsetype for horisont for et datasett. 

4)  Ved klassifisering skal det brukes bare én Annen type jordnavn for et datasett.  
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3.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Jord 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

SO.SoilBody Jord SoilBody 

SO.ObservedSoilProfile Observerte jordprofiler ObservedSoilProfile, 

SoilPlot 

SO.SoilSite Jordprøvefelter SoilSite 

SO. <CodeListValue>(1) 

Eksempel: SO. Organic-

CarbonContent 

<navn som kan leses av 

mennesker> 

Eksempel: Innhold av 

organisk karbon 

SoilDerivedObject (basePhenomenon: Soil-

DerivedObjectParameterNameValue) 

SO.<CodeListValue> 

Coverage(2) 

Eksempel: SO. Organic-

CarbonContentCoverage 

<navn som kan leses av 

mennesker> 

Eksempel: Dekning for 

organisk karboninnhold 

SoilThemeCoverage (soilThemeParameter/ 

soilThemeParameterName: SoilDerivedObject-

ParameterNameValue) 

(1) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

(2) Ett kartlag skal være tilgjengelig for hver kodelisteverdi i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

4.  AREALBRUK (LAND USE) 

4.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «eksisterende arealbruk» (existing land use) en objektiv beskrivelse av et geografisk områdes tidligere 

og nåværende bruk og funksjoner i den virkelige verden, 

2)  «eksisterende arealbruk i rutenett» (gridded existing land use) en objektiv beskrivelse i form av et 

regulært, ortorektifisert rutenett (bilde) av et geografisk områdes tidligere og nåværende bruk og 

funksjoner i den virkelige verden, 

3)  «INSPIREs hierarkiske system for klassifisering av arealbruk» (Hierarchical INSPIRE Land Use 

Classification System, HILUCS) et system for å klassifisere arealbruk på flere nivåer som det er 

obligatorisk å bruke på det mest hensiktsmessige nivået, 

4)  «minste interesseenhet» (minimum unit of interest) det minste polygonale området for de 

arealbrukobjektene som datasettet omfatter, 

5)  «planlagt arealbruk» (planned land use) arealplaner, fastlagt av arealplanleggingsmyndigheter, som 

beskriver mulig framtidig bruk av arealet, 

6)  «eksisterende arealbruk i henhold til prøve» (sampled existing land use) en objektiv beskrivelse av et 

geografisk områdes [tidligere og nåværende] bruk og funksjoner i den virkelige verden, som observert 

på prøvetakingsstedet, 

7)  «soneinndeling» (zoning) en inndeling der planlagt arealbruk vises og tydelig angir de rettighetene og 

forbudene som gjelder for nye konstruksjoner innenfor hver inndeling. 

4.2. Strukturen for geodatatemaet Arealbruk 

Typene som angis for geodatatemaet Arealbruk, inndeles i følgende pakker: 

— Nomenklatur for arealbruk (Land Use Nomenclature) 

— Eksisterende arealbruk (Existing land use) 

— Eksisterende arealbruk i rutenett (Gridded existing land use) 

— Eksisterende arealbruk i henhold til prøve (Sampled existing land use) 

— Planlagt arealbruk (Planned land use)  
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4.3. Nomenklatur for arealbruk 

4.3.1. Datatyper 

4.3.1.1.  HILUCS-prosentdel (HILUCSPercentage) 

Prosentdel av arealbrukobjekt som omfattes av denne HILUCS-forekomsten. 

Attributter for datatypen HILUCSPercentage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

hilucsValue HILUCS-kategori for denne HILUCS-

prosentdelen. 

HILUCSValue  

percentage Prosentdel av arealbrukobjekt som 

omfattes av denne HILUCS-forekomsten. 

Integer  

4.3.1.2.  HILUCS-forekomst (HILUCSPresence) 

Forekomst av én eller flere HILUCS-verdier i et område, angitt enten som prosentdelen av hver verdi, eller 

som verdiene rangordnet etter betydning. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen HILUCSPresence 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

orderedList ordnet liste over forekomst av arealbruk-

verdi 

HILUCSValue  

percentageList liste over arealbrukverdi i prosent HILUCSPercentage  

4.3.1.3.  Særlig prosentdel (SpecificPercentage) 

Prosentdel av et arealbrukobjekt som omfattes av en særlig forekomst. 

Attributter for datatypen SpecificPercentage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

specificValue Særlig verdikategori for denne særlige 

prosentdelen. 

LandUseClassification-

Value 

 

percentage Prosentdel av et arealbrukobjekt som 

omfattes av denne særlige forekomsten. 

Integer  

4.3.1.4.  Særlig forekomst (SpecificPresence) 

Forekomst av én eller flere klassifiseringsverdier for arealbruk i et område, i samsvar med kodelisten fra 

dataleverandøren, angitt enten som prosentdelen av hver verdi, eller som verdiene rangordnet etter 

betydning. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen SpecificPresence 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

orderedList ordnet liste over arealbrukverdi LandUseClassification-

Value 

 

percentageList liste over arealbrukverdi i prosent SpecificPercentage  
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4.3.2. Kodelister 

4.3.2.1.  HILUCS (HILUCSValue) 

Liste over arealbrukkategorier som skal brukes for arealbruk i INSPIRE. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten HILUCSValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

1_PrimaryProduction primærproduksjon Herunder områder der produksjonsin-

dustrien samler, pakker, renser eller 

bearbeider råvarer i nærheten av primær-

produsentene, særlig dersom råstoffet 

ikke er egnet for salg eller vanskelig å 

transportere over lange avstander. 

 

1_1_Agriculture landbruk Produksjon av vegetabilske produkter 

(planter, sopp osv.) og animalske 

produkter til mat, for salg, eget forbruk 

eller industrielle formål. Det omfatter 

planter til biodrivstoffer og dyrking av 

avling både på friland og i drivhus. 

Mark som er brakklagt i vekselbruk, 

inngår også i denne klassen. Bearbeiding 

av produkter for primærmarkedene er 

omfattet, anlegging av åkrer (dvs. 

terrassering av landbruksarealer, drene-

ring, anlegging av rismarker osv.) samt 

landskapspleie og -vedlikehold. 

1_Primary-

Production 

1_1_1_Commercial-

AgriculturalProduction 

kommersiell land-

bruksproduksjon 

Dyrkbar mark, permanente vekster og 

gressmarker til landbruksformål (både 

sådd og naturlig gressmark). Produktene 

kan brukes til menneskeføde, fôr eller til 

produksjon av bioenergi. 

1_1_Agriculture 

1_1_2_FarmingInfra-

structure 

driftsinfrastruktur Landbruksbygninger, infrastruktur for 

husdyr (husdyrbygg og bearbeidingsin-

frastruktur tilknyttet driftsenheter), 

lagring av husdyrgjødsel og annen 

driftsinfrastruktur (dvs. bygninger 

tilknyttet håndtering og bearbeiding av 

planter på driftsenheter). 

1_1_Agriculture 

1_1_3_Agricultural-

ProductionForOwn-

Consumption 

landbruksproduksj

on til eget forbruk 

Produksjon av planter eller dyr til eget 

forbruk (kjøkkenhager, private uthus for 

dyr osv.). 

1_1_Agriculture 

1_2_Forestry skogbruk Produksjon av rundtømmer og annet 

tømmer basert på primærprodukter. I 

tillegg til tømmerproduksjon gir skog-

bruksvirksomhet produkter som 

bearbeides i liten grad, som ved, trekull 

og rundtømmer som brukes i 

ubearbeidet form (props, tremasse osv.). 

Omfatter også planteskoler for 

skogstrær, lagrings- og transportområder 

tilknyttet skogsdrift, trær og treaktige 

planter for biodrivstoff. Virksomheten 

kan utføres i naturlig eller plantet skog. 

1_Primary-

Production 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

1_2_1_Forestry-

BasedOnShortRotation 

skogbruk basert på 

kort omdriftstid 

Skogbruksområder der omdriftstiden for 

en tregenerasjon er 50 år eller mindre, 

hvoretter skogen fornyes naturlig eller 

kunstig med planting eller såing. 

Trebeplantning (produksjon av 

tremasse) og tre brukt til produksjon av 

biomasse tilhører også denne klassen. 

1_2_Forestry 

1_2_2_Forestry-

BasedOnIntermedia-

teOrLongRotation 

skogbruk basert på 

mellomlang eller 

lang omdriftstid 

Skogbruksområder der omdriftstiden for 

en tregenerasjon er mer enn 50 år, 

hvoretter skogen fornyes naturlig eller 

kunstig med planting eller såing. 

1_2_Forestry 

1_2_3_Forestry-

BasedOnContinuous-

Cover 

skogbruk basert på 

permanent dekke 

Skogbruksområder der skogsforvaltning 

og fornyelse er basert på kontinuerlig 

vekst av trær. 

1_2_Forestry 

1_3_MiningAn-

dQuarrying 

bryting og 

utvinning 

Bryting og utvinning i form av utvinning 

av mineraler og materialer som 

forekommer naturlig som fast stoff (kull, 

malm, grus, sand, salt), væsker 

(petroleum), gass (naturgass) eller 

biomasse (torv). Utvinning kan skje med 

ulike metoder, som underjordiske brudd 

eller dagbrudd, eller utvinning, brønn-

virksomhet osv. 

1_Primary-

Production 

1_3_1_MiningOf-

EnergyProducing-

Materials 

bryting av energi-

produserende 

materialer 

Bryting og utvinning av kull, lignitt, 

torv, petroleum, naturgass, uran og 

thorium. 

1_3_MiningAnd-

Quarrying 

1_3_2_MiningOf-

MetalOres 

bryting av metall-

holdig malm 

Bryting av jern og annen ikke-jernholdig 

malm (unntatt uran og thorium). 

1_3_MiningAnd-

Quarrying 

1_3_3_OtherMining-

AndQuarrying 

annen bryting og 

utvinning 

Bryting og utvinning av stein, sand, 

leire, mineraler til produksjon av 

kjemikalier, gjødselsmineraler, salt-

produksjon og annen bryting og 

utvinning. 

1_3_MiningAnd-

Quarrying 

1_4_AquacultureAnd-

Fishing 

akvakultur og fiske Yrkesfiske og akvakultur. 1_Primary-

Production 

1_4_1_Aquaculture akvakultur Fiskeklekkerier og oppdrettsanlegg for 

fisk. 

1_4_Aquaculture-

AndFishing 

1_4_2_Professional-

Fishing 

yrkesfiske Vannområder for yrkesfiske. 1_4_Aquaculture-

AndFishing 

1_5_OtherPrimary-

Production 

annen primær-

produksjon 

Yrkesjakt, sanking av viltvoksende 

skogbruksprodukter som ikke er trær, 

oppdrett av migrerende dyr og annen 

primærproduksjon som ikke omfattes av 

verdiene 1_1_Agriculture, 1_2_Forestry, 

1_3_MiningAndQuarrying, 1_4_Aqua-

cultureAndFishing eller mer detaljerte 

verdier av disse. 

1_Primary-

Production 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

1_5_1_Hunting jakt Yrkesjakt. Områdene kan være inn-

gjerdede eller åpne. 

1_5_OtherPri-

maryProduction 

1_5_2_ManagementOf-

MigratoryAnimals 

forvaltning av 

trekkende dyr 

Hold og fôring av trekkende dyr som 

reinsdyr og dyr av hjortefamilien. 

1_5_OtherPri-

maryProduction 

1_5_3_PickingOf-

NaturalProducts 

plukking av 

naturprodukter 

Plukking av naturprodukter som ikke er 

av tre (som ville bær, mose, lav osv.) til 

kommersielle formål. 

1_5_OtherPri-

maryProduction 

2_Secondary-

Production 

Sekundærproduk-

sjon 

Industri- og produksjonsvirksomhet der 

produkter fra primærsektoren brukes til 

å produsere ferdigvarer og halvfabrikater 

for annen virksomhet. Det omfatter også 

lagrings- og transportområder direkte 

tilknyttet produksjonsvirksomheten. 

Næringsgrener som omfattes av denne 

klassen, er bearbeiding av næringsmidler, 

tekstiler, lær, tre og treprodukter, 

papirmasse, papir, forlagsvirksomhet, 

grafisk produksjon, innspilling, petroleum 

og andre brensler, kjemikalier, kjemiske 

produkter, kunstige og syntetiske fibrer, 

gummi- og plastprodukter, ikke-

metalliske mineralprodukter, metaller og 

metallprodukter, ferdige metallprodukter, 

maskiner og utstyr, elektrisk og optisk 

utstyr, transportmateriell og møbler. 

 

2_1_RawIndustry råvareindustri Industrivirksomhet der produkter fra 

primærsektoren omdannes til produserte 

råvarer. 

2_Secondary-

Production 

2_1_1_Manufacturing-

OfTextileProducts 

produksjon av 

tekstilprodukter 

Tilberedning og spinning av tekstilfibrer 

og sytråd, veving av tekstiler, garving og 

beredning av lær. 

2_1_RawIndustry 

2_1_2_Manufacturing-

OfWoodAndWood-

BasedProducts 

produksjon av tre 

og treprodukter 

Saging og høvling av tre, produksjon av 

finerplater, kryssfiner, laminater, fib-

erplater, tømrer- og snekkerarbeid, kork-

produkter, stråprodukter og flettede 

produkter. 

2_1_RawIndustry 

2_1_3_Manufacturing-

OfPulpPaperAnd-

PaperProducts 

produksjon av 

papirmasse og 

papirprodukter 

Produksjon av papirmasse, papir, papp, 

tapet og hygieneartikler av papir. 

2_1_RawIndustry 

2_1_4_Manufacturing-

OfCokeRefined-

PetroleumProducts-

AndNuclearFuel 

produksjon av 

koks, raffinerte 

petroleumsprodukt

er og kjernebrensel 

Produksjon av koks, raffinerte petroleums-

produkter og bearbeiding av kjernebrensel. 

2_1_RawIndustry 

2_1_5_Manufacturing-

OfChemicalsChemical

ProductsManMade-

Fibers 

produksjon av 

kjemikalier, 

kjemiske produkter 

og kunstige og 

syntetiske fibrer 

Produksjon av kjemiske basisprodukter, 

landbrukskjemikalier, maling, legemid-

ler, såpe, rengjøringsmidler, lim, andre 

kjemiske produkter og kunstige og 

syntetiske fibrer. 

2_1_RawIndustry 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

2_1_6_Manufacturing-

OfBasicMetalsAnd-

FabricatedMetals 

produksjon av 

uedle metaller og 

fabrikkerte metaller 

Produksjon, bearbeiding og støping av 

jern, stål og edelmetaller og ikke-

jernholdige metaller. Det omfatter også 

produksjon av metallprodukter. 

2_1_RawIndustry 

2_1_7_Manufacturing-

OfNonMetallicMineral-

Products 

produksjon av 

ikke-metallholdige 

mineralske 

produkter 

Produksjon av glass, murstein, keramikk, 

betong, sement, kalk, gips, hogging og 

forming av stein og andre ikke-metalliske 

mineralske produkter. 

2_1_RawIndustry 

2_1_8_Manufacturing-

OfRubberPlasticProducts 

produksjon av 

gummi- og 

plastprodukter 

Produksjon av dekk, rør, plastemballasje 

og andre gummi- og plastprodukter. 

2_1_RawIndustry 

2_1_9_Manufacturing

OfOtherRawMaterials 

produksjon av 

andre råstoffer 

Produksjon av råstoffer som ikke 

omfattes av noen av de mer detaljerte 

verdiene i 2_1_RawIndustry. 

2_1_RawIndustry 

2_2_HeavyEndProduct-

Industry 

tungindustri Virksomhet som omdanner råvarer til 

tunge, bearbeidede produkter. 

2_Secondary-

Production 

2_2_1_Manufacturing-

OfMachinery 

produksjon av 

maskiner 

Framstilling av produksjons-, landbruks-

, skogsmaskiner og andre maskiner 

(unntatt luftfartøyer og kjøretøyer), 

våpen, ammunisjon og husholdnings-

apparater. 

2_2_HeavyEnd-

ProductIndustry 

2_2_2_Manufacturing-

OfVehiclesAnd-

TransportEquipment 

produksjon av 

kjøretøyer og 

transportmateriell 

Produksjon av motorkjøretøyer, luft-

fartøyer, romfartøyer, skip, båter, 

jernbane- og sporveismateriell, motor-

sykler, sykler og annet transportma-

teriell. 

2_2_HeavyEnd-

ProductIndustry 

2_2_3_Manufacturing-

OfOtherHeavyEnd-

Products 

produksjon av 

andre tunge 

produkter 

Produksjon av andre tunge produkter 

som ikke omfattes av noen av de mer 

detaljerte verdiene i 2_2_HeavyEnd-

ProductIndustry. 

2_2_HeavyEnd-

ProductIndustry 

2_3_LightEndProduct-

Industry 

lettindustri Virksomhet som omdanner råvarer til 

lette, bearbeidede produkter. 

2_Secondary-

Production 

2_3_1_Manufacturing-

OfFoodBeveragesAnd-

TobaccoProducts 

produksjon av 

næringsmidler, 

drikker og tobakks-

produkter 

Produksjon av kjøtt, fisk, frukt og 

grønnsaker, oljer og fettstoffer eller 

avledede produkter, melkeprodukter, 

kornprodukter, malte produkter og 

stivelsesprodukter, ferdige fôrvarer, andre 

næringsmidler, drikker og tobakks-

produkter. 

2_3_LightEnd-

ProductIndustry 

2_3_2_Manufacturing-

OfClothesAndLeather 

produksjon av klær 

og lær 

Produksjon av klær, lærklær, beredning 

av lær, tilbehør, farging av pels og 

produksjon av pelsprodukter, kofferter, 

vesker, salmakervarer og fottøy. 

2_3_LightEnd-

ProductIndustry 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

2_3_3_PublishingAnd-

Printing 

forlagsvirksomhet 

og grafisk 

produksjon 

Utgivelse og trykking av bøker, aviser, 

tidsskrifter og utgivelse og reproduksjon 

av lydopptak. 

2_3_LightEnd-

ProductIndustry 

2_3_4_Manufacturing-

OfElectricalAnd-

OpticalEquipment 

produksjon av 

elektrisk og optisk 

utstyr 

Produksjon av kontormaskiner, 

datamaskiner, motorer, generatorer, 

elektriske fordelings- og kontrollappara-

ter, ledninger og kabler, akkumulatorer, 

batterier, lamper, radioer, fjernsyn, 

telefoner, elektroniske ventiler og rør, 

medisinske instrumenter, presisjons-

instrumenter og optiske instrumenter, 

klokker og annet elektrisk og optisk 

utstyr. 

2_3_LightEnd-

ProductIndustry 

2_3_5_Manufacturing-

OfOtherLightEnd-

Products 

produksjon av 

andre lette 

produkter 

Produksjon av møbler, smykker, musik-

kinstrumenter, sportsutstyr, spill, leker 

og andre diverse produkter. 

2_3_LightEnd-

ProductIndustry 

2_4_EnergyProduction energiproduksjon Produksjon av energi. 2_Secondary-

Production 

2_4_1_NuclearBased-

EnergyProduction 

energiproduksjon 

basert på 

kjernekraft 

Kjernekraftverk. 2_4_Energy-

Production 

2_4_2_FossilFuel-

BasedEnergy-

Production 

energiproduksjon 

basert på fossilt 

brensel 

Kraftverk som bruker fossile brensler 

(kull, olje, naturgass, torv og andre 

fossile brensler). 

2_4_Energy-

Production 

2_4_3_BiomassBased-

EnergyProduction 

energiproduksjon 

basert på biomasse 

Forbrenningskraftverk som bruker 

biomassebrensel (tre og andre planteba-

serte faste og flytende brensler, biogass 

og andre biodrivstoffer). 

2_4_Energy-

Production 

2_4_4_Renewable-

EnergyProduction 

produksjon av 

fornybar energi 

Vann-, sol- og vindenergi, termisk 

energi (aerotermisk, geotermisk og 

hydrotermisk), tidevanns- og bølge-

energi mv., og annen fornybar energi 

(unntatt biomasseenergi, som omfattes 

av verdien 2_4_3_BiomassBasedEner-

gyProduction). 

2_4_Energy-

Production 

2_5_OtherIndustry annen industri Produksjon av andre industriprodukter 

som ikke omfattes av noen av de mer 

detaljerte verdiene i 2_Secondary-

Production. 

2_Secondary-

Production 

3_TertiaryProduction tertiærproduksjon Private og offentlige tjenesteytelser i 

form av produkter for andre virk-

somheter og forbrukere. Det omfatter 

engros- og detaljhandel, reparasjonstje-

nester, hoteller og restauranter, 

finansielle tjenester, fast eiendom, 

forretningsmessig tjenesteyting, leietje-

nester, offentlig forvaltning, forsvar og 

trygd, utdanning, helse- og sosialarbeid 

samt andre kollektive tjenester, sosial-

tjenester og personlige tjenester. 

 



Nr. 28/716 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

3_1_Commer-

cialServices 

kommersielle 

tjenester 

Levering av kommersielle tjenester. 3_Tertiary-

Production 

3_1_1_Wholesale-

AndRetailTradeAnd-

RepairOfVehicles-

AndPersonalAnd-

HouseholdGoods 

engros- og detalj-

handel og repara-

sjon av kjøretøyer 

og personlige varer 

og husholdnings-

varer 

Engros- og detaljhandel av mo-

torkjøretøyer, brensel, landbruksråstoffer, 

levende dyr, malm, metaller, kjemikalier, 

tømmer, maskiner, skip, møbler, 

husholdningsvarer, tekstiler, næringsmid-

ler, drikker, tobakksprodukter, legemid-

ler, brukte varer, andre produkter, avfall 

og skrap. Denne klassen omfatter også 

reparasjon av kjøretøyer, personlige varer 

og husholdningsvarer. 

3_1_Commer-

cialServices 

3_1_2_RealEstate-

Services 

tjenester tilknyttet 

fast eiendom 

Levering av tjenester tilknyttet fast 

eiendom og utleie. 

3_1_Commer-

cialServices 

3_1_3_Accommoda-

tionAndFoodServices 

overnattings- og 

serveringstjenester 

Hotell-, ferieby-, campingplass-, 

restaurant-, bar- og kantinetjenester. 

3_1_Commer-

cialServices 

3_1_4_OtherCommer-

cialServices 

andre 

kommersielle 

tjenester 

Andre kommersielle tjenester som ikke 

omfattes av noen av de mer detaljerte 

verdiene i 3_1_CommercialServices, 

som skjønnhets- og velværetjenester. 

3_1_Commer-

cialServices 

3_2_FinancialProfes-

sionalAndInformation-

Services 

finansielle 

tjenester, faglige 

tjenester og 

informasjons-

tjenester 

Levering av finansielle tjenester, faglige 

tjenester og informasjonstjenester. 

3_Tertiary-

Production 

3_2_1_FinancialAnd-

InsuranceServices 

finansielle tjenester 

og forsikringstje-

nester 

Levering av bank-, kreditt- og forsik-

ringstjenester samt andre finansielle 

tjenester. 

3_2_Financial-

Professional-

AndInformation-

Services 

3_2_2_Professional-

TechnicalAnd-

ScientificServices 

faglige, tekniske og 

vitenskapelige 

tjenester 

IT-rådgivning, databehandling, forskning 

og utvikling, juridiske tjenester, regnskap 

og revisjon, bedriftsledelse, arkitekttje-

nester, ingeniørtjenester, reklame, prø-

ving, gransking, rådgivning og andre 

faglige tjenester. 

3_2_Financial-

Professional-

AndInformation-

Services 

3_2_3_Information-

AndCommunication-

Services 

informasjons- og 

kommunikasjons-

tjenester 

Tjenester tilknyttet forlagsvirksomhet, 

lydopptak, fjernsynsprogram, film, 

kringkasting over radio, post- og 

telekommunikasjon samt datamaskin- og 

databehandlingstjenester. 

3_2_Financial-

Professional-

AndInformation-

Services 

3_2_4_Administrative

AndSupportServices 

administrative 

tjenester og 

støttetjenester 

Reisebyrå-, utleie-, rengjørings- og 

sikkerhetstjenester samt andre admin-

istrative tjenester og støttetjenester. 

3_2_Financial-

Professional-

AndInformation-

Services 

3_2_5_OtherFinancial-

ProfessionalAnd-

InformationServices 

andre finansielle 

tjenester, faglige 

tjenester og informa-

sjonstjenester 

Andre finansielle tjenester, faglige 

tjenester og informasjonstjenester som 

ikke omfattes av noen av de mer 

detaljerte verdiene i 3_2_Financial-

ProfessionalAndInformationServices. 

3_2_Financial-

Professional-

AndInformation-

Services 
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Verdi Navn Definisjon Overordnet verdi 

3_3_Community-

Services 

kollektive tjenester Levering av samfunnsnyttige tjenester. 3_Tertiary-

Production 

3_3_1_PublicAdmini-

strationDefenceAnd-

SocialSecurityServices 

tjenester tilknyttet 

offentlig forvalt-

ning og forsvar 

samt trygdetjenes-

ter 

Levering av generelle tjenester tilknyttet 

offentlig forvaltning, forsvar, justis, 

offentlig sikkerhet, brann og lovfestede 

trygdeordninger. 

3_3_Community-

Services 

3_3_2_Educational-

Services 

utdanningstjenester Levering av tjenester innen grunnskole 

og videreågende skole, høyere 

utdanning, voksenopplæring og andre 

utdanningstjenester. 

3_3_Community-

Services 

3_3_3_Health-

AndSocialServices 

helse- og sosialtje-

nester 

Levering av tjenester tilknyttet dyrs og 

menneskers helse, og sosialarbeid. 

3_3_Community-

Services 

3_3_4_Religious-

Services 

religiøse tjenester Levering av religiøse tjenester. 3_3_Community-

Services 

3_3_5_OtherCom-

munityServices 

andre kollektive 

tjenester 

Andre kollektive tjenester som f.eks. 

kirkegårder. 

3_3_Community-

Services 

3_4_CulturalEntertain-

mentAndRecreational-

Services 

kultur-, underhold-

nings- og fritidstje-

nester 

Levering av kultur-, underholdnings- og 

fritidstjenester. 

3_Tertiary-

Production 

3_4_1_CulturalServices kulturtjenester Levering av tjenester tilknyttet kunst, 

biblioteker, museer, zoologiske hager, 

botaniske hager, historiske steder og 

andre kulturtjenester. 

3_4_Cultural-

Entertainment-

AndRecreational-

Services 

3_4_2_Entertain-

mentServices 

Underholdnings-

tjenester 

Fornøyelsesparker, temaparker, lotteri- 

og pengespillvirksomhet og andre 

underholdningstjenester. 

3_4_Cultural-

Entertainment-

AndRecreational-

Services 

3_4_3_SportsInfra-

structure 

idrettsinfrastruktur Idrettsinfrastruktur, som stadioner, 

idrettshaller, svømmebassenger, trenings-

sentre, vintersportssteder, golfbaner og 

annen idrettsinfrastruktur. 

3_4_Cultural-

Entertainment-

AndRecreational-

Services 

3_4_4_OpenAir-

RecreationalAreas 

friluftsområder Friluftsområder, f.eks. byparker, lekeplas-

ser, nasjonalparker og naturområder til 

fritidsformål. 

3_4_Cultural-

Entertainment-

AndRecreational-

Services 

3_4_5_Other-

RecreationalServices 

andre fritidstjenes-

ter 

Andre fritidstjenester som ikke omfattes 

av noen av de øvrige mer detaljerte 

verdiene i 3_4_CulturalEntertain-

mentAnd-RecreationalServices. 

3_4_Cultural-

Entertainment-

AndRecreational-

Services 

3_5_OtherServices andre tjenester Levering av andre tjenester som ikke 

omfattes av noen av de øvrige mer 

detaljerte verdiene i 3_TertiaryProduc-

tion. 

3_Tertiary-

Production 
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4_TransportNetwork-

sLogisticsAndUtilities 

transportnett, 

logistikk og 

allmennyttige 

tjenester 

Grunnleggende infrastruktur og nett i 

samfunnet. Alle de andre sektorene 

bruker infrastrukturen og nettene til å 

produsere varer og tjenester, og de er 

også livsnødvendige for boligområder. 

Det omfatter vannforsyning, innsamling, 

behandling og gjenvinning av kloakk og 

avfall, transport, nett, lagring og 

kommunikasjon. 

 

4_1_Transport-

Networks 

transportnett Infrastruktur tilknyttet transport. 4_TransportNet

worksLogistics-

AndUtilities 

4_1_1_RoadTransport veitransport Områder brukt til veitransport, f.eks. 

veier, parkeringsplasser, bensinstasjoner. 

4_1_Transport-

Networks 

4_1_2_Railway-

Transport 

jernbanetransport Områder brukt til jernbanetransport, 

f.eks. jernbanespor, jernbanestasjoner og 

rangerstasjoner. 

4_1_Transport-

Networks 

4_1_3_AirTransport lufttransport Områder brukt til lufttransport, f.eks. 

flyplasser og tilknyttede tjenester. 

4_1_Transport-

Networks 

4_1_4_WaterTransport sjøtransport Områder brukt til sjøtransport, f.eks. 

havner, elver, dokker og tilknyttede 

tjenester. 

4_1_Transport-

Networks 

4_1_5_OtherTransport-

Network 

andre transportnett Områder brukt til annen transport som 

ikke omfattes av noen av de øvrige mer 

detaljerte verdiene i 4_1_Transport-

Networks. 

4_1_Transport-

Networks 

4_2_LogisticalAnd-

StorageServices 

logistikk- og 

lagringstjenester 

Områder brukt til separate lagrings- og 

logistikktjenester (uten direkte tilknyt-

ning til bestemte industrier). 

4_TransportNet

worksLogistics-

AndUtilities 

4_3_Utilities allmennyttige 

tjenester 

Infrastruktur for allmennyttige tjenester. 4_TransportNet

worksLogistics-

AndUtilities 

4_3_1_ElectricityGas-

AndThermalPower-

DistributionServices 

distribusjon av 

elektrisk kraft, 

gasskraft og 

varmekraft 

Områder som brukes til distribusjon av 

elektrisk kraft, gasskraft og varmekraft, 

herunder rørledninger brukt til transport 

av olje og gass. 

4_3_Utilities 

4_3_2_WaterAndSew-

ageInfrastructure 

vann- og 

kloakkinfrastruktur 

Områder brukt til utvinning, innsamling, 

rensing, lagring og distribusjon av vann, 

innsamling og behandling av kloakk 

(herunder rørledningene). 

4_3_Utilities 

4_3_3_Waste-

Treatment 

avfallsbehandling Områder brukt til innsamling, 

behandling og gjenvinning av avfall. 

4_3_Utilities 

4_3_4_OtherUtilities andre allmennyt-

tige tjenester 

Områder brukt til andre allmennyttige 

tjenester som ikke omfattes av noen av 

de øvrige mer detaljerte verdiene i 

4_3_Utilities. 

4_3_Utilities 
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5_ResidentialUse bruk til boliger Områder som hovedsakelig brukes til 

boligformål. Boligformene varierer 

betydelig mellom og innenfor bolig-

områdene. Områdene omfatter enebo-

liger, flerfamilieboliger og campingtil-

hengere i store og små byer og 

landdistrikter uten tilknytning til pri-

mærproduksjon. Dette kan være 

arealbruk med høy tetthet og lav tetthet. 

Denne klassen omfatter også bolig-

områder kombinert med annen forenlig 

bruk og andre boligområder. 

 

5_1_PermanentResi-

dentialUse 

bruk til permanente 

boliger 

Boligområder dominert av frittliggende 

eneboliger omgitt av hage og/eller 

gårdsplass, en kombinasjon av enebo-

liger, tomannsboliger, terrassehus, 

byhus, rekkehus og boligblokker brukt 

som permanent bolig. 

5_Residential-

Use 

5_2_Residential-

UseWithOtherCompa-

tibleUses 

bruk til boliger og 

annen forenlig bruk 

Boligområder kombinert med annen 

forenlig bruk (f.eks. diverse tjenester og 

lettindustri). 

5_Residential-

Use 

5_3_OtherResidenti-

alUse 

annen bruk til 

boliger 

Områder som hovedsakelig benyttes til 

midlertidige boliger (leirer for 

innvandrere), ferieboliger (sommerhyt-

ter) osv. 

5_Residential-

Use 

6_OtherUses annen bruk Områder som ikke omfattes av verdiene 

1_PrimaryProduction, 2_Secondary-

Production, 3_TertiaryProduction, 

4_TransportNetworksLogisticsAndUtilit

ies, 5_ResidentialUse eller noen av de 

mer detaljerte verdiene, eller områder 

under bygging. 

 

6_1_TransitionalAreas overgangsområder Områder under bygging. Denne klassen 

brukes bare for eksisterende arealbruk 

og ikke for planlagt arealbruk. 

6_OtherUses 

6_2_AbandonedAreas brakklagte områder Brakklagte landbruksarealer, bolig-, 

industri- og transportområder og 

grunnleggende infrastrukturområder. 

Området tilhører klassen for brakklagte 

områder dersom det ikke er i bruk og 

ikke lenger kan brukes til det 

opprinnelige formålet uten større 

reparasjons- eller renoveringsarbeid. 

6_OtherUses 

6_3_NaturalAreasNot-

InOtherEconomicUse 

naturområder som 

ikke brukes til 

andre økonomiske 

formål 

Områder som er i naturlig tilstand og 

ikke brukes til andre økonomiske 

formål. 

6_OtherUses 

6_3_1_LandAreasNot-

InOtherEconomicUse 

landområder som 

ikke brukes til 

andre økonomiske 

formål 

Områder som er i naturlig tilstand, f.eks. 

skogmark, buskmark, gressmark, 

våtmarksområde, snaumark, som ikke 

brukes til andre sosioøkonomiske 

formål. Dette omfatter områder med 

planleggingsstatusen «naturområde». 

Verneområder kan inngå i denne klassen 

eller også i andre klasser dersom de 

brukes på andre måter. Verneområder er 

alltid merket med supplerende lovstatus 

som «verneområde». 

6_3_Natural-

AreasNotInOther-

EconomicUse 
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6_3_2_WaterAreasNot

InOtherEconomicUse 

vannområder som 

ikke brukes til 

andre økonomiske 

formål 

Vannområder som ikke brukes til andre 

sosioøkonomiske formål. 

6_3_Natural-

AreasNotInOther-

EconomicUse 

6_4_AreasWhereAny

UseAllowed 

områder der all 

bruk er tillatt 

Områder der all bruk er tillatt i henhold 

til planlagt arealbruk (Planned land use, 

PLU). 

6_OtherUses 

6_5_AreasWithoutAny

SpecifiedPlannedUse 

områder uten 

særskilt planlagt 

bruk 

Områder der ingen bruk er angitt som 

planlagt arealbruk (Planned land use, 

PLU), f.eks. områder utenfor planens 

virkeområde. 

6_OtherUses 

6_6_NotKnownUse ikke kjent bruk Områder der arealbruken er ukjent. 6_OtherUses 

4.3.2.2.  Klassifisering av arealbruk (LandUseClassificationValue) 

Liste over arealbrukkategorier som skal benyttes for arealbruk i INSPIRE og fastsettes på nasjonalt eller 

lokalt plan. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

4.4. Eksisterende arealbruk 

4.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken for eksisterende arealbruk inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Datasett for eksisterende arealbruk 

— Objekt for eksisterende arealbruk 

4.4.1.1.  Datasett for eksisterende arealbruk (ExistingLandUseDataSet) 

Et datasett for eksisterende arealbruk er en samling områder med informasjon om eksisterende (nåværende 

eller tidligere) arealbruk. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExistingLandUseDataSet 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

extent Grense for den geometriske unionen av 

alle forekomster av den geografiske 

objekttypen ExistingLandUseObject. 

GM_MultiSurface  

name Datasettnavn som kan leses av 

mennesker. 

CharacterString  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da datasettet for eksisterende 

arealbruk oppsto i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når datasettet for eksis-

terende arealbruk vil opphøre i den 

virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/721 

 

 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ExistingLandUseDataSet 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

member Referanse til LandUseObjects tilknyttet 

dette ExistingLandUseDataSet 

ExistingLandUse-

Object 

 

4.4.1.2.  Objekt for eksisterende arealbruk (ExistingLandUseObject) 

Et objekt for eksisterende arealbruk beskriver arealbruken i et område med en homogen kombinasjon av 

typer arealbruk. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExistingLandUseObject 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrisk representasjon av det geo-

grafiske området som omfattes av dette 

objektet. 

GM_MultiSurface  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

hilucsPresence Faktisk forekomst av en arealbrukkategori 

i henhold til HILUCS i objektet. 

HILUCSPresence kan være tom 

hilucsLandUse HILUCS-klasser for arealbruk som fore-

kommer i objektet for eksisterende 

arealbruk. 

HILUCSValue  

specificLandUse Arealbrukkategori i henhold til nomen-

klaturen for dette datasettet. 

LandUseClassification

Value 

kan være tom 

specificPresence Faktisk forekomst av en arealbrukkategori 

i objektet. 

SpecificPresence kan være tom 

observationDate Observasjonsdatoen for en beskrivelse. Date kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da fenomenet oppsto i den 

virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ExistingLandUseObject 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

dataSet Datasett for eksisterende arealbruk som 

dette objektet for arealbruk tilhører. 

ExistingLandUse-

DataSet 

 

4.5. Arealbruk i rutenett 

4.5.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Arealbruk i rutenett inneholder den geografiske objekttypen Rutenett for eksisterende arealbruk.  
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4.5.1.1.  Rutenett for eksisterende arealbruk (ExistingLandUseGrid) 

Et rutenett for eksisterende arealbruk er en samling piksler med informasjon om eksisterende (nåværende 

eller tidligere) arealbruk. HILUCS-systemet skal brukes til klassifisering. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExistingLandUseGrid 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

name Datasettnavn som kan leses av mennesker. CharacterString  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

extent Angir datasettets omfang. EX_Extent  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Første dato rutenettet er en gyldig 

representasjon av virkeligheten. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når rutenettet ikke lenger er 

en gyldig representasjon av virkeligheten. 

DateTime kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ExistingLandUseGrid 

rangeSet-verdiene skal være av typen CategoryOrNilReason. 

Intervallet er enten basert på HILUCS eller på et særlig klassifiseringssystem for arealbruk definert av 

dataleverandøren. 

4.6. Arealbruk i henhold til prøve 

4.6.1. Geografiske objekttyper 

Pakken for arealbruk i henhold til prøve inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Prøve av eksisterende arealbruk 

— Datasett for eksisterende arealbruk i henhold til prøve 

4.6.1.1.  Prøve av eksisterende arealbruk (ExistingLandUseSample) 

Beskrivelse av eksisterende arealbruk på det bestemte stedet. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExistingLandUseSample 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

location Sted der prøven av arealbruk tas. GM_Point  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

hilucsLandUse HILUCS-klasser for arealbruk som 

forekommer i prøven av eksisterende 

arealbruk. 

HILUCSValue  

hilucsPresence Faktisk forekomst av en arealbruk-

kategori i henhold til HILUCS i objektet. 

HILUCSPresence kan være tom 

specificLandUse Arealbrukkategori i henhold til nomen-

klaturen for dette datasettet. 

LandUseClassification

Value 

kan være tom 

observationDate Observasjonsdatoen for en beskrivelse. Date kan være tom 

specificPresence Faktisk forekomst av en arealbruk-

kategori i objektet. 

SpecificPresence kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da fenomenet oppsto i den 

virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ExistingLandUseSample 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

dataset Datasett som prøven tilhører. SampledExisting-

LandUseDataSet 

 

4.6.1.2.  Datasett for eksisterende arealbruk i henhold til prøve (SampledExistingLandUseDataSet) 

Et datasett for eksisterende arealbruk i henhold til prøve er en samling steder med informasjon om 

eksisterende (nåværende eller tidligere) arealbruk. 

Attributter for den geografiske objekttypen SampledExistingLandUseDataSet 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

extent Konvekst hylster for alle forekomster av 

den geografiske objekttypen Existing-

LandUseSample. 

GM_MultiSurface  

name Datasettnavn som kan leses av mennesker. CharacterString  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Første dato datasettet er gyldig i 

virkeligheten. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når datasettet vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SampledExistingLandUseDataSet 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

member Referanse til medlemmene i datasettet for 

eksisterende arealbruk i henhold til prøve. 

ExistingLandUse-

Sample 

 

4.7. Planlagt arealbruk 

4.7.1. Geografiske objekttyper 

Pakken for planlagt arealbruk inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Offisiell dokumentasjon 

— Arealplan 

— Tilleggsregulering 

— Soneinndelingselement 

4.7.1.1.  Offisiell dokumentasjon (OfficialDocumentation) 

Den offisielle dokumentasjonen som omfatter arealplanen; den kan bestå av gjeldende lovgivning, regler, 

kartografiske elementer, beskrivende elementer som kan være tilknyttet den fullstendige arealplanen, et 

soneinndelingselement eller en tilleggsregulering. I enkelte medlemsstater vil den faktiske regule-

ringsteksten inngå i datasettet (og kan settes inn i attributtet regulationText), i andre medlemsstater vil 

teksten ikke inngå i datasettet, men vises til via en henvisning til et dokument eller en rettsakt. Minst én av 

de tre verdiene som kan være tomme, skal angis. 

Attributter for den geografiske objekttypen OfficialDocumentation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

legislationCitation Henvisning til dokumentet som innehol-

der reguleringsteksten. 

LegislationCitation kan være tom 

regulationText Reguleringsteksten. CharacterString kan være tom 

planDocument Henvisning til skannede planer og kon-

struksjonstegninger, enten de er geo-

refererte eller ikke. 

DocumentCitation kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen OfficialDocumentation 

Minst ett av attributtene legislationCitation, regulationText eller planDocument skal fylles ut med en verdi 

som ikke kan være tom («non-void»-verdi). 

4.7.1.2.  Arealplan (SpatialPlan) 

Et sett dokumenter som angir en strategisk retning for utviklingen av et gitt geografisk område, angir 

politikken, prioriteringene, programmene og arealfordelingene som ligger til grunn for den strategiske 

retningen og påvirker fordelingen av mennesker og virksomhet i områder av ulik størrelse. Arealplaner 

kan utvikles for by- og regionalplanlegging, miljøplanlegging, landskapsplanlegging, nasjonale arealplaner 

eller arealplaner på EU-plan. 

Attributter for den geografiske objekttypen SpatialPlan 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

extent Geometrisk union av alle forekomster av 

de geografiske objekttypene Zoning-

Element og SupplementaryRegulation. 

Når en SpatialPlan bare består av et 

dokument, er attributtets omfang grensen 

av det kartografiske bildet med informa-

sjon om arealbruk (dvs. arealbrukkartets 

omfang). 

GM_MultiSurface  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

officialTitle Offisiell tittel på arealplandokumentet. CharacterString  

levelOfSpatialPlan Nivå for de administrative enhetene som 

planen omfatter. 

LevelOfSpatialPlan-

Value 

 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Første dato arealplanen er gyldig i vir-

keligheten. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når arealplanen vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

alternativeTitle Alternativ (uoffisiell) tittel på arealplanen. CharacterString kan være tom 

planTypeName Navn på den plantypen som medlems-

staten har gitt planen. 

PlanTypeNameValue  

processStepGeneral Generell angivelse av det trinnet som 

planen befinner seg på i planleggings-

prosessen. 

ProcessStepGeneral-

Value 

kan være tom 

backgroundMap Angivelse av det bakgrunnskartet som er 

brukt til å utarbeide planen. 

BackgroundMapValue kan være tom 

ordinance Henvisning til relevant administrativ 

bestemmelse. 

OrdinanceValue kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SpatialPlan 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

officialDocument Lenke til de offisielle dokumentene som 

gjelder arealplanen. 

OfficialDo-

cumentation 

kan være tom 

member Referanse til ZoningElements tilknyttet 

denne SpatialPlan. 

ZoningElement  

restriction Lenker til tilleggsreguleringer med 

informasjon og/eller begrensninger for 

bruk av land/vann som utfyller 

soneinndelingen som en del av denne 

arealplanen. 

Supplementary-

Regulation 
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4.7.1.3.  Tilleggsregulering (SupplementaryRegulation) 

Et geografisk objekt (punkt, linje eller polygon) i en arealplan med tilleggsinformasjon og/eller 

begrensning på bruk av land/vann som er nødvendig for arealplanleggingen, eller for å formalisere 

eksterne regler fastsatt i lovtekst. 

Attributter for den geografiske objekttypen SupplementaryRegulation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometri for det området som er 

omfattet av tilleggsreguleringen. 

GM_Object  

validFrom Første dato denne versjonen av tilleggs-

reguleringen er gyldig i virkeligheten. 

DateTime kan være tom 

validTo Dato tilleggsreguleringen ikke lenger er 

gyldig fra. 

DateTime kan være tom 

regulationNature Arealbrukreguleringens rettslige status. RegulationNature-

Value 

 

specificSupple-

mentaryRegulation 

Henvisning til en kategori for tilleggs-

reguleringer angitt i en særlig nomen-

klatur for tilleggsreguleringer fra datale-

verandøren. 

Specific-

Supplementary-

RegulationValue 

kan være tom 

supplementaryRegulation Kode for tilleggsreguleringen fra den 

hierarkiske kodelisten for tilleggs-

reguleringer fastsatt på europeisk plan. 

SupplementaryRegu-

lationValue 

 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av 

det geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

processStepGeneral Generell angivelse av det trinnet som 

tilleggsreguleringen befinner seg på i 

planleggingsprosessen. 

ProcessStep-

GeneralValue 

kan være tom 

backgroundMap Angivelse av det bakgrunnskartet som er 

brukt til å utarbeide tilleggsreguleringen. 

BackgroundMap-

Value 

kan være tom 

dimensioningIndication Spesifikasjoner om dimensjoneringen 

som legges til dimensjoneringen av de 

soneinndelingselementene som over-

lapper geometrien for tilleggsregule-

ringen. 

Dimensioning-

IndicationValue 

kan være tom 

inheritedFromOtherPlans Angivelse av hvorvidt tilleggsregule-

ringen er overtatt fra en annen arealplan. 

Boolean kan være tom 

specificRegulationNature Arealbrukreguleringens rettslige status 

fra et nasjonalt perspektiv. 

CharacterString kan være tom 

name Offisielt navn på tilleggsreguleringen. CharacterString kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SupplementaryRegulation 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

officialDocument Lenke til reguleringsteksten for denne 

tilleggsreguleringen. 

OfficialDocumentation kan være tom 

plan Lenke til planen denne tilleggsregule-

ringen er en del av. 

SpatialPlan  

4.7.1.4.  Soneinndelingselement (ZoningElement) 

Et geografisk objekt som er homogent med hensyn til tillatt arealbruk basert på soneinndeling som skiller 

ett sett arealbruk fra et annet. 

Attributter for den geografiske objekttypen ZoningElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometri for dette soneinndelingselemen-

tet. 

GM_MultiSurface  

validFrom Dato da fenomenet oppsto i den virkelige 

verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når fenomenet vil opphøre i 

den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

hilucsLandUse Dominerende arealbrukklasse i dette 

arealbrukobjektet. 

HILUCSValue  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

hilucsPresence Faktisk forekomst av en arealbrukkategori 

i objektet. 

HILUCSPresence kan være tom 

specificLandUse Arealbrukkategori i henhold til nomenkla-

turen for dette datasettet. 

LandUseClassification-

Value 

kan være tom 

specificPresence Faktisk forekomst av en arealbrukkategori 

i objektet. 

SpecificPresence kan være tom 

regulationNature Arealbrukangivelsens rettslige status. RegulationNatureVa-

lue 

 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

processStepGeneral Generell angivelse av det trinnet som 

soneinndelingselementet befinner seg på i 

planleggingsprosessen. 

ProcessStepGeneral-

Value 

kan være tom 

backgroundMap Angivelse av det bakgrunnskartet som er 

brukt til å utarbeide soneinndelings-

elementet. 

BackgroundMapValue kan være tom 

Dimensioning-

Indication 

Spesifikasjoner om dimensjoneringen av 

byutviklingen. 

DimensioningIndica-

tionValue 

kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ZoningElement 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

plan SpatialPlan som dette ZoningElement 

tilhører. 

SpatialPlan  

officialDocument Reguleringstekst som inngår i dette sone-

inndelingselementet. 

OfficialDocumentation kan være tom 

4.7.2. Datatyper 

4.7.2.1.  Bakgrunnskart (BackgroundMapValue) 

Informasjon om det kartet som er brukt som bakgrunn i definisjonen av en arealplan, et soneinn-

delingselement eller en tilleggsregulering. 

Attributter for datatypen BackgroundMapValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

backgroundMapDate Dato for det bakgrunnskartet som er brukt. DateTime  

backgroundMa-

pReference 

Henvisning til det bakgrunnskartet som er 

brukt. 

CharacterString  

backgroudMapURI URI-henvisning til tjeneste som leverer 

bakgrunnskartet. 

URI kan være tom 

4.7.2.2.  Dimensjoneringsangivelse med tegnverdi (DimensioningIndicationCharacterValue) 

Dimensjoneringsangivelse med verdi av typen CharacterString. 

Denne typen er en undertype av DimensioningIndicationValue. 

Attributter for datatypen DimensioningIndicationCharacterValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Dimensjonsangivelsenes verdi. CharacterString  

4.7.2.3.  Dimensjoneringsangivelse med heltallsverdi (DimensioningIndicationIntegerValue) 

Dimensjoneringsangivelse med verdi av typen heltall (integer). 

Denne typen er en undertype av DimensioningIndicationValue. 

Attributter for datatypen DimensioningIndicationIntegerValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Dimensjonsangivelsenes verdi. Integer  

4.7.2.4.  Dimensjoneringsangivelse med målverdi (DimensioningIndicationMeasureValue) 

Dimensjoneringsangivelse der verdien er et mål. 

Denne typen er en undertype av DimensioningIndicationValue. 

Attributter for datatypen DimensioningIndicationMeasureValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Dimensjonsangivelsenes verdi. Measure  
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4.7.2.5.  Dimensjoneringsangivelse med realverdi (DimensioningIndicationRealValue) 

Dimensjoneringsangivelse der verdien er et tall med flytende komma. 

Denne typen er en undertype av DimensioningIndicationValue. 

Attributter for datatypen DimensioningIndicationRealValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Dimensjonsangivelsenes verdi. Real  

4.7.2.6.  Dimensjoneringsangivelse (DimensioningIndicationValue) 

Spesifikasjoner om dimensjoneringen av byutviklingen. 

Attributter for datatypen DimensioningIndicationValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

indicationReference Beskrivelse av dimensjonsangivelsen. CharacterString  

4.7.2.7.  Bestemmelse (OrdinanceValue) 

Henvisning til administrativ bestemmelse. Bestemmelse er en forskrift/regel som vedtas av en myndighet 

som har juridisk rett til å fastsette en slik bestemmelse. 

Attributter for datatypen OrdinanceValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

ordinanceDate Dato for den relevante administrative 

bestemmelsen. 

DateTime  

ordinanceReference Henvisning til relevant administrativ 

bestemmelse. 

CharacterString  

4.7.3. Kodelister 

4.7.3.1.  Arealplanens nivå (LevelOfSpatialPlanValue) 

Planens territoriale hierarki. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten LevelOfSpatialPlanValue 

Verdi Navn Definisjon 

infraLocal infralokal En plan som omfatter bare deler av en 

kommune. 

local lokal Plan på kommunalt plan, tilsvarende det lavere 

administrasjonsnivå LAU2 som fastsatt i 

vedlegg III til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1059/2003(1). 
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Verdi Navn Definisjon 

supraLocal supralokal En plan som overlapper flere kommuner (helt 

eller delvis). 

infraRegional infraregional En plan som overlapper flere administrative 

underenheter i én administrativ region. 

regional regional Plan på regionalt plan (tilsvarende NUTS2 i 

EUROSTAT-nomenklatur for statistiske 

enheter som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1059/2003). 

supraRegional supraregional En plan som overlapper flere administrative 

regioner. 

national nasjonal Plan på medlemsstatsplan. 

other annen Annet nivå for arealplan. 

(1) EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1. 

4.7.3.2.  Generelt prosesstrinn (ProcessStepGeneralValue) 

Generell angivelse av det trinnet som planen befinner seg på i planleggingsprosessen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten ProcessStepGeneralValue 

Verdi Navn Definisjon 

adoption i vedtaksprosessen Plan som er i ferd med å bli lovlig vedtatt. 

elaboration under utarbeiding Plan under utarbeiding. 

legalForce rettslig bindende eller 

aktiv 

Plan som allerede er vedtatt og er rettslig 

bindende eller aktiv. 

obsolete foreldet Plan som er erstattet av en annen plan, eller 

som ikke lenger er i kraft. 

4.7.3.3.  Reguleringens status (RegulationNatureValue) 

Arealbrukangivelsens rettslige status. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten RegulationNatureValue 

Verdi Navn Definisjon 

bindingForDevelopers bindende for utviklere Arealbrukangivelsen er bindende for bare den 

enheten som er ansvarlig for å utvikle et 

område. 

bindingOnlyForAuthorities bindende bare for 

myndigheter 

Arealbrukangivelsen er bindende for bare visse 

myndigheter. 

generallyBinding generelt bindende Arealbrukangivelsen er bindende for alle. 

nonBinding ikke bindende Arealbrukangivelsen er ikke bindende. 

definedInLegislation definert i lovgivning Arealbrukangivelsen er definert i lovgivningen. 
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4.7.3.4.  Navn på plantype (PlanTypeNameValue) 

Plantyper som fastsatt i medlemsstatene. De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier 

definert av dataleverandører. 

4.7.3.5.  Særlig tilleggsregulering (SpecificSupplementaryRegulationValue) 

Kategori for tilleggsreguleringer angitt i en særlig nomenklatur for tilleggsreguleringer fra datale-

verandøren. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

4.7.3.6.  Tilleggsregulering (SupplementaryRegulationValue) 

Typer vilkår og begrensninger i arealplaner. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om arealbruk. 

4.8. Temaspesifikke krav 

1)  Alle datasett for arealbruk skal tildele en arealbruktype fra INSPIREs hierarkiske system for 

klassifisering av arealbruk (HILUCS) på det mest egnede og detaljerte nivået i hierarkiet til hver 

polygon, piksel eller plassering. 

2)  Den geografiske objekttypen CoverageByDomainAndRange skal bare være undertyper til 

GridCoverage. 

3)  Når en sone er fastsatt for å regulere planlagt arealbruk og definert i en rettslig bindende arealplan, 

omfattes den av temaet arealbruk og skal kodes som en SupplementaryRegulation. Dersom sonen er 

fastsatt i henhold til et lovkrav, men ikke er definert i en rettslig bindende arealplan, skal den 

imidlertid kodes som en ManagementRestrictionOrRegulationZone. 

4)  Hver medlemsstat skal på grunnlag av INSPIREs horisontale koordinatreferansesystem definere en 

projeksjon eller et sett projeksjoner som er egnet til å arbeide med for de underliggende 

eiendomsteigene på nasjonalt territorium og grensekryssende områder, der det er aktuelt for en 

SpatialPlan. En projeksjon er egnet dersom den innebærer få lineære endringer (fortrinnsvis mindre 

enn 50 cm per 500 m), slik at brukere kan måle avstander og overflater på en hensiktsmessig måte. 

Projeksjonen eller projeksjonssettet skal defineres i samarbeid med nabostatene. Projeksjonen eller 

projeksjonssettet må være godt dokumentert av hensyn til konverteringen til og fra det felles 

koordinatreferansesystemet. Dokumentasjonen skal samsvare med ISO 19111, som angir hvordan et 

projisert koordinatreferansesystem skal beskrives. 

5)  Bruken av det felles metadataelementet «romlig oppløsning» (Spatial Resolution) (i henhold til del B 

nr. 6.2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1205/2008) skal begrenses til å angi en oppløsningsavstand. 

6)  Dataleverandører skal ta med følgene nøkkelord i tillegg til de obligatoriske nøkkelordene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1205/2008/EF: 

a)  Ett av følgende språknøytrale nøkkelord for å beskrive typen datasett for arealbruk: 

ExistingLandUse, SampledExistingLandUse, GriddedExistingLandUse, PlannedLandUse. 

b)  Dersom datasettet inneholder SpatialPlan-objekter: ett nøkkelord som beskriver nivået til de 

administrative enhetene som omfattes av planen, som fastsatt i kodelisten LevelOfSpatialPlan. 

4.9. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Arealbruk 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

LU.ExistingLandUse Objekter for eksisterende 

arealbruk i henhold til 

INSPIREs hierarkiske sys-

tem for klassifisering av 

arealbruk på det mest hen-

siktsmessige nivået. 

ExistingLandUseObject 

LU.SpatialPlan En arealplans omfang. SpatialPlan 
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Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

LU.ZoningElement Soneinndelingsobjekter for 

arealplanlegging i henhold 

til INSPIREs hierarkiske 

system for klassifisering 

av arealbruk på det mest 

hensiktsmessige nivået. 

ZoningElement 

LU.Supplementary-

Regulation 

Reguleringer som utfyller 

soneinndelingen og 

påvirker arealbruken. 

SupplementaryRegulation 

5.  MENNESKERS HELSE OG SIKKERHET (HUMAN HEALTH AND SAFETY) 

5.1. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Menneskers helse og sikkerhet: 

— Statistiske helseopplysninger 

— Biomarkør 

— Sykdom 

— Generell helsestatistikk 

— Statistikk for helsetjenester 

— Mål for miljømessig viktig helsefaktor 

— Statistiske opplysninger for miljømessig viktig helsefaktor 

5.1.1. Statistiske helseopplysninger (HealthStatisticalData) 

Opplysninger om menneskers helse, fra registrerte sykdommer og relaterte helseproblemer (i henhold til 

internasjonalt anerkjente kodelister, som ICD-10), uttrykt som sykelighet og dødelighet, til opplysninger 

om generell helsetilstand (BMI, oppfatning av egen helsetilstand osv.), opplysninger om helsetjenester 

(helseutgifter, dagpasienter osv.) og opplysninger om biomarkører; dette er statistiske indekser aggregert 

ved ulike statistiske enheter, innsamlet/rapportert i ulike befolkningsgrupper. Bruk av data fra biologisk 

overvåking av mennesker gir mulighet til å utforske mulige direkte eller indirekte forbindelser mellom 

menneskers helse og miljøet. 

Denne typen er abstrakt. 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen HealthStatisticalData 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

aggregationUnit Statistisk enhet som de statistiske 

helseopplysningene gjelder for. 

StatisticalUnit  

5.1.2. Biomarkør (Biomarker) 

En biomarkør (for eksponering) er konsentrasjonen av en kjemikalie, dens metabolitt eller produktet av en 

interaksjon mellom en kjemikalie og et målmolekyl eller en målcelle som måles i en del av en organisme. 

Denne typen er en undertype av HealthStatisticalData.  
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Attributter for den geografiske objekttypen Biomarker 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

biomarkerName Dette er den entydige identifikatoren for 

en biomarkør, med informasjon om den 

bestemte kjemikalien og matrisen der 

kjemikalien ble bestemt. 

BiomarkerType  

biomarkerStatistical-

Parameter 

Det statistiske sammendraget av en under-

søkelse med biologisk overvåking av 

mennesker, med de viktigste statistiske 

kjennetegnene for en biomarkør målt i den 

særskilte undersøkelsen. 

BiomarkerStatistical-

ParameterType 

 

referencePeriod Tidsrommet som opplysningene gjelder 

for. 

ReferencePeriodType  

ageRange Aldersintervall for en særlig delpopula-

sjon uttrykt som startalder og et intervall, 

begge alternativt uttrykt i år, måneder 

eller uker. 

AgeRangeType  

gender Den undersøkte befolkningens kjønn. GenderValue  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Biomarker 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

refersTo Biomarkørdata beskrevet med metadata. BiomarkerThematic-

Metadata 

 

5.1.3. Sykdom (Disease) 

Statistiske opplysninger om patologier knyttet direkte eller indirekte til miljøkvaliteten. 

Denne typen er en undertype av HealthStatisticalData. 

Attributter for den geografiske objekttypen Disease 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

ageRange Aldersintervall for en særlig delpopula-

sjon uttrykt som startalder og et intervall, 

begge alternativt uttrykt i år, måneder 

eller uker. 

AgeRangeType kan være tom 

diseaseMeasure Ulike måter å rapportere data om syk-

dommer og relaterte helseproblemer i en 

befolkning. 

DiseaseMeasure  

gender Den undersøkte befolkningens kjønn. GenderValue kan være tom 

referencePeriod Tidsrommet som opplysningene gjelder 

for. 

ReferencePeriodType  

pathology Patologitype. ICDValue  

COD Opplysninger om dødsårsaker (COD) som 

gir informasjon om dødelighetsmønstre og 

utgjør et viktig element i opplysninger om 

folkehelse. 

CODValue  
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Begrensninger for den geografiske objekttypen Disease 

COD-attributtet skal bare angis dersom attributtet diseaseMeasureType for diseaseMeasure har en verdi 

som angir dødelighet. 

Minst ett av attributtene patologi og COD må fylles ut. 

5.1.4. Generell helsestatistikk (GeneralHealthStatistics) 

Tall om visse helseaspekter som gjelder for en befolkning eller et område. Med hensyn til denne 

datamodellen omfatter opplysninger om «generell helse» aspekter som oppfatning av egen helsetilstand, 

demografisk fordeling av ulike helseproblemer, røykere osv., uttrykt som råtall, satser, prosentdeler, 

fordelt på kjønn, alder og/eller sosioøkonomiske, kulturelle, etniske eller andre faktorer. 

Denne typen er en undertype av HealthStatisticalData. 

Attributter for den geografiske objekttypen GeneralHealthStatistics 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

ageRange Aldersintervall for en særlig delpopula-

sjon uttrykt som startalder og et intervall, 

begge alternativt uttrykt i år, måneder 

eller uker. 

AgeRangeType kan være tom 

gender Den undersøkte befolkningens kjønn. GenderValue kan være tom 

generalHealthName Indikator for helsetilstand. GeneralHealthTypeVa-

lue 

 

generalHealthValue Et talluttrykk for en helseindeks-

/indikator. 

Real  

referencePeriod Tidsrommet som opplysningene gjelder 

for. 

ReferencePeriodType  

5.1.5. Statistikk for helsetjenester (HealthServicesStatistic) 

Statistiske opplysninger om helseomsorg/-tjenester på NUTS 1- og NUTS 2-nivå og kommunalt plan. 

Denne typen er en undertype av HealthStatisticalData. 

Attributter for den geografiske objekttypen HealthServicesStatistic 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

healthServiceType Type helsetjenester. HealthServices-

TypeValue 

 

healthServiceValue Tallverdi for den aktuelle typen. Real  

referencePeriod Tidsrommet som opplysningene gjelder 

for. 

ReferencePeriodType  

5.1.6. Mål for miljømessig viktig helsefaktor (EnvHealthDeterminantMeasure) 

En råmåling foretatt på et sted av interesse for å analysere viktige faktorer for menneskers helse.  
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Attributter for den geografiske objekttypen EnvHealthDeterminantMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

location Stedet for målingen. GM_Object  

type Type miljømessig viktig helsefaktor. EnvHealthDeterminant-

TypeValue 

 

measureTime Tidsrommet for målingen. TM_Period  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet når opplysningene vil bli tatt i 

bruk. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når bruk av opplysningene vil 

opphøre. 

DateTime kan være tom 

5.1.7. Statistiske opplysninger om miljømessig viktig helsefaktor (EnvHealthDeterminantStatisticalData) 

Statistiske opplysninger av interesse for å analysere viktige faktorer for menneskers helse, fra 

aggregeringen av råmålinger innenfor en statistisk enhet. 

Denne typen er en undertype av HealthStatisticalData. 

Attributter for den geografiske objekttypen EnvHealthDeterminantStatisticalData 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

statisticalMethod Type statistisk metode som brukes til å 

aggregere opplysningene fra råmålingen 

for den statistiske enheten. 

StatisticalAggregation-

MethodValue 

 

type Type miljømessig viktig helsefaktor. EnvHealthDeterminant-

TypeValue 

 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EnvHealthDeterminantStatisticalData 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

measure Målingene. Measure  

5.2. Datatyper 

5.2.1. Alder (Age) 

En persons alder kan uttrykkes på ulike måter (for eksempel år for voksne, måneder eller uker for 

spedbarn). 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen Age 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

month Tidsrom. Integer  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

week Tidsrom. Integer  

year Tidsrom. Integer  

5.2.2. Aldersintervall (AgeRangeType) 

Aldersintervall for en særlig delpopulasjon uttrykt som startalder og et intervall, begge alternativt uttrykt i 

år, måneder eller uker. 

Attributter for datatypen AgeRangeType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

startAge Aldersintervallets begynnelse. Age  

range Aldersintervallets varighet. Age  

5.2.3. Statistisk parameter for biomarkør (BiomarkerStatisticalParameterType) 

Et sett med statistiske kjennetegn for en biomarkør målt for én særskilt biomarkør. 

Attributter for datatypen BiomarkerStatisticalParameterType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometric Mean Geometrisk gjennomsnitt. Measure  

CI95ofGM 95 % konfidensintervall for det geo-

metriske gjennomsnittet. 

Measure  

P50 50-prosentil, eller middelverdi. Verdi 

under hvilken 50 prosent av observa-

sjonene ble gjort. 

Measure  

P90 90-prosentil. Verdi under hvilken 

90 prosent av observasjonene ble gjort. 

Measure  

P95 95-prosentil. Verdi under hvilken 

95 prosent av observasjonene ble gjort. 

Measure  

CI95ofP95 95 % konfidensintervall for 95-prosen-

tilen. 

Measure  

maximum Den høyeste biomarkørverdien som er 

bestemt hos en enkelt deltaker i under-

søkelsen med biologisk overvåking. 

Measure  

pinLOD Andel av enkeltpersoner med nivåer av 

prøveparameteren som ikke kan påvises 

(under påvisningsgrense). 

Real  

LOQ Grense for mengdebestemmelse. Real  

numberOfParticipants Antall deltakere som har gitt prøver som 

inngår i beregningen av den statistiske 

parameteren for biomarkøren. 

Integer  
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5.2.4. Tematiske metadata om biomarkør (BiomarkerThematicMetadata) 

Tematiske metadata som beskriver formålet med undersøkelsen, målpopulasjonen og de undersøkte 

områdenes kjennetegn. 

Attributter for datatypen BiomarkerThematicMetadata 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

studyType Målet med undersøkelsen (hypotese, 

generell befolkningsundersøkelse, opport-

unistisk) når valgene er forhåndsdefinert. 

PT_FreeText  

areaType Prøvetakingsområdets kjennetegn (by, 

landdistrikt, tettbygde strøk) når valgene 

er forhåndsdefinert i en undersøkelse med 

biologisk overvåking av mennesker. 

PT_FreeText  

specificSubPopulation Den undersøkte populasjonens kjennetegn 

med hensyn til alder, kjønn og andre 

populasjonskjennetegn når valgene er 

forhåndsdefinert i en undersøkelse med 

biologisk overvåking av mennesker. 

PT_FreeText  

mean Age Gjennomsnittsalderen for den særskilte 

delpopulasjonen. 

Age  

Assosiasjonsroller for datatypen BiomarkerThematicMetadata 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

describedBy Metadata knyttet til biomarkørdata. Biomarker  

5.2.5. Biomarkørtype (BiomarkerType) 

En biomarkør defineres både av en kvantifisert eller bestemt kjemikalie (f.eks. kadmium, bly) eller dens 

metabolitt, og en matrise (f.eks. blod, urin) som brukes til kvantifisering, f.eks. kadmium i urin, bly i blod. 

Attributter for datatypen BiomarkerType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

chemical Angivelse av forbindelsens navn eller 

forkortelse, kjemiske formel, CAS-

PubChem eller annet tall som kvan-

tifiseres ved målingen. 

ChemicalValue  

matrix Type biologisk materiale eller kroppsdel 

som det foretas prøve av for å bestemme 

eller kvantifisere en biomarkør. 

MatrixValue  

5.2.6. Sykdomsmål (DiseaseMeasure) 

Ulike måter å rapportere data om sykdommer og relaterte helseproblemer i en befolkning. 

Attributter for datatypen DiseaseMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

diseaseMeasureType Ulike måter å rapportere data om 

sykdommer og relaterte helseproblemer i 

en befolkning. 

DiseaseMeasure-

TypeValue 

 

value Verdi for den målte sykdomsindikatoren. Real  
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5.2.7. Referanseperiode (ReferencePeriodType) 

Tidsrommet som dataene gjelder for. 

Attributter for datatypen ReferencePeriodType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

startDate Referanseperiodens begynnelse. Date  

endDate Referanseperiodens slutt. Date  

5.2.8. Konsentrasjonsmål (Concentration) 

En måling av konsentrasjonen av en særskilt komponent i et særskilt medium. 

Denne typen er en undertype av Measure. 

Attributter for typen Concentration 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

uom Målenhet. UomConcentration  

5.2.9. Målenhet for konsentrasjon (UomConcentration) 

En målenhet for konsentrasjonen av en særskilt komponent i et særskilt medium. 

Denne typen er en undertype av UnitOfMeasure. 

Attributter for typen UomConcentration 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

component Komponenten som konsentrasjonen måles 

for. 

ComponentTypeValue  

media Det mediet konsentrasjonen måles i. MediaTypeValue  

5.2.10. Støymåling (NoiseMeasure) 

Måling av støynivå. 

Denne typen er en undertype av Measure. 

Attributter for typen NoiseMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

uom En målenhet for støynivå. UomNoise  

5.2.11. Målenhet for støy (UomNoise) 

En målenhet for støynivå. 

Denne typen er en undertype av UnitOfMeasure.  
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Attributter for typen UomNoise 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

source Støykildetype. NoiseSourceType-

Value 

 

5.3. Kodelister 

5.3.1. Dødsårsak (CODValue) 

Data om dødsårsaker (COD) gir informasjon om dødelighetsmønstre og utgjør et viktig element i 

opplysninger om folkehelse. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i Eurostats europeiske kortliste over 

dødsårsaker. 

5.3.2. Kjemikalie (ChemicalValue) 

Navn på kjemisk stoff. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.3. Type miljømessig helsekomponent (ComponentTypeValue) 

Særskilt komponenttype (kjemisk stoff, biologiske arter osv.) som konsentrasjonen måles av i et 

miljømedium. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet, særlig for komponenter tilknyttet kvaliteten på grunnvann, vann i innsjøer, vann i elver, 

omgivelsesluft og badevann. 

5.3.4. Type sykdomsmål (DiseaseMeasureTypeValue) 

Ulike måter å rapportere data om sykdommer og relaterte helseproblemer i en befolkning. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.5. Type miljømessig viktig helsefaktor (EnvHealthDeterminantTypeValue) 

Type miljømessig viktig helsefaktor. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.6. Type generell helse (GeneralHealthTypeValue) 

Type indikator for helsetilstand. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.7. Type helsetjenester (HealthServicesTypeValue) 

Type indikator for helsetjenester.  
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De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.8. Internasjonal klassifisering av sykdommer (ICDValue) 

Sykdom som definert i International Classification of Diseases, 10. reviderte utgave. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i den 10. reviderte utgaven av den 

internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), utgitt av Verdens helseorganisasjon. 

5.3.9. Matrise (MatrixValue) 

Type vev fra mennesker eller kroppsdel som brukes til måling av biomarkøren. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.10. Type miljømessig helsemedium (MediaTypeValue) 

Det mediet konsentrasjonen av en helsekomponent måles i. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.11. Støykildetype (NoiseSourceTypeValue) 

Verdier for støykildetype. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.3.12. Statistisk aggregeringsmetode (StatisticalAggregationMethodValue) 

Typer statistiske metoder som brukes til å aggregere opplysningene fra råmålingen for den statistiske 

enheten. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om menneskers helse og 

sikkerhet. 

5.4. Temaspesifikke krav 

1)  Statistiske opplysninger om geodatatemaet Menneskers helse og sikkerhet må vise til geografiske 

objekter angitt i geodatatemaet Statistiske enheter. 

2)  Når det er mulig, skal kodelisten ICDValue brukes til å identifisere sykdommens navn. 

3)  Data fra råmåling skal baseres på ISO/TS 19103:2005. 

4)  Statistiske opplysninger om viktige helsefaktorer skal utformes som statistiske opplysninger som 

kjennetegnes ved en målingsverdi basert på ISO/TS 19103:2005 og en statistisk aggregeringsmetode. 

5)  De viktige helsefaktorenes dekning skal representeres ved hjelp av de geografiske objekttypene som 

er angitt i nr. 6 i vedlegg I. For kontinuerlige dekninger skal en undertype av klassen Cover-

ageByDomainAndRange brukes, der domenet er begrenset til målingsverdier basert på 

ISO/TS 19103:2005.  
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5.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Menneskers helse og sikkerhet 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

HH.HealthStatisticalData Statistiske helseopplys-

ninger 

StatisticalUnit 

HH.HealthDe-

terminantMeasure 

Mål for viktig helsefaktor EnvHealthDeterminantMeasure 

6.  ALLMENNYTTIGE OG OFFENTLIGE TJENESTER 

6.1. Struktur for geodatatemaet Allmennyttige og offentlige tjenester 

Typene som angis for geodatatemaet Allmennyttige og offentlige tjenester, inndeles i følgende pakker: 

— Elementer i felles allmennyttig nett (Common Utility Network Elements) 

— Elektrisitetsnett (Electricity Network) 

— Olje-, gass-, kjemikalienett (Oil-Gas-Chemicals Network) 

— Kloakknett (Sewer Network) 

— Varmenett (Thermal Network) 

— Vann-nett (Water Network) 

— Miljøstyringsanlegg (Environmental Management Facilities) 

— Administrative og sosiale offentlige tjenester (Administrative And Social Governmental Services) 

6.2. Elementer i felles allmennyttig nett 

6.2.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Elementer i felles allmennyttig nett, inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Allmennyttig nett 

— Element i allmennyttig nett 

— Lenkesett for allmennyttig tjeneste 

— Knutepunkt for allmennyttig tjeneste 

— Knutepunktbeholder for allmennyttig tjeneste 

— Tilbehør 

— Skap 

— Kabel 

— Kanal 

— Mannhull 

— Rørledning 

— Mast 

— Tårn  
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6.2.1.1.  Allmennyttig nett (UtilityNetwork) 

En samling nettelementer som tilhører én enkelt type allmennyttig nett. 

Attributter for den geografiske objekttypen UtilityNetwork 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

utilityNetworkType Type allmennyttig nett eller allmennyttig 

nettema. 

UtilityNetworkType-

Value 

 

authorityRole Parter som har tillatelse til å forvalte et 

allmennyttig nett, som vedlikeholdsvirk-

somheter, operatører eller eiere. 

RelatedParty  

utilityFacilityReference Referanse til et anleggskompleks med 

virksomhet tilknyttet dette allmennyttige 

nettet. 

ActivityComplex kan være tom 

disclaimer Juridisk tekst som beskriver fortrolighets-

klausuler som gjelder for opplysninger om 

det allmennyttige nettet. 

PT_FreeText kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen UtilityNetwork 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

networks Ett enkelt delnett som kan regnes som en 

del av et allmennyttig nett på høyere nivå. 

UtilityNetwork kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen UtilityNetwork 

Alle allmennyttige nett skal ha en ekstern objektidentifikator. 

6.2.1.2.  Element i allmennyttig nett (UtilityNetworkElement) 

Abstrakt grunntype som representerer et element i allmennyttig nett, i et allmennyttig nett. Hvert element i 

et allmennyttig nett har en funksjon som har en betydning i det allmennyttige nettet. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen UtilityNetworkElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

currentStatus Et allmennyttig objekts status med hensyn 

til ferdigstillelse og bruk. 

ConditionOfFacilityVa-

lue 

kan være tom 

validFrom Tidspunktet da et element i det allmennyt-

tige nettet oppsto i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når et element i det all-

mennyttige nettet vil opphøre i den 

virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

verticalPosition Det allmennyttige objektets vertikale 

posisjon i forhold til bakken. 

VerticalPositionValue kan være tom 

utilityFacility-

Reference 

Referanse til et virksomhetskompleks 

tilkoplet (tilknyttet) dette elementet i det 

allmennyttige nettet. 

ActivityComplex kan være tom 

governmentalService-

Reference 

Referanse til et objekt for offentlige 

tjenester tilkoplet (tilknyttet) dette elemen-

tet i det allmennyttige nettet. 

GovernmentalService kan være tom 
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6.2.1.3.  Lenkesett for allmennyttig tjeneste (UtilityLinkSet) 

En samling lenkesekvenser og/eller enkeltlenker som har en bestemt funksjon eller betydning i et 

allmennyttig nett. 

Denne typen er en undertype av UtilityNetworkElement. 

Denne typen er en undertype av LinkSet. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen UtilityLinkSet 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

utilityDeliveryType Allmennyttig leveringsnett, f.eks. transport, 

distribusjon, innsamling. 

UtilityDeliveryType-

Value 

kan være tom 

warningType Overjordisk, synlig varslingsmekanisme 

som brukes til å angi et underjordisk 

element i et allmennyttig nett. 

WarningTypeValue kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen UtilityLinkSet 

Et lenkesett for allmennyttig tjeneste skal bestå av lenker og/eller lenkesekvenser som tilhører ett og 

samme nett. 

Alle lenkesett for allmennnyttige tjenester skal ha en ekstern objektidentifikator. 

6.2.1.4.  Lenke for allmennyttig tjeneste (UtilityLink) 

Et lineært geografisk objekt som beskriver et allmennyttig netts geometri og forbindelsesmulighetene 

mellom to punkter i nettet. 

Denne typen er en undertype av UtilityNetworkElement. 

Denne typen er en undertype av Link. 

6.2.1.5.  Lenkesekvens for allmennyttig tjeneste (UtilityLinkSequence) 

Et lineært geografisk objekt som består av en ordnet samling lenker for allmennyttig tjeneste, som 

representerer en sammenhengende bane i det allmennyttige nettet uten forgreninger. Elementet har en 

definert start og slutt, og hver posisjon på lenkesekvensen for allmennyttig tjeneste kan identifiseres med 

én enkelt parameter. 

Denne typen er en undertype av UtilityNetworkElement. 

Denne typen er en undertype av LinkSequence. 

6.2.1.6.  Knutepunkt for allmennyttig tjeneste (UtilityNode) 

Et geografisk punktobjekt som anvendes for forbindelsesmulighet. 

Denne typen er en undertype av UtilityNetworkElement. 

Denne typen er en undertype av Node. 

Denne typen er abstrakt. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen UtilityNode 

Alle knutepunkter for allmennyttige tjenester har en ekstern objektidentifikator.  
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6.2.1.7.  Knutepunktbeholder for allmennyttig tjeneste (UtilityNodeContainer) 

Et geografisk punktobjekt som brukes til tilknytting, og som også kan omfatte andre geografiske objekter 

(som ikke nødvendigvis tilhører samme allmennyttige nett). 

Denne typen er en undertype av UtilityNetworkElement. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen UtilityNodeContainer 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Plasseringen til knutepunktbeholderen for 

allmennyttig tjeneste. 

GM_Point  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen UtilityNodeContainer 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

nodes Knutepunkt for allmennyttig tjeneste som 

omfattes. 

UtilityNode kan være tom 

6.2.1.8.  Tilbehør (Appurtenance) 

Tilbehør er et knutepunktobjekt som beskrives ved type (ved attributtet appurtenanceType). 

Denne typen er en undertype av UtilityNode. 

Attributter for den geografiske objekttypen Appurtenance 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

appurtenanceType Type tilbehør i henhold til INSPIREs 

klassifisering av tilbehørtyper. 

AppurtenanceType-

Value 

kan være tom 

specificAppurtenance-

Type 

Type tilbehør i henhold til en domene-

spesifikk klassifisering. 

SpecificAppurtenance-

TypeValue 

kan være tom 

6.2.1.9.  Skap (Cabinet) 

Enkelt skapobjekt som kan inneholde allmennyttige objekter, som tilhører ett enkelt eller flere 

allmennyttige nett. 

Denne typen er en undertype av UtilityNodeContainer. 

6.2.1.10.  Kabel (Cable) 

En lenke eller lenkesekvens for allmennyttige tjenester som brukes til å overføre elektrisk kraft eller data 

fra ett sted til et annet. 

Denne typen er en undertype av UtilityLinkSet. 

Denne typen er abstrakt. 

6.2.1.11.  Kanal (Duct) 

En lenke eller lenkesekvens for allmennyttige tjenester som brukes til å beskytte og lede kabler og 

rørledninger via en innkapslet konstruksjon. 

Denne typen er en undertype av UtilityLinkSet.  
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Attributter for den geografiske objekttypen Duct 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

ductWidth Kanalens bredde. Length kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Duct 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

cables En kanal kan inneholde én eller flere 

kabler. 

Cable kan være tom 

ducts Én enkelt kanal eller et kanalsett som 

utgjør den indre kanalen. 

Duct kan være tom 

pipes Sett av rørledninger som utgjør kanalen. Pipe kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen Duct 

Multiplisiteten for attributtet utilityDeliveryType skal være 0. 

6.2.1.12.  Mannhull (Manhole) 

Enkelt beholderobjekt som kan inneholde ett eller flere allmennyttige nettobjekter. 

Denne typen er en undertype av UtilityNodeContainer. 

6.2.1.13.  Rørledning (Pipe) 

En lenke eller lenkesekvens for allmennyttige tjenester for overføring av faste stoffer, væsker, kjemikalier 

eller gass fra ett sted til et annet. En rørledning kan også brukes som et objekt til å innkapsle flere kabler 

(en kabelbunt) eller andre (mindre) rørledninger. 

Denne typen er en undertype av UtilityLinkSet. 

Attributter for den geografiske objekttypen Pipe 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

pipeDiameter Rørledningens ytre diameter. Measure kan være tom 

pressure Høyeste tillatte driftstrykk ved overføring 

av et produkt gjennom en rørledning. 

Measure kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Pipe 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

cable Kabel som ligger i rørledningen. Cable kan være tom 

pipe Rørledning som ligger i rørledning. Pipe kan være tom 

6.2.1.14.  Mast (Pole) 

Enkelt mastobjekt som kan inneholde allmennyttige objekter, som tilhører ett enkelt eller flere 

allmennyttige nett. 

Denne typen er en undertype av UtilityNodeContainer.  
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Attributter for den geografiske objekttypen Pole 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

poleHeight Mastens høyde. Length kan være tom 

6.2.1.15.  Tårn (Tower) 

Enkelt tårnobjekt som kan inneholde allmennyttige objekter, som tilhører ett enkelt eller flere 

allmennyttige nett. 

Denne typen er en undertype av UtilityNodeContainer. 

Attributter for den geografiske objekttypen Tower 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

towerHeight Tårnets høyde. Length kan være tom 

6.2.2. Kodelister 

6.2.2.1.  Tilbehørtype (AppurtenanceTypeValue) 

Klassifisering av tilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

angitt av dataleverandører. 

— Type elektrisitetstilbehør (ElectricityAppurtenanceTypeValue): Klassifisering av elektrisitetstilbehør, 

som angitt i nr. 6.3.2.1. 

— Type olje-, gass- og kjemikalietilbehør (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Klassifisering av 

olje, gass- og kjemikalietilbehør, som angitt i nr. 6.4.2.1. 

— Type kloakktilbehør (SewerAppurtenanceTypeValue): Klassifisering av kloakktilbehør, som angitt i 

nr. 6.5.2.1. 

— Type termisk tilbehør (ThermalAppurtenanceTypeValue): Klassifisering av termisk tilbehør, som 

angitt i nr. 6.6.2.1. 

— Type vanntilbehør (WaterAppurtenanceTypeValue): Klassifisering av vanntilbehør, som angitt i 

nr. 6.7.2.1. 

6.2.2.2.  Type spesifikt tilbehør (SpecificAppurtenanceTypeValue) 

Domenespesifikk klassifisering av tilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

6.2.2.3.  Allmennyttig leveringstype (UtilityDeliveryTypeValue) 

Klassifisering av allmennyttige leveringstyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten UtilityDeliveryTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

collection innsamling og oppsamling Beskrivelse av en type allmennyttig nett som 

leverer sitt allmennyttige produkt via inn-

samling (f.eks. oppsamling av kloakkvann fra 

kunder tilknyttet kloakknett). 
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Verdi Navn Definisjon 

distribution distribusjon Beskrivelse av en type allmennyttig nett som 

leverer sitt allmennyttige produkt hovedsakelig 

via lokal distribusjon (f.eks. lokal distribusjon 

av elektrisk kraft) direkte til kundene. 

private privat Beskrivelse av en type allmennyttig nett som 

leverer sitt allmennyttige produkt via et lite, 

privat nett (f.eks. eid av et privat selskap). 

transport transport Beskrivelse av en type allmennyttig nett som 

leverer sitt allmennyttige produkt via et stort 

transportnett (f.eks. for å overføre olje-, gass- 

og kjemikalieprodukter over større avstander). 

6.2.2.4.  Type allmennyttig nett (UtilityNetworkTypeValue) 

Klassifisering av typer allmennyttige nett. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten UtilityNetworkTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

electricity elektrisk kraft Elektrisitetsnett. 

oilGasChemical olje, gass eller kjemikalie Nett for olje, gass eller kjemikalier. 

sewer kloakk Kloakknett. 

water vann Vann-nett. 

thermal termisk Varmenett. 

telecommunications telekommunikasjon Telekommunikasjonsnett. 

6.2.2.5.  Varslingstype (WarningTypeValue) 

Klassifisering av varslingstyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten WarningTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

net nett Varslingsnett som beskytter kabler og 

rørledninger. 

tape bånd Sperrebånd (også kalt varseltape) er et kraftig 

plastbånd i signalfarge eller i kontrastfarger 

(som gul og svart eller rød og hvit). 

concretePaving betongdekke Et sett brosteiner eller fliser av betongmateriale 

som dekker kabler eller rørledninger. 
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6.3. Elektrisitetsnett 

6.3.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Elektrisitetsnett inneholder den geografiske objekttypen Elektrisitetskabel. 

6.3.1.1.  Elektrisitetskabel (ElectricityCable) 

En lenke eller lenkesekvens for allmennyttige tjenester som brukes til å overføre elektrisk kraft fra ett sted 

til et annet. 

Denne typen er en undertype av Cable. 

Attributter for den geografiske objekttypen ElectricityCable 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

operatingVoltage Det elektriske utstyrets bruks- eller 

driftsspenning. 

Measure kan være tom 

nominalVoltage Nominell systemspenning på 

leveringsstedet. 

Measure kan være tom 

6.3.2. Kodelister 

6.3.2.1.  Type elektrisitetstilbehør (ElectricityAppurtenanceTypeValue) 

Klassifisering av elektrisitetstilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ElectricityAppurtenanceTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

electricityNode knutepunkt i elektrisitets-

nett 

Knutepunkt i et elektrisitetsnett. 

capacitorControl kondensatorstyring Kondensatorstyring. 

connectionBox koplingsboks Koplingsboks. 

correctingEquipment korreksjonsutstyr Korreksjonsutsytr for effektfaktor. 

deliveryPoint leveringssted Leveringssted. 

dynamicProtectiveDevice dynamisk verneinnretning Dynamisk verneinnretning. 

fuse sikring Sikring. 

generator generator Generator. 

loadTapChanger lastbryter Lastbryter. 

mainStation hovedstasjon Hovedstasjon. 

netStation nettstasjon Nettstasjon. 

networkProtector spenningsvern Spenningsvern. 

openPoint åpent punkt Åpent punkt. 

primaryMeter hovedmåler Hovedmåler. 

recloserElectronicControl elektronisk gjeninnkopler Elektronisk gjeninnkopler. 

recloserHydraulicControl hydraulisk gjeninnkopler Hydraulisk gjeninnkopler. 
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Verdi Navn Definisjon 

regulatorControl regulatorstyring Regulatorstyring. 

relayControl reléstyring Reléstyring. 

sectionalizerElectronic-

Control 

elektronisk kretsbryter Elektronisk kretsbryter. 

sectionalizerHydraulic-

Control 

hydraulisk kretsbryter Hydraulisk kretsbryter. 

streetLight gatelys Gatelys. 

subStation transformatorstasjon Transformatorstasjon. 

switch bryter Bryter. 

transformer transformator Transformator. 

voltageRegulator spenningsregulator Spenningsregulator. 

detectionEquipment påvisningsutstyr Påvisningsutstyr. 

monitoringAndControl-

Equipment 

overvåkings- og 

kontrollutstyr 

Overvåkings- og kontrollutstyr. 

6.4. Olje-, gass- og kjemikalienett 

6.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Olje-, gass- og kjemikalienett inneholder den geografiske objekttypen Olje-, gass- og 

kjemikalierørledning. 

6.4.1.1.  Olje-, gass- og kjemikalierørledning (OilGasChemicalsPipe) 

En rørledning som brukes til å overføre olje, gass eller kjemikalier fra ett sted til et annet. 

Denne typen er en undertype av Pipe. 

Attributter for den geografiske objekttypen OilGasChemicalsPipe 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

oilGasChemicals-

ProductType 

Type olje-, gass- eller kjemikalieprodukt 

som overføres gjennom olje-, gass- eller 

kjemikalierørledningen. 

OilGasChemicals-

ProductTypeValue 

kan være tom 

6.4.2. Kodelister 

6.4.2.1.  Type olje-, gass- og kjemikalietilbehør (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue) 

Klassifisering av olje-, gass- og kjemikalietilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

pump pumpe Pumpe. 

gasStation bensinstasjon Bensinstasjon. 
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Verdi Navn Definisjon 

oilGasChemicalsNode knutepunkt i olje-, gass- 

eller kjemikalienett 

Knutepunkt i et olje-, gass- eller kjemikalienett. 

compression kompresjon Kompresjon. 

terminal terminal Terminal. 

deliveryPoint leveringssted Leveringssted. 

frontier grense Grense. 

productionRegion produksjonsregion Produksjonsregion. 

plant anlegg Anlegg. 

pumpingStation pumpestasjon Pumpestasjon. 

storage lagring Lagring. 

marker markør Markør. 

6.4.2.2.  Type olje-, gass- og kjemikalieprodukt (OilGasChemicalsProductTypeValue) 

Klassifisering av olje-, gass- og kjemikalieprodukter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om allmennyttige og 

offentlige tjenester. 

6.5. Kloakknett 

6.5.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Kloakknett inneholder den geografiske objekttypen Kloakkrør. 

6.5.1.1.  Kloakkrør (SewerPipe) 

Et kloakkrør som brukes til å overføre avløpsvann (kloakk) fra ett sted til et annet. 

Denne typen er en undertype av Pipe. 

Attributter for den geografiske objekttypen SewerPipe 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

sewerWaterType Type kloakkvann. SewerWaterTypeVa-

lue 

kan være tom 

6.5.2. Kodelister 

6.5.2.1.  Type kloakktilbehør (SewerAppurtenanceTypeValue) 

Klassifisering av kloakktilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten SewerAppurtenanceTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

anode anode Anode. 

barrel tønne Tønne. 
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Verdi Navn Definisjon 

barScreen grovrist Grovrist. 

catchBasin avløpsrist Avløpsrist. 

cleanOut tømming Tømming. 

dischargeStructure tømmeanlegg Tømmeanlegg. 

meter måler Måler. 

pump pumpe Pumpe. 

regulator regulator Regulator. 

scadaSensor SCADA-føler SCADA-føler. 

thrustProtection overtrykksvern Overtrykksvern. 

tideGate tidevannssluse Tidevannssluse. 

sewerNode knutepunkt i kloakknett Knutepunkt i et kloakknett. 

connection tilkopling Tilkopling. 

specificStructure spesifikk struktur Spesifikk struktur. 

mechanicAndElectrome-

chanicEquipment 

mekanisk og elektro-

mekanisk utstyr 

Mekanisk og elektromekanisk utstyr. 

rainwaterCollector regnvannsamler Regnvannsamler. 

watertankOrChamber vanntank eller kammer Vanntank eller kammer. 

6.5.2.2.  Type kloakkvann (SewerWaterTypeValue) 

Klassifisering av kloakkvanntyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten SewerWaterTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

combined kombinert Kombinert kloakkvann. 

reclaimed gjenvunnet Gjenvunnet kloakkvann. 

sanitary sanitært Sanitært spillvann. 

storm regnvann Regnvann. 

6.6. Varmenett 

6.6.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Varmenett inneholder den geografiske objekttypen Varmerør.  



Nr. 28/752 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

6.6.1.1.  Varmerør (ThermalPipe) 

Et rør som brukes til å overføre varme eller kulde fra ett sted til et annet. 

Denne typen er en undertype av Pipe. 

Attributter for den geografiske objekttypen ThermalPipe 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

thermalProductType Type varmeprodukt som overføres 

gjennom varmerøret. 

ThermalProduct-

TypeValue 

kan være tom 

6.6.2. Kodelister 

6.6.2.1.  Type termisk tilbehør (ThermalAppurtenanceTypeValue) 

Klassifisering av termisk tilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om allmennyttige og 

offentlige tjenester. 

6.6.2.2.  Type varmeprodukt (ThermalProductTypeValue) 

Klassifisering av varmeprodukter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om allmennyttige og 

offentlige tjenester. 

6.7. Vann-nett 

6.7.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Vann-nett inneholder den geografiske objekttypen Vannrør. 

6.7.1.1.  Vannrør (WaterPipe) 

Et vannrør som brukes til å overføre vann fra ett sted til et annet. 

Denne typen er en undertype av Pipe. 

Attributter for den geografiske objekttypen WaterPipe 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

waterType Vanntype. WaterTypeValue kan være tom 

6.7.2. Kodelister 

6.7.2.1.  Type vanntilbehør (WaterAppurtenanceTypeValue) 

Klassifisering av vanntilbehør. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten WaterAppurtenanceTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

waterNode knutepunkt i vann-nett Knutepunkt i et vann-nett. 

anode anode Anode. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/753 

 

 

Verdi Navn Definisjon 

clearWell oppsamlingsbrønn Oppsamlingsbrønn. 

controlValve reguleringsventil Reguleringsventil. 

fitting rørdel Rørdel. 

hydrant hydrant Hydrant. 

junction forbindelse Forbindelse. 

lateralPoint lateralt punkt Lateralt punkt. 

meter måler Måler. 

pump pumpe Pumpe. 

pumpStation pumpestasjon Pumpestasjon. 

samplingStation prøvetakingsstasjon Prøvetakingsstasjon. 

scadaSensor SCADA-føler SCADA-føler. 

storageBasin lagringsbasseng Lagringsbasseng. 

storageFacility lagringsanlegg Lukket lagringsanlegg. 

surgeReliefTank trykkutligningstank Trykkutligningstank. 

systemValve systemventil Systemventil. 

thrustProtection overtrykksvern Overtrykksvern. 

treatmentPlant renseanlegg Renseanlegg. 

well brønn Produksjonsbrønn. 

pressureRelieveValve overtrykksventil Overtrykksventil. 

airRelieveValve lufteventil Lufteventil. 

checkValve tilbakeslagsventil Tilbakeslagsventil. 

waterExhaustPoint utslippspunkt for vann Utslippspunkt for vann. 

waterServicePoint forsyningspunkt for vann Forsyningspunkt for vann. 

fountain fontene Fontene. 

fireHydrant brannhydrant Brannhydrant. 

pressureController trykkregulator Trykkregulator. 

vent ventilasjonsåpning Ventilasjonsåpning. 

recoilCheckValve [type] tilbakeslagsventil [Type] tilbakeslagsventil. 

waterDischargePoint utslippspunkt for vann Utslippspunkt for vann. 
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6.7.2.2.  Vanntype (WaterTypeValue) 

Klassifisering av vanntyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten WaterTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

potable drikkevann Drikkevann. 

raw råvann Råvann. 

salt saltvann Saltvann. 

treated behandlet Behandlet vann. 

6.8. Miljøstyringsanlegg 

6.8.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Miljøstyringsanlegg inneholder den geografiske objekttypen Miljøstyringsanlegg. 

6.8.1.1.  Miljøstyringsanlegg (EnvironmentalManagementFacility) 

En fysisk struktur som er utformet, bygd eller installert for å oppfylle særlige funksjoner i tilknytning til 

strømmen av miljømaterialer, som strømmen av avfall eller spillvann, eller et avgrenset land- eller 

vannområde som oppfyller slike funksjoner. 

Denne typen er en undertype av ActivityComplex. 

Attributter for den geografiske objekttypen EnvironmentalManagementFacility 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

type Anleggstype, som installasjon eller 

anleggssted. 

EnvironmentalMana-

gementFacilityType-

Value 

kan være tom 

serviceHours Anleggets driftstid. PT_FreeText kan være tom 

facilityDescription Ytterligere informasjon om et miljøstyrin-

gsanlegg, herunder adresse, kontakt-

opplysninger, berørte parter samt en 

beskrivelse i fritekst. 

ActivityComplex-

Description 

kan være tom 

physicalCapacity Mengdebestemmelse av en faktisk eller 

mulig evne til å utføre en aktivitet. 

Capacity kan være tom 

permission Offisiell beslutning (formelt samtykke) 

som gir godkjenning til å drive hele eller 

deler av et miljøstyringsanlegg. 

Permission kan være tom 

status Miljøstyringsanleggets status, f.eks. i drift 

eller nedlagt. 

ConditionOfFacility-

Value 

kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EnvironmentalManagementFacility 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

parentFacility Et hovedanlegg, dvs. et anlegg som 

dette anlegget tilhører. 

Environmental-

ManagementFacility 

kan være tom 
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6.8.2. Kodelister 

6.8.2.1.  Klassifisering av miljøanlegg (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue) 

Klassifisering av miljøanlegg, f.eks. som anleggssted og installasjoner. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten EnvironmentalManagementFacilityTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

site Anleggssted All grunn på et bestemt geografisk sted som 

forvaltes av en organisasjon, og som benyttes 

til virksomhet, produkter og tjenester. 

installation Installasjon En teknisk enhet, som maskineri, et apparat, en 

innretning, et installert system eller utstyr som 

er montert eller tilkoplet for bruk. 

6.9. Administrative og sosiale offentlige tjenester 

6.9.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Administrative og sosiale offentlige tjenester inneholder den geografiske objekttypen Offentlig 

tjeneste. 

6.9.1.1.  Offentlig tjeneste (GovernmentalService) 

Administrative og sosiale offentlige tjenester som offentlig forvaltning, anlegg for sivil beredskap, skoler 

og sykehus som drives av offentlige organer eller private institusjoner i den grad de omfattes av 

direktiv 2007/2/EF. Omfanget er knyttet til verdiene av den tilsvarende kodelisten ServiceTypeValue. 

Attributter for den geografiske objekttypen GovernmentalService 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

areaOfResponsibility Det geografiske ansvarsområdet til en 

tjenesteinstans. 

AreaOfResponsibility-

Type 

kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

pointOfContact Inneholder nødvendige opplysninger for å 

få tilgang til en tjeneste og/eller første 

opplysninger om en tjeneste. 

Contact kan være tom 

serviceLocation Sted der tjenesten tilbys. ServiceLocationType  

serviceType Type administrativ og offentlig tjeneste. ServiceTypeValue  
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6.9.2. Datatyper 

6.9.2.1.  Type ansvarsområde (AreaOfResponsibilityType) 

Typer for beskrivelse av geografisk ansvarsområde. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for datatypen AreaOfResponsibilityType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

areaOfResponsibility-

ByAdministrativeUnit 

Administrativ enhet som beskriver den 

geografiske utbredelsen av en tjenestes 

ansvarsområde. 

AdministrativeUnit  

areaOfResponsibility-

ByNamedPlace 

Geografisk objekt som beskriver den geo-

grafiske utbredelsen av en tjenestes 

ansvarsområde. 

NamedPlace  

areaOfResponsibility-

ByNetwork 

Del av et nett som beskriver den geo-

grafiske utbredelsen av en tjenestes 

kompetanseområde. 

NetworkReference  

areaOfResponsibility-

ByPolygon 

Polygon som beskriver den geografiske 

utbredelsen av en tjenestes ansvars-

område. 

GM_MultiSurface  

6.9.2.2.  Type tjenestested (ServiceLocationType) 

Referansetyper for lokalisering av en tjeneste. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen ServiceLocationType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

serviceLocation-

ByAddress 

Tjenestens beliggenhet med referanse til 

en adresse. 

Address  

serviceLocation-

ByBuilding 

Tjenestens beliggenhet med referanse til 

en bygning. 

Building  

serviceLocation-

ByActivityComplex 

Tjenestens beliggenhet med referanse til 

et virksomhetskompleks. 

ActivityComplex  

serviceLocation-

ByGeometry 

Tjenestens beliggenhet med referanse til 

en geometri. 

GM_Object  

serviceLocation-

ByUtilityNode 

Tjenestens beliggenhet med referanse til 

et knutepunkt tilknyttet et allmennyttig 

nett (vann, elektrisk kraft osv.), f.eks. 

hydrant eller nødtelefon. 

UtilityNode  

6.9.3. Kodelister 

6.9.3.1.  Tjenestetype (ServiceTypeValue) 

Kodeliste som inneholder en klassifisering av offentlige tjenester. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten ServiceTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

publicAdministration-

Office 

Offentlig forvaltnings-

kontor 

Offentlige forvaltningskontorer (ikke 

ytterligere differensiert). 

 

generalAdministration-

Office 

generelt forvaltnings-

kontor 

Generelle forvaltningskontorer, f.eks. 

rådhus. 

publicAd-

ministration

Office 

specializedAdministrat

ionOffice 

spesialisert forvalt-

ningskontor 

Spesialiserte forvaltningskontorer som 

ikke kan tildeles følgende områder: 

sosialtjenester, utdanning, helse, miljø-

vern, offentlig orden og sikkerhet 

(f.eks. landmåling). 

publicAd-

ministration

Office 

publicOrderAndSafety offentlig orden og 

sikkerhet 

Tjenester tilknyttet offentlig orden og 

sikkerhet. 

 

administrationFor-

PublicOrderAndSafety 

forvaltning av 

offentlig orden og 

sikkerhet 

Forvaltningskontorer tilknyttet offentlig 

orden og sikkerhet. 

publicOrder

AndSafety 

policeService politi Polititjenester. publicOrder

AndSafety 

fireProtectionService brannvesen Tjenester tilknyttet brannforebygging og  

-slokking, drift av brannvesen og 

hjelpemannskap samt annen brann-

forebygging og andre brannslokkings-

tjenester som drives av offentlige 

myndigheter, drift eller støtte av 

opplæringsprogrammer innen brann-

forebygging og -slokking. 

publicOrder

AndSafety 

fireStation brannstasjon Tjenester tilknyttet en stasjon med 

brannmenn, utstyr og kjøretøyer. 

fireProtec-

tionService 

siren sirene Stasjonær innretning, ofte elektrisk, som 

produserer en gjennomtrengende lyd for å 

advare offentligheten. 

fireProtec-

tionService 

hydrant hydrant Særlig tilknytningspunkt til vannforsy-

ningsnett som er spesialutformet og bygd 

for å fungere som vannkilder på stedet i 

forbindelse med brannslokking og andre 

beredskapstjenester. 

fireProtec-

tionService 

antiFireWaterProvision vannforsyning til 

brannslokking 

Sted, installasjon eller utpekt område med 

forsyning av vann til brannslokking. 

fireProtec-

tionService 

fireDetectionAnd-

ObservationSite 

branndeteksjons- og 

brannovervåkings-

anlegg 

Sted, anlegg, konstruksjon eller inn-

retning for deteksjon og overvåking av 

brann. 

fireProtec-

tionService 

rescueService redningstjeneste Tjenester tilknyttet leting etter og redning 

av mennesker, dyr og varer i nøds-

situasjoner. 

publicOrder

AndSafety 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

rescueStation redningsstasjon Tjenester tilknyttet husing av fagperso-

nale, utstyr og hjelpemidler for rednings-

mannskap på land. 

rescueService 

rescueHelicopter-

LandingSite 

Landingsplass for 

redningshelikopter 

Et eget område der redningshelikoptre 

kan lette og lande. 

rescueService 

marineRescueStation sjøredningsstasjon Kysttjenester med bygninger, fortøy-

ningsområder eller moloer for sjøred-

ningsmannskap og deres utstyr, båter og 

andre sjøfartøyer. 

rescueService 

civilProtectionSite område for sivil 

beredskap 

Sted der sivilbefolkningen kan søke vern 

og tilflukt ved katastrofer og nødssitua-

sjoner. 

publicOrder-

AndSafety 

emergencyCallPoint nødtelefon Telefon plassert i en boks eller på en 

stolpe til bruk for motorvognførere i en 

nødssituasjon. 

publicOrder-

AndSafety 

standaloneFirstAid-

Equipment 

frittstående 

førstehjelpsutstyr 

Førstehjelpssett eller -utstyr eller  

-gjenstander som er tilgjengelig for alle 

som trenger dem, plassert på godt synlige 

og lett tilgjengelige steder. 

publicOrder-

AndSafety 

defence forsvar Tjenester tilknyttet militært forsvar. publicOrder-

AndSafety 

barrack kaserne Tjenester tilknyttet forsyning av byg-

ninger som særlig brukes til innlosjering 

av soldater i garnison. 

defence 

camp leir Sted, normalt godt utenfor byområder, 

der telt eller enkle bygninger (som 

brakker) reises til ly eller midlertidig 

bolig for, eller instruksjon av, militære 

styrker. 

defence 

environmental-

Protection 

miljøvern Tjenester tilknyttet forvaltning, overvå-

king, inspeksjon, drift eller støtte av 

virksomhet i forbindelse med vern og 

bevaring av miljøet. 

 

administrationForEn-

vironmentalProtection 

miljøforvaltning Forvaltningskontorer for miljøvern. environment-

alProtection 

environmentalEduca-

tionCentre 

senter for miljøut-

danning 

Institusjon som utvikler programmer og 

materiale for å øke bevisstheten om 

miljøet og bærekraftig utvikling. 

environment-

alProtection 

health helse Helsetjenester.  
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

administration-

ForHealth 

helseadministrasjon Denne posten består av virksomheter som 

hovedsakelig regulerer virksomheten til 

byråer som yter helsetjenester og generell 

administrasjon av helsepolitikk. 

health 

medicalProductsAppli-

ancesAndEquipment 

medisinske produkter, 

apparater og utstyr 

Tjenester knyttet til legemidler, proteser, 

medisinske apparater og medisinsk utstyr 

samt andre helserelaterte produkter som 

anskaffes av enkeltpersoner eller hus-

holdninger, på eller uten resept, vanligvis 

fra apotek eller leverandører av medisinsk 

utstyr. De er beregnet på forbruk eller 

bruk utenfor helse- eller behandlings-

institusjon. 

health 

outpatientService tjenester for 

polikliniske pasienter 

Legetjenester, tannhelsetjenester og 

paramedisinske tjenester som ytes til 

pasienter som ikke er innlagt på sykehus, 

utført av leger, tannleger, paramedisinsk 

personell og annet helse- og tannhelse-

personell. Tjenestene kan ytes i hjemmet, 

på legekontor, helsestasjon, medisinske 

sentre, poliklinisk virksomhet eller 

lignende. 

Tjenester for polikliniske pasienter 

omfatter legemidler, proteser, medisinske 

apparater og medisinsk utstyr samt andre 

helserelaterte produkter som leveres 

direkte til polikliniske pasienter av leger, 

tannleger, paramedisinsk personell og 

annet helse- og tannhelsepersonell. 

health 

generalMedicalService allmennlegetjeneste Allmennlegetjenester som ytes av 

allmennsykehus og allmennpraktikere. 

outpatient-

Service 

specialized-

MedicalServices 

spesialistlegetjenester Spesialistlegetjenester som ytes av 

spesialsykehus og praktiserende spesialle-

ger. Spesialsykehus og praktiserende 

spesialleger skiller seg fra allmennsyke-

hus og allmennpraktikere ved at deres 

tjenester begrenser seg til behandling av 

en bestemt tilstand, sykdom, medisinsk 

behandlingsmåte eller pasientgruppe. 

outpatient-

Service 

paramedicalService paramedisinsk tjeneste Ytelse av paramedisinske helsetjenester 

til polikliniske pasienter. 

Administrasjon, inspeksjon, drift eller 

støtte av helsetjenester som ytes av 

klinikker under tilsyn av sykepleiere, 

jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

logopeder eller annet paramedisinsk 

personell, og av helsetjenester som ytes av 

sykepleiere, jordmødre og paramedisinsk 

personell utenfor konsultasjonslokaler, i 

pasientenes hjem eller andre ikke-

medisinske institusjoner. 

outpatient-

Service 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

hospitalService sykehustjeneste Tjenester i forbindelse med sykehus-

innleggelse. Sykehusinnleggelse er 

definert til å være når en pasient opphol-

der seg på sykehus under hele behand-

lingen. Dagbehandling på sykehus og 

hjemmebasert sykehusbehandling inngår, 

samt sykehusplasser for uhelbredelig 

syke. 

Sykehus defineres som institusjoner som 

tilbyr behandling av sykehuspasienter 

under direkte tilsyn av leger. 

health 

generalHospital allmennsykehus Sykehustjenester som ikke yter tjenester 

bare innenfor et bestemt medisinsk 

fagområde. 

hospi-

talService 

specializedHospital spesialsykehus Sykehustjenester som yter tjenester bare 

innenfor et bestemt medisinsk fagområde. 

hospi-

talService 

nursingAndConvale-

scentHomeService 

behandling på 

sykehjem og 

opptreningssenter 

Tjenester for innlagte pasienter som skal 

rehabiliteres etter kirurgi eller avkreften-

de sykdom eller tilstand som krever nøye 

overvåking og administrering av legemid-

ler, fysioterapi og opptrening for å 

kompensere for tap av funksjoner samt ro 

og hvile. 

hospi-

talService 

medicalAnd-

DiagnosticLaboratory 

medisinsk labora-

torium og diagnosela-

boratorium 

Denne posten består av virksomheter som 

hovedsakelig yter analyse- eller 

diagnosetjenester, herunder analyse av 

kroppsvæsker og diagnostisk bildebehand-

ling, vanligvis til helsepersonell eller 

pasient etter henvisning fra lege. 

health 

education utdanning Tjenester i forbindelse med utdanning. 

Disse tjenestene omfatter militær 

utdanning der kursplanen ligner på 

kursplanen ved sivile institusjoner, 

politiskoler som tilbyr allmenn utdanning 

i tillegg til politiutdanning. 

 

administrationFor-

Education 

utdanningsadministra-

sjon 

Administrasjonskontorer for utdannings-

saker. 

education 

earlyChildhood-

Education 

førskoleutdanning Tjenester i forbindelse med førskole-

utdanning – nivå 0 i ISCED-2011 

(internasjonal standard for utdannings-

gruppering, 2011-revisjonen). 

education 

primaryEducation grunnskoleutdanning Tjenester i forbindelse med grunnskole-

utdanning – nivå 1 i ISCED-2011 

(internasjonal standard for utdannings-

gruppering, 2011-revisjonen). 

education 

lowerSecondary-

Education 

ungdomsskoleut-

danning 

Tjenester i forbindelse med ungdoms-

skoleutdanning – nivå 2 i ISCED-2011 

(internasjonal standard for utdannings-

gruppering, 2011-revisjonen). 

education 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

upperSecondary-

Education 

videregående 

utdanning 

Tjenester i forbindelse med videregående 

utdanning – nivå 3 i ISCED-2011 

(internasjonal standard for utdannings-

gruppering, 2011-revisjonen). 

education 

postSecondaryNon-

TertiaryEducation 

utdanning mellom 

videregående nivå og 

universitets- og 

høyskolenivå 

Tjenester i forbindelse med utdanning 

mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå – nivå 4 i 

ISCED-2011 (internasjonal standard for 

utdanningsgruppering, 2011-revisjonen). 

education 

shortCycleTertiary-

Education 

høyere utdanning av 

kort varighet 

Tjenester i forbindelse med høyere 

utdanning av kort varighet – nivå 5 i 

ISCED-2011 (internasjonal standard for 

utdanningsgruppering, 2011-revisjonen). 

education 

bachelorOrEquivalent-

Education 

utdanning på 

bachelornivå eller 

tilsvarende 

Tjenester i forbindelse med utdanning på 

bachelornivå eller tilsvarende – nivå 6 i 

ISCED-2011 (internasjonal standard for 

utdanningsgruppering, 2011-revisjonen). 

education 

masterOrEquivalent-

Education 

utdanning på 

masternivå eller 

tilsvarende 

Tjenester i forbindelse med utdanning på 

masternivå eller tilsvarende – nivå 7 i 

ISCED-2011 (internasjonal standard for 

utdanningsgruppering, 2011-revisjonen). 

education 

doctoralOrEquivalent-

Education 

utdanning på doktor-

gradsnivå eller til-

svarende 

Tjenester i forbindelse med utdanning på 

doktorgradsnivå eller tilsvarende – nivå 8 

i ISCED-2011 (internasjonal standard for 

utdanningsgruppering, 2011-revisjonen). 

education 

educationNot-

ElsewhereClassified 

utdanning som ikke er 

nevnt annet sted 

Tjenester i forbindelse med utdanning 

som ikke er nevnt annet sted i ISCED-

2011 (internasjonal standard for 

utdanningsgruppering, 2011-revisjonen), 

kalt ISCED-2011 nivå 9. 

education 

subsidiaryServicesTo-

Education 

støttetjenester i forbin-

delse med utdanning 

Støttetjenester i forbindelse med 

utdanning, tjenester innen transport, 

næringsmidler, losji, helse og tannhelse 

og tilknyttede støttetjenester hovedsakelig 

for elever/studenter, uavhengig av nivå. 

education 

socialService sosialtjeneste Tjenester i forbindelse med sosialomsorg.  

administrationFor-

SocialProtection 

administrasjon for 

sosialomsorg 

Administrasjonskontorer for sosial-

omsorgssaker. 

socialService 

specializedService-

OfSocialProtection 

spesialiserte tjenester 

innen sosialomsorg 

Diverse spesialiserte tjenester innen 

transport og pleie i hjemmet, om dagen 

og i ferier, av funksjonshemmede og 

pleietrengende. Tjenester som særlig 

dreier seg om utdanning og sysselsetting 

for funksjonshemmede. 

socialService 

housing bolig Tjenester for alle typer hjem, bosted, 

anlegg eller lokaler som er midlertidige 

eller permanente boliger for ulike grupper 

mennesker. 

socialService 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

childCareService barnepass Tjenester knyttet til den daglige 

omsorgen for barn. 

socialService 

charityAndCounselling veldedige formål og 

rådgivning 

Institusjoner og tjenester som yter 

naturalytelser og/eller rådgivning for 

trengende, f.eks. arbeidsledige, sosialt 

vanskeligstilte, katastrofeofre, ofre for 

vold og mishandling, selvmordsutsatte 

osv. 

socialService 

6.10. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Allmennyttige og offentlige tjenester 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

US.UtilityNetwork Allmennyttig nett Appurtenance, Manhole, Tower, Pole, Cabinet, 

Duct, Pipe 

US.ElectricityNetwork Elektrisitetsnett Electricity Cable, Appurtenance (dersom det 

inngår i et elektrisitetsnett) 

US. OilGasChemicals-

Network 

Nett for olje, gass eller 

kjemikalier 

OilGasChemicalsPipe, Appurtenance (dersom 

det inngår i et olje-, gass- eller kjemikalienett) 

US.SewerNetwork Kloakknett SewerPipe, Appurtenance (dersom det inngår i 

et kloakknett) 

US.ThermalNetwork Varmenett ThermalPipe, Appurtenance (dersom det inngår 

i et varmenett) 

US.WaterNetwork Vann-nett WaterPipe, Appurtenance (dersom det inngår i 

et vann-nett) 

US. <CodeListValue>(1) <navn som kan leses av 

mennesker> 

GovernmentalService 

Eksempel: 

US.PoliceService 

Eksempel: Polititjeneste (serviceType: ServiceTypeValue) 

US.Environmental-

ManagementFacility 

Miljøstyringsanlegg EnvironmentalManagementFacility 

(1) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

7.  ANLEGG FOR MILJØOVERVÅKING (ENVIRONMENTAL MONITORING FACILITIES) 

7.1. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Anlegg for miljøovervåking: 

— Abstrakt overvåkingselement 

— Abstrakt overvåkingsobjekt 

— Miljøovervåkingsvirksomhet 

— Anlegg for miljøovervåking 

— Miljøovervåkingsnett 

— Miljøovervåkingsprogram 

— Observasjonskapasitet 

— Driftsperiode  
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7.1.1. Abstrakt overvåkingselement (AbstractMonitoringFeature) 

En abstrakt basisklasse for miljøovervåkingselementer i den virkelige verden (EnvironmentalMonitoring-

Network, EnvironmentalMonitoringFacility). 

Denne typen er en undertype av AbstractMonitoringObject. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractMonitoringFeature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

reportedTo Opplysninger om involveringen av 

AbstractMonitoringFeature i rapportering. 

ReportToLegalAct kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AbstractMonitoringFeature 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

involvedIn EnvironmentalMonitoringActivity der 

AbstractMonitoringFeature er involvert. 

Environmental-

MonitoringActivity 

kan være tom 

hasObservation Observasjon av utslipp, miljøtilstanden og 

andre økosystemparametrer (biologisk 

mangfold, økologiske vilkår for 

vegetasjon osv.) som gjennomføres av 

eller på vegne av offentlige myndigheter 

ved denne AbstractMonitoringFeature. 

OM_Observation kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen AbstractMonitoringFeature 

Dersom én eller flere observasjoner er tilknyttet en AbstractMonitoringFeature, skal dette ha en 

ObservingCapability tilknyttet. ObservingCapability skal vise til samme Domain, Phenomenon og 

ProcessUsed som observasjonene. 

7.1.2. Abstrakt overvåkingsobjekt (AbstractMonitoringObject) 

En abstrakt basisklasse for miljøovervåkingsobjekter. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractMonitoringObject 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

name Benevnelse i ren tekst for Abstract-

MonitoringObject. 

CharacterString kan være tom 

additionalDescription Beskrivelse i ren tekst av tilleggsopplys-

ninger som ikke passer i andre attributter. 

CharacterString kan være tom 

mediaMonitored Overvåket medium. MediaValue  

legalBackground Den rettslige sammenhengen som forvalt-

ningen og reguleringen av Abstract-

MonitoringObject defineres i. 

LegislationCitation kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

responsibleParty Ansvarlig part for AbstractMonitoring-

Object. 

RelatedParty kan være tom 

geometry Geometri assosiert med Abstract-

MonitoringObject. For mobile anlegg 

representerer geometrien det området som 

anlegget forventes å foreta målinger i. 

GM_Object  

onlineResource En lenke til det eksterne dokumentet som 

gir ytterligere opplysninger om Abstract-

MonitoringObject. 

URL kan være tom 

purpose Årsaken til at AbstractMonitoringObject 

er generert. 

PurposeOfCollection-

Value 

kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AbstractMonitoringObject 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

observingCapability En lenke som peker på den uttrykkelige 

kapasiteten til et AbstractMonitoring-

Object. Dette gir en tydelig forbindelse 

mellom den observerte egenskapen, den 

framgangsmåten som er brukt samt 

målestedet. 

ObservingCapability kan være tom 

broader En lenke som peker på et bredere 

AbstractMonitoringObject (et høyere nivå 

i en hierarkisk struktur). 

Assosiasjonen har ytterligere egenskaper 

som definert i assosiasjonsklassen Hierar-

chy. 

AbstractMonitoring-

Object 

kan være tom 

narrower En lenke som peker på ett eller flere mer 

detaljerte AbstractMonitoringObject (et 

lavere nivå i en hierarkisk struktur). 

Assosiasjonen har ytterligere egenskaper 

som definert i assosiasjonsklassen Hierar-

chy. 

AbstractMonitoring-

Object 

kan være tom 

supersedes I en genealogi, det eller de Abstract-

MonitoringObject som er deaktivert/ 

erstattet av et annet. 

AbstractMonitoring-

Object 

kan være tom 

supersededBy I en genealogi, det eller de nylig aktiverte 

AbstractMonitoringObject som erstatter 

det objektet som har opphørt å gjelde. 

AbstractMonitoring-

Object 

kan være tom 

7.1.3. Miljøovervåkingsvirksomhet (EnvironmentalMonitoringActivity) 

Et spesifikt sett med AbstractMonitoringFeatures som brukes for et gitt domene innenfor en tidsramme, på 

et område og for et formål som er konsist og sammenhengende. Normalt behandles de innsamlede 

opplysningene som ett tidstrinn i et langsiktig overvåkingsprogram. Det er en konkret gjennomføring av et 

gitt EnvironmentalMonitoringProgramme. 

Attributter for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringActivity 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activityTime Levetiden til EnvironmentalMonitoring-

Activity. 

TM_Object kan være tom 

activityConditions Tekstbeskrivelse av Environmental-

MonitoringActivity. 

CharacterString kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

boundingBox Avgrensingsrektangel der Environmental-

MonitoringActivity finner sted. 

GM_Boundary kan være tom 

responsibleParty Ansvarlig part for Environmental-

MonitoringActivity. 

RelatedParty kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

onlineResource En lenke til det eksterne dokumentet som gir 

ytterligere opplysninger om Environmental-

MonitoringActivity. 

URL kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringActivity 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

setUpFor Ett eller flere EnvironmentalMonitoring-

Programme som Environmental-

MonitoringActivity er klargjort for. 

Environmental-

Monitoring-

Programme 

kan være tom 

uses Spesifikt sett med AbstractMonitoring-

Features involvert i en Environmental-

MonitoringActivity. 

AbstractMonitoring-

Feature 

kan være tom 

7.1.4. Anlegg for miljøovervåking (EnvironmentalMonitoringFacility) 

Et georeferert objekt som direkte samler inn eller behandler data for objekter, hvis egenskaper (dvs. 

fysiske, kjemiske, biologiske eller andre aspekter ved miljøforhold) gjentatte ganger observeres eller 

måles. Et anlegg for miljøovervåking kan også være vert for andre miljøovervåkingsanlegg. 

Denne typen er en undertype av AbstractMonitoringFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringFacility 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

representativePoint Representativ plassering for Environ-

mentalMonitoringFacility. 

GM_Point kan være tom 

measurementRegime Målesystem. Measurement-

RegimeValue 

kan være tom 

mobile Angi om EnvironmentalMonitoring-

Facility er mobilt (kan flyttes) mens 

observasjonen pågår. 

Boolean kan være tom 

resultAcquisition-

Source 

Kilde til oppnåelse av resultat. ResultAcquisition-

SourceValue 

kan være tom 

specialisedEMFType Kategorisering av Environmental-

MonitoringFacilities som vanligvis brukes 

av domenet, og i nasjonale innstillinger. 

SpecialisedEMF-

TypeValue 

kan være tom 

operationalActivity-

Period 

Den eller de periodene Environmental-

MonitoringFacility har vært i drift. 

TM_Object kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringFacility 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

relatedTo Enhver tematisk lenke til et anlegg for 

miljøovervåking. 

Assosiasjonen har ytterligere egenskaper 

som definert i assosiasjonsklassen 

AnyDomainLink. 

Environmental-

MonitoringFacility 

kan være tom 

belongsTo En lenke som peker på det eller de 

EnvironmentalMonitoringNetwork som 

dette EnvironmentalMonitoringFacility 

gjelder for. 

Assosiasjonen har ytterligere egenskaper 

som definert i assosiasjonsklassen Network-

Facility. 

Environmental-

MonitoringNetwork 

kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringFacility 

Geometry og representativePoint kan ikke begge være tomme. 

7.1.5. Miljøovervåkingsnett (EnvironmentalMonitoringNetwork) 

Administrativ eller organisasjonsmessig gruppering av EnvironmentalMonitoringFacilities som styres på 

samme måte for et spesifikt formål på et spesifikt område. Hvert nett overholder felles regler med sikte på 

å sikre konsekvens i observasjonene, særlig med hensyn til EnvironmentalMonitoringFacilities, utvelgelse 

av obligatoriske parametrer, målemetoder og målesystem. 

Denne typen er en undertype av AbstractMonitoringFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringNetwork 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

organisationLevel Det organisasjonsnivået Environ-

mentalMonitoringNetwork er tilknyttet. 

LegislationLevel-

Value 

kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringNetwork 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

contains En lenke som peker på det eller de 

EnvironmentalMonitoringFacility som 

inngår i dette EnvironmentalMonitoring-

Network. 

Assosiasjonen har ytterligere egenskaper 

som definert i assosiasjonsklassen 

NetworkFacility. 

Environmental-

MonitoringFacility 

kan være tom 

7.1.6. Miljøovervåkingsprogram (EnvironmentalMonitoringProgramme) 

Ramme som bygger på politisk relevante dokumenter som definerer målet for en innsamling av 

observasjoner og/eller innføring av AbstractMonitoringFeatures på stedet. Vanligvis har et miljøover-

våkingsprogram et langsiktig perspektiv og løper over minst flere år. 

Denne typen er en undertype av AbstractMonitoringObject.  
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EnvironmentalMonitoringProgramme 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

triggers Den eller de EnvironmentalMonitoring-

Activity som utløses av Environ-

mentalMonitoringProgramme. 

Environmental-

MonitoringActivity 

kan være tom 

7.1.7. Observasjonskapasitet (ObservingCapability)  

Uttrykkelig kapasitet for et AbstractMonitoringObject. 

Attributter for den geografiske objekttypen ObservingCapability 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

observingTime Beskriver det tidsrommet det kan 

forventes observasjoner fra dette Abstract-

MonitoringObject. Kan være bare et 

starttidspunkt for løpende målinger eller et 

intervall. 

TM_Object kan være tom 

processType Objekttype som brukes til å beskrive 

prosessen. 

ProcessTypeValue kan være tom 

resultNature Status for det oppnådde resultatet. ResultNatureValue kan være tom 

onlineResource En lenke til et eksternt dokument som gir 

ytterligere opplysninger om en datamodell 

i samsvar med ISO 19156 «Observations 

and Measurements», som brukes til å 

lagre eller utveksle de observasjonene og 

målingene som er innhentet. 

URL kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ObservingCapability 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

observedProperty Den egenskapen som observeres eller 

måles ved dette AbstractMonitoring-

Object. 

GF_PropertyType  

featureOfInterest Dette elementet er objektet i den virkelige 

verden, hvis egenskaper observeres, eller 

det er et element som skal være en prøve 

av objektet i den virkelige verden. 

GFI_Feature kan være tom 

procedure Lenken til den prosessen som brukes for å 

få fram resultatet. OM_Process skal være 

egnet for den observerte egenskapen. Som 

en følge av dette begrenses detaljene for 

den observerte egenskapen av den 

framgangsmåten som benyttes. 

OM_Process  

7.2. Datatyper 

7.2.1. Enhver domenelenke (AnyDomainLink) 

Enhver relevant domenelenke til et EnvironmentalMonitoringFacility som ikke er hierarkisk eller assosiert 

med begrepet genealogi. 

Denne typen er en assosiasjonsklasse.  
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Attributter for datatypen AnyDomainLink 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

Comment Tilleggsopplysninger om domenelenken. CharacterString kan være tom 

7.2.2. Hierarki (Hierarchy) 

Hierarkisk lenke mellom AbstractMonitoringObjects. 

Denne typen er en assosiasjonsklasse. 

Attributter for datatypen Hierarchy 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

linkingTime Lenkens tidsrom. TM_Object kan være tom 

7.2.3. Nettanlegg (NetworkFacility) 

Lenke mellom EnvironmentalMonitoringNetwork og EnvironmentalMonitoringFacility. 

Denne typen er en assosiasjonsklasse. 

Attributter for datatypen NetworkFacility 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

linkingTime Lenkens tidsrom. TM_Object kan være tom 

7.2.4. Rapport i henhold til rettsakt (ReportToLegalAct) 

Opplysninger om involveringen av en AbstractMonitoringFeature i rapportering. Opplysningene er 

spesifikke for hver framlagte rapport, og ikke per forpliktelse/avtale. 

Attributter for datatypen ReportToLegalAct 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

legalAct LegalAct som rapporteringen bygger på. LegislationCitation  

reportDate Rapporteringstidspunkt. DateTime kan være tom 

reportedEnvelope Lenke til det rapporterte datasettet i 

samsvar med datoen angitt i attributtet 

reportDate. 

URI kan være tom 

observationRequired Angir om det kreves en observasjon for 

AbstractMonitoringFeature. 

Boolean kan være tom 

observingCapabili-

tyRequired 

Angir om observingCapability kreves for 

AbstractMonitoringFeature. 

Boolean kan være tom 

description Tilleggsopplysninger om de rapporterte 

dataene. 

CharacterString kan være tom 

7.3. Kodelister 

7.3.1. Målesystem (MeasurementRegimeValue) 

Kategorier for ulike typer MeasurementRegime.  
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De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandørene kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om anlegg for 

miljøovervåking. 

7.3.2. Medier (MediaValue) 

Kategorier for ulike typer medier. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandørene kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om anlegg for 

miljøovervåking. 

7.3.3. Prosesstype (ProcessTypeValue) 

Kategorier for ulike prosesstyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandørene kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om anlegg for 

miljøovervåking. 

7.3.4. Formål med innsamling (PurposeOfCollectionValue) 

Kategorier for ulike formål med innsamlinger. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

7.3.5. Kilde til oppnåelse av resultat (ResultAcquisitionSourceValue) 

Kategorier for ulike typer ResultAcquisitionSource. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandørene kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om anlegg for 

miljøovervåking. 

7.3.6. Resultatets art (ResultNatureValue) 

Status for resultatet av en observasjon. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandørene kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om anlegg for 

miljøovervåking. 

7.3.7. Særlig EMF-type (SpecialisedEMFTypeValue) 

Kategorier for ulike typer EnvironmentalMonitoringFacilities. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

7.4. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Anlegg for miljøovervåking 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

EF.Environmental-

MonitoringFacilities 

Anlegg for miljøovervå-

king 

EnvironmentalMonitoringFacility 

EF.Environmental-

MonitoringNetworks 

Nett for miljøovervåking EnvironmentalMonitoringNetwork 

EF.Environmental-

MonitoringProgrammes 

Programmer for miljø-

overvåking 

EnvironmentalMonitoringProgramme 
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8.  PRODUKSJONS- OG INDUSTRIANLEGG (PRODUCTION AND INDUSTRIAL FACILITIES) 

8.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «utslipp» direkte eller indirekte utslipp av stoffer, vibrasjoner, varme eller støy til luft, vann eller jord, 

fra punktkilder eller diffuse kilder i et anlegg, 

2)  «produksjon» en virksomhet som består av en rekke handlinger eller operasjoner i en produksjons-

sammenheng. 

8.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Produksjons- og industrianlegg: 

— Produksjonsanlegg 

— Produksjonsinstallasjon 

— Del av produksjonsinstallasjon 

— Produksjonssted 

— Produksjonsareal 

— Produksjonsbygning 

8.2.1. Produksjonsanlegg (ProductionFacility) 

Ett eller flere anlegg på samme sted som drives av samme fysiske eller juridiske person, og som er 

konstruert, bygd eller installert for særlige produksjons- eller industriformål, herunder all infrastruktur, alt 

utstyr og alle materialer. 

Denne typen er en undertype av ActivityComplex. 

Attributter for den geografiske objekttypen ProductionFacility 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

surfaceGeometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Surface kan være tom 

riverBasinDistrict Kodeidentifikator og/eller navn tildelt 

nedbørfeltdistriktet i et vassdrag. 

RiverBasinDistrict-

Value 

 

status Anleggets status eller tilstand med hensyn 

til dets funksjons- og driftsmessige stand, 

som det befinner seg i for en kortere eller 

lengre periode. 

StatusType kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ProductionFacility 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

groupedBuilding Bygninger som forvaltes av produksjons-

anlegget. 

ProductionBuilding kan være tom 

groupedPlot Arealer som forvaltes av produksjons-

anlegget. 

ProductionPlot kan være tom 

hostingSite Steder innenfor et geografisk avgrenset 

område der produksjonsanlegget befinner 

seg. 

ProductionSite kan være tom 

groupedInstallation Installasjoner som teknisk eller juridisk er 

del av produksjonsanlegget. 

ProductionInstallation kan være tom 
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8.2.2. Produksjonsinstallasjon (ProductionInstallation) 

En teknisk enhet, for eksempel maskiner, apparater, innretninger eller utstyr som er installert/montert eller 

tilkoblet for bruk. 

Attributter for den geografiske objekttypen ProductionInstallation 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

thematicId Tematisk objektidentifikator. ThematicIdentifier  

pointGeometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Point  

surfaceGeometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Surface kan være tom 

name Offisiell benevnelse eller korrekt eller 

alminnelig navn på installasjonen. 

CharacterString kan være tom 

description Beskrivelse av installasjonen. CharacterString kan være tom 

status Installasjonens status eller tilstand med 

hensyn til dens funksjons- og driftsmes-

sige stand som den befinner seg i for en 

kortere eller lengre periode. 

StatusType kan være tom 

type Særlig type installasjon, som angir hvilken 

driftsfunksjon som skal utføres. 

InstallationType kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ProductionInstallation 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

groupedInstallation-

Part 

Små installasjoner som teknisk eller 

juridisk er en del av en installasjon. 

ProductionInstalla-

tionPart 

kan være tom 

8.2.3. Del av produksjonsinstallasjon (ProductionInstallationPart) 

Én enkelt, konstruert enhet med spesifikke funksjoner tilknyttet en type produksjonsvirksomhet. 

Dette beskrivelsesnivået omfatter bestemte deler av en produksjonsinstallasjon som skal registreres med 

godkjenning fra vedkommende myndigheter, herunder utslippspunkter som skorsteiner (når det gjelder 

forurensende stoffer), eller tanker (når det gjelder spesialprodukter). 

Attributter for den geografiske objekttypen ProductionInstallationPart 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

thematicId Tematisk objektidentifikator. ThematicIdentifier  

pointGeometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Point  

surfaceGeometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Surface kan være tom 

name Offisiell benevnelse eller korrekt eller 

alminnelig navn på installasjonsdelen. 

CharacterString kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

description Beskrivelse av installasjonsdelen. CharacterString kan være tom 

status Status eller tilstand for installasjonsdelen 

med hensyn til dens funksjons- og 

driftsmessige stand, som den befinner seg 

i for en kortere eller lengre periode. 

StatusType kan være tom 

type Særlig type installasjonsdel, som angir 

hvilken driftsfunksjon som skal utføres. 

InstallationPartType kan være tom 

technique Metode for å redusere konsentrasjonen av 

forurensende stoffer som følge av utslipp 

fra en teknisk komponent, for eksempel en 

skorstein. 

PollutionAbatement-

TechniqueValue 

kan være tom 

8.2.4. Produksjonssted (ProductionSite) 

Alle landområder innenfor et geografisk avgrenset område der produksjonsanlegget har vært, er eller er 

beregnet å skulle være. Dette omfatter all infrastruktur, alt utstyr og alle materialer. 

Attributter for den geografiske objekttypen ProductionSite 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

thematicId Tematisk objektidentifikator. ThematicIdentifier  

geometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_MultiSurface  

sitePlan Beskrivelse av prosjektet med hensyn til 

produksjonsstedets konfigurasjon og 

organisering. 

DocumentCitation kan være tom 

name Offisiell benevnelse eller korrekt eller 

alminnelig navn på stedet. 

CharacterString kan være tom 

description Beskrivelse av stedet. CharacterString kan være tom 

status Stedets status eller tilstand med hensyn til 

dets funksjons- og driftsmessige stand, 

som det befinner seg i for en kortere eller 

lengre periode. 

StatusType kan være tom 

8.2.5. Produksjonsareal (ProductionPlot) 

Et land- eller vannområde som er en del av et anlegg, med funksjonelle formål. 

Attributter for den geografiske objekttypen ProductionPlot 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

thematicId Tematisk objektidentifikator. ThematicIdentifier  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Surface  

status Arealets status eller tilstand med hensyn 

til dets funksjons- og driftsmessige stand, 

som det befinner seg i for en kortere eller 

lengre periode. 

StatusType kan være tom 

8.2.6. Produksjonsbygning (ProductionBuilding) 

Kunstig konstruksjon, del av produksjonsanlegget som brukes til å huse eller gi beskyttelse for virksomhet. 

Attributter for den geografiske objekttypen ProductionBuilding 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

thematicId Tematisk objektidentifikator. ThematicIdentifier  

typeOfBuilding Klassifisert beskrivelse av produksjons- 

og industribygningen. 

TypeOfProduction-

BuildingValue 

kan være tom 

status Produksjons- eller industribygningens 

status eller tilstand med hensyn til dens 

funksjons- og driftsmessige stand, som 

den befinner seg i for en kortere eller 

lengre periode. 

StatusType kan være tom 

geometry Det geografiske objektets geografiske 

egenskap. 

GM_Object kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ProductionBuilding 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

building Representasjon av produksjonsbygningen i 

et datasett for bygninger. 

AbstractBuilding kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ProductionBuilding 

Geometrien skal angis dersom egenskapen for bygning er tom. 

8.3. Datatyper 

8.3.1. Statustype (StatusType) 

Status eller tilstand for en teknisk komponent med hensyn til dens funksjons- og driftsmessige stand, som 

den befinner seg i for en kortere eller lengre periode. 

Attributter for datatypen StatusType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

statusType Status eller tilstand for en teknisk 

komponent som viser til en liste med 

forhåndsdefinerte, mulige verdier. 

ConditionOfFacility-

Value 

 

description Beskrivelse av den angitte statusen. CharacterString kan være tom 

validFrom Starttidspunktet for gyldigheten av en 

statustype. 

Date kan være tom 

validTo Sluttidspunktet for gyldigheten av en 

statustype. 

Date kan være tom 
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8.4. Kodelister 

8.4.1. Forurensningsreduserende metode (PollutionAbatementTechniqueValue) 

Metoder for å redusere konsentrasjonen av forurensende stoffer som følge av utslipp fra en teknisk 

komponent, for eksempel en skorstein. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten PollutionAbatementTechniqueValue 

Verdi Navn Definisjon 

gravitation tyngdekraft Forurensningsreduksjon ved hjelp av tyngde-

kraft. 

dustScrubbers støvutskillere Forurensningsreduksjon ved hjelp av støvut-

skillere. 

filtration filtrering Forurensningsreduksjon ved hjelp av filtrering. 

condensation kondensering Forurensningsreduksjon ved hjelp av kondense-

ring. 

adsorption adsorpsjon Forurensningsreduksjon ved hjelp av adsorp-

sjon. 

8.4.2. Installasjonstype (InstallationTypeValue) 

Verdier som betegner den driftsfunksjonen som skal utføres ved en installasjon. De tillatte verdiene for 

denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

8.4.3. Type delinstallasjon (InstallationPartTypeValue) 

Verdier som betegner den driftsfunksjonen som skal utføres ved en delinstallasjon. De tillatte verdiene for 

denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

8.4.4. Nedbørfeltdistrikt (RiverBasinDistrictValue) 

Kodeidentifikatorer og/eller navn tildelt nedbørfeltdistrikter. De tillatte verdiene for denne kodelisten 

omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

8.4.5. Type produksjonsbygning (TypeOfProductionBuildingValue) 

Klassifisering av produksjons- og industribygninger. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

8.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Produksjons- og industrianlegg 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

PF.ProductionSite Produksjons- og indu-

stristed 

ProductionSite 

PF. <CodeListValue>(1) <navn som kan leses av 

mennesker> 

ProductionFacility 

Eksempel: 

PF.Manufacturing 

Eksempel: Produksjon (aktivitet: EconomicActivityValue) 

PF.ProductionPlot Produksjons- og indu-

striparsell 

ProductionPlot 

PF.ProductionInstallation Produksjons- og indu-

striinstallasjon 

ProductionInstallation 

PF.ProductionInstallation-

Part 

Del av produksjons- og 

industriinstallasjon 

ProductionInstallationPart 
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Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

PF.ProductionBuilding Produksjons- og 

industribygning 

ProductionBuilding 

(1) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

9.  ANLEGG FOR LANDBRUK OG AKVAKULTUR (AGRICULTURAL AND AQUACULTURE 

FACILITIES) 

9.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «landbruk» (agriculture) de prosessene og typer virksomhet som består av å dyrke jord, produsere 

vekster og oppdrett av dyr; det omfatter innhøsting, melking, avl og å holde dyr for landbruksformål. I 

samsvar med rådsforordning (EF) nr. 73/2009 skal det å holde jorden i god landbruksmessig og 

miljømessig stand anses som en landbruksvirksomhet, 

2)  «husdyrhold» (livestock) avl og/eller oppdrett av dyr til bruk eller fortjeneste (omfattes av virksomhet 

definert i henhold til NACE-kode A.1.4 og A.1.5), 

3)  «akvakultur» (aquaculture) de typene virksomhet og metoder som er knyttet til produksjon, oppdrett 

og behandling av fisk, bløtdyr, tang og tare og andre typer akvatiske ressurser (vegetabilske eller 

animalske). 

9.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Anlegg for landbruk og akvakultur: 

— Driftsenhet 

— Aleggssted 

9.2.1. Driftsenhet (Holding) 

Hele området og all infrastruktur på det, som omfatter de samme eller forskjellige «anleggsstedene» som 

under en driftsansvarligs kontroll utfører landbruks- eller akvakulturvirksomhet. 

Denne typen er en undertype av ActivityComplex. 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Holding 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

contains De anleggsstedene som utgjør den angitte 

driftsenheten. 

Site  

Begrensninger for den geografiske objekttypen Holding 

Minst ett av funksjonsattributtene for det geografiske objektet Holding skal angis ved hjelp av kodelisten 

for EconomicActivityNACEValue (for virksomhetsattributtet til datatypen Function). 

9.2.1.1.  Anleggssted (Site) 

Alle landområder på samme eller innenfor et geografisk avgrenset område som forvaltes og kontrolleres av 

en driftsenhet, og som benyttes til virksomhet, produkter og tjenester. Dette omfatter all infrastruktur, alt 

utstyr og alle materialer. 

Attributter for den geografiske objekttypen Site 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrien som definerer anleggsstedets 

utbredelse eller beliggenhet. 

GM_Object  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activity Klassifiseringen av den økonomiske 

virksomheten på anleggsstedet, i samsvar 

med NACE rev. 2.0. 

EconomicActivity-

NACEValue 

 

includesAnimal Det er dyr på anleggsstedet. FarmAnimalSpecies kan være tom 

9.3. Datatyper 

9.3.1. Arter av landbruksdyr (FarmAnimalSpecies) 

Identifiserer et dyr eller en gruppe dyr (husdyrhold eller akvakultur) av samme art som holdes på det 

bestemte anleggsstedet. 

Attributter for datatypen FarmAnimalSpecies 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

livestock Det er husdyrarter på anleggsstedet. LivestockSpeciesValue kan være tom 

aquaculture Det er akvakulturarter på anleggsstedet. AquacultureSpecies-

Value 

kan være tom 

9.4. Kodelister 

9.4.1. Husdyrarter (LivestockSpeciesValue) 

Klassifisering av husdyrarter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1165/2008(1), og ytterligere verdier på alle nivåer definert av dataleverandører. 

9.4.2. Akvakulturarter (AquacultureSpeciesValue) 

Klassifisering av akvakulturarter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare verdiene angitt i versjonen fra februar 2012 av 

ASFIS' (Aquatic Sciences and Fisheries Information System) liste over arter til bruk for fiskeristatistikk, 

offentliggjort av De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk. 

9.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Anlegg for landbruk og akvakultur 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

AF. AgriculturalHolding Driftsenhet i landbruket Holding (geografiske objekter hvis virk-

somhetsattributt har verdien «A1 – Crop and 

animal production, hunting and related service 

activities» (fra kodelisten EconomicActivi-

tyNACEValue) eller en mer detaljert verdi) 

AF. AquacultureHolding Akvakulturvirksomhet Holding (geografiske objekter hvis virk-

somhetsattributt har verdien «A3 – Fishing and 

aquaculture activities» (fra kodelisten 

EconomicActivityNACEValue) eller en mer 

detaljert verdi) 

AF.Site Anleggssted for landbruk 

og akvakultur 

Site 

  

  

(1) EUT L 321 av 1.12.2008, s. 1. 
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10.  BEFOLKNINGSFORDELING – DEMOGRAFI (POPULATION DISTRIBUTION – DEMOGRAPHY) 

10.1. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttype er angitt for geodatatemaet Befolkningsfordeling – demografi: Statistisk 

fordeling. 

10.1.1. Statistisk fordeling (StatisticalDistribution) 

Sett med målinger som beskriver hvordan et fenomen spres i en del av 2D-verdenen. 

Attributter for den geografiske objekttypen StatisticalDistribution 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

areaOfDissemination Den delen av 2D-verdenen som Stati-

sticalDataDistribution beskriver. 

GM_Surface  

universe Når fordelingen er knyttet til en del av 

befolkningen og ikke befolkningen som 

helhet, tekstbeskrivelsen av hvordan 

denne delbefolkningen ble definert. 

PT_FreeText  

domain Den delen av den statistiske kunnskapen 

dataene viser til. 

PT_FreeText  

measure Den måleverdien som berøres av fordelin-

gen. 

VariableValue  

measurementMethod Beskrivelsen av den statistiske måle-

metoden. 

StatisticsMeasurement-

MethodValue 

 

measurementUnit Målenheten. UnitOfMeasure  

notCountedProportion Den andelen av befolkningen i det aktuelle 

området som ikke telles i noen av dets 

geografiske komponenter. 

Number  

periodOfMeasurement Datoen eller tidsrommet for observasjonen 

eller innsamlingen av data. 

TM_Period  

periodOfReference Tidsrommet når dataene skal gi et bilde av 

det aktuelle området. 

TM_Period  

periodOfValidity Tidsrommet når dataene er relevante. TM_Period  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifeSpanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

generalStatus Status for fordelingen av statistiske opp-

lysninger. 

StatisticalDataStatus-

Value 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen StatisticalDistribution 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

value De statistiske verdiene som fordelingen 

består av. 

StatisticalValue  

classification Ytterligere klassifiseringer som brukes til 

å dele en samlet verdi av det fenomenet 

som er beskrevet. Objektet StatisticalDis-

tribution vil faktisk gi flere fordelinger, én 

for hvert post i den klassifiseringen som 

brukes. Dersom det ikke er angitt noen 

klassifisering, er den statistiske verdien 

den samlede befolkningen. 

Classification  

10.2. Datatyper 

10.2.1. Klassifisering (Classification) 

En klassifisering som brukes til en statistisk fordeling. 

Attributter for datatypen Classification 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

type Klassifiseringstype. ClassificationType-

Value 

 

Assosiasjonsroller for datatypen Classification 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

item De postene som klassifiseringen består av. ClassificationItem  

10.2.2. Klassifiseringspost (ClassificationItem) 

En post som en klassifisering består av. 

Attributter for datatypen ClassificationItem 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

type Type klassifiseringspost. ClassificationItem-

TypeValue 

 

10.2.3. Statistisk verdi (StatisticalValue) 

Datum for fordelingen. 

Attributter for datatypen StatisticalValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

value Verdien for datum. Number  

specialValue Konvensjonell streng når verdien for 

datum ikke kan angis: manglende verdi, 

skjult verdi på grunn av fortrolighet. 

specialValue  

conventionallyLocate

dProportion 

Den andelen av befolkningen som er talt i 

datum, men som faktisk ikke kan 

lokaliseres fysisk noe sted i det aktuelle 

området. 

Number  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

approximatelyLocated

PopulationProportion 

Den andelen av befolkningstellingen som 

ikke følger den alminnelige regelen for 

lokalisering. «Befolkning» kan være 

personer dersom personer telles, og 

boliger dersom StatisticalDatadistribution 

er om boliger osv. 

Number  

comment Kommentar om verdien i fritekst. PT_FreeText  

flags Et sett med ettegns kodede kommentarer 

om dataene. 

PT_FreeText  

periodOfMeasurement Innsamlingsperioden for den statistiske 

verdien. Dette tidsrommet overstyrer 

tidsrommet angitt i den assosierte 

statistiske fordelingen. 

TM_Period kan være tom 

status Status for de statistiske opplysningene. StatisticalDataStatus-

Value 

 

Assosiasjonsroller for datatypen StatisticalValue 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

dimensions Den delen av verden som datum viser til. 

Dimensjoner inneholder en beskrivelse av 

den geografiske beliggenheten (i 2D) 

sammen med mulige ytterligere dimen-

sjoner når det foretas befolkningstellinger 

samtidig for forskjellige individuelle 

egenskaper. 

Dimensions  

Begrensninger for datatypen StatisticalValue 

Verdien eller attributtet for specialValue skal angis. 

10.2.4. Dimensjoner (Dimensions) 

Identifisering av hva datum viser til med hensyn til geografisk beliggenhet eller individuelle egenskaper. 

Assosiasjonsroller for datatypen Dimensions 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

spatial Den geografiske dimensjonen for den 

statistiske verdien. 

StatisticalUnit  

thematic De tematiske dimensjonene for den 

statistiske verdien. 

ClassificationItem  

10.3. Kodelister 

10.3.1. Klassifiseringstype (ClassificationTypeValue) 

Kodeverdier for klassifiseringstyper. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om befolkningsfordeling.  
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10.3.2. Type klassifiseringspost (ClassificationItemTypeValue) 

Kodeverdier for klassifiseringsposter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

definert av dataleverandører. 

— Alder med fem års intervall (AgeBy5YearsValue): Kodeverdier for klassifiseringsposter basert på 

alder med fem års intervall, som angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten AgeBy5Years 

Verdi Navn Definisjon 

0–5 0–5 0 til under 5 

5–10 5–10 5 til under 10 

10–15 10–15 10 til under 15 

15–20 15–20 15 til under 20 

20–25 20–25 20 til under 25 

25–30 25–30 25 til under 30 

30–35 30–35 30 til under 35 

35–40 35–40 35 til under 40 

40–45 40–45 40 til under 45 

45–50 45–50 45 til under 50 

50–55 50–55 50 til under 55 

55–60 55–60 55 til under 60 

60–65 60–65 60 til under 65 

65–70 65–70 65 til under 70 

70–75 70–75 70 til under 75 

75–80 75–80 75 til under 80 

80–85 80–85 80 til under 85 

85–90 85–90 85 til under 90 

90+ 90 90 og over 

90–95 90–95 90 til under 95 

95+ 95 95 og over 

95–100 95–100 95 til under 100 

100+ 100 100 og over 

— Alder etter år (AgeByYearValue): Kodeverdier for klassifiseringsposter basert på alder etter år, med 

én verdi for hvert intervall på ett år. Den første verdien skal være «0-1» merket «0-1» og definisjonen 

«0 til under 1 år», og den siste verdien skal være «100+» merket «100+» og definisjonen «100 år eller 

eldre».  
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— NACE-kode (NACECodeValue): Næringsgruppering i samsvar med Eurostats NACE-standard som 

angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 og mer detaljerte verdier definert av 

dataleverandører. 

— Kjønn (GenderValue): Kjønn på en person eller gruppe personer, som angitt i nr. 4.6 i vedlegg I. 

10.3.3. Variabel (VariableValue) 

Kodeverdier for variabelnavn. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om befolkningsfordeling og 

demografi. 

10.3.4. Statistisk målemetode (StatisticsMeasurementMethodValue) 

Kodeverdier for statistisk målemetode. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten StatisticsMeasurementMethodValue 

Verdi Navn Definisjon 

count telling En enkel telling. 

relativeCount relativ telling Et forhold som kombinerer to ulike typer 

statistisk befolkning. 

percentage prosent En andel uttrykt som et forhold der nevneren 

er 100. 

median median Medianen. 

10.3.5. Status for statistiske opplysninger (StatisticalDataStatusValue) 

Kodeverdier for status. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten StatisticalDataStatusValue 

Verdi Navn Definisjon 

definitive definitiv En definitiv statistisk dataverdi. 

final endelig En endelig statistisk dataverdi. 

preliminary foreløpig En foreløpig statistisk dataverdi. 

provisional midlertidig En midlertidig statistisk dataverdi. 

semiDefinitive halvdefinitiv En halvdefinitiv statistisk dataverdi. 

10.3.6. Spesialverdi (SpecialValue) 

Kodeverdier for spesialverdier. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører.  
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Verdier for kodelisten SpecialValue 

Verdi Navn Definisjon 

confidential fortrolig Av hensyn til fortrolighet angis ikke verdien. 

unknown ukjent Verdien kunne ha vært målt, men ble det ikke. 

notApplicable ikke relevant Verdien ville ikke ha gitt mening. 

10.4. Kartlag 

Det er ikke definert noe kartlag for geodatatemaet Befolkningsfordeling – demografi. 

11.  OMRÅDER MED SÆRSKILT FORVALTNING, RESTRIKSJONER ELLER REGULERING SAMT 

RAPPORTERINGSENHETER (AREA MANAGEMENT/RESTRICTION/REGULATION ZONES AND 

REPORTING UNITS) 

11.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «forvalte» (manage) å planlegge, utføre, overvåke og kontrollere virksomhet for å oppnå særlige 

juridisk definerte miljømål, 

2)  «begrense» (restrict) forby eller begrense visse typer virksomhet, slik at de bare utføres innenfor 

bestemte begrensninger og/eller tidsrom, for å oppnå et bestemt formål i samsvar med juridisk 

definerte ansvarsområder eller forpliktelser, 

3)  «regulere» (regulate) overvåke og kontrollere visse typer virksomhet (tillate, fremme, forby eller 

begrense) for å oppnå juridisk definerte miljømål. I forbindelse med en regulert virksomhet kan det 

være nødvendig å iverksette særlige tiltak for å gjenopprette en god miljøstatus dersom miljøstatus 

forringes, 

4)  «rapportere» (report) evaluere hvor effektiv miljøpolitikken er og offentliggjøre data og opplysninger 

(dvs. geodata, observasjoner, statistikk, indikatorer) som kan brukes til å vurdere framgang mot å 

opprettholde eller forbedre god miljøstatus og oppnå målene med politikken, 

5)  «rapporteringsenhet» (reporting unit) et geografisk objekt som gir den geografiske referansen for alle 

ikke-geografiske data som utveksles i henhold til forpliktelsene til miljørapportering, 

6)  «juridisk virkemiddel» (legal instrument) et dokument som angir juridiske forpliktelser, herunder, 

men ikke begrenset til, internasjonale konvensjoner, lover og rettsakter eller gjennom-

føringsforordninger på ethvert administrativt plan, 

7)  «integrert forvaltning av kystsoner» (integrated coastal zone management) en dynamisk prosess for 

bærekraftig forvaltning og bruk av kystsoner, idet det samtidig tas hensyn til sårbarheten i 

økosystemer på kysten og kystlandskaper, mangfoldet i virksomhet og bruksformål, 

vekselvirkningene mellom disse, den maritime orienteringen til visse typer virksomhet og 

bruksformål, og deres innvirkning på både hav og land, 

8)  «klima» (climate) den statistiske beskrivelsen med hensyn til gjennomsnittsverdi og variabilitet for 

relevante mengder i et tidsrom fra måneder til tusen eller millioner år. Disse mengdene er oftest 

overflatevariabler som temperatur, nedbør og vind. 

11.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttype er angitt for geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning, 

restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter: Område med særskilt forvaltning, restriksjoner 

eller regulering. 

11.2.1. Område med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering (ManagementRestrictionOrRegu-

lationZone) 

Område med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering i samsvar med et lovkrav knyttet til en 

miljøpolitikk, eller en politikk eller virksomhet som kan ha innvirkning på miljøet på et hvilket som helst 

administrativt plan (internasjonalt, europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt).  
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Attributter for den geografiske objekttypen ManagementRestrictionOrRegulationZone 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

thematicId Beskrivende, entydig objektidentifikator 

som brukes på geografiske objekter i et 

definert informasjonstema. 

ThematicIdentifier kan være tom 

name Et stedsnavn som anvendes for å 

identifisere et område med særskilt 

forvaltning, restriksjoner eller regulering i 

den virkelige verden. Det er en nøkkel til 

implisitt assosiasjon mellom ulike 

representasjoner av objektet. 

GeographicalName kan være tom 

geometry Geometrien representerer det geografiske 

objektets geografiske utbredelse. 

GM_Object  

zoneType Høynivåklassifisering som definerer typen 

område med særskilt forvaltning, 

restriksjoner eller regulering. 

ZoneTypeCode  

specialisedZoneType Ytterligere klassifiseringsverdi som 

nærmere angir type område med særskilt 

forvaltning, regulering eller restriksjoner 

av relevans for domenet. 

SpecialisedZone-

TypeCode 

kan være tom 

environmentalDomain Klassifisering av det eller de miljø-

domenene som det skal nås visse miljømål 

for, gjennom etablering av området. 

EnvironmentalDomain  

designationPeriod Tidsrom som definerer når området med 

særskilt forvaltning, restriksjoner eller 

regulering ble lovlig utpekt eller trådte i 

kraft i den virkelige verden. 

TM_Period kan være tom 

competentAuthority Beskrivelse av den eller de organisa-

sjonene som er ansvarlig for å forvalte, 

begrense eller regulere tiltak eller 

virksomhet i området. 

RelatedParty kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller til-

baketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ManagementRestrictionOrRegulationZone 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

legalBasis Henvisning til eller angivelse av det 

juridiske virkemiddelet eller dokumentet 

som ligger til grunn for kravet om 

etablering av området. 

LegislationCitation kan være tom 

relatedZone Referanse til et tilknyttet område med 

særskilt forvaltning, regulering eller 

restriksjoner. 

Management-

RestrictionOr-

RegulationZone 

kan være tom 

plan Henvisning til eller angivelse av en plan 

(forvaltnings- eller tiltaksplan) som 

beskriver miljømålene og tiltakene som 

skal gjennomføres i området for å verne 

miljøet. 

DocumentCitation kan være tom 
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Begrensninger for den geografiske objekttypen ManagementRestrictionOrRegulationZone 

Minst det mest spesifikke juridiske virkemiddelet som ligger til grunn for kravet om etablering av området, 

skal angis ved hjelp av assosiasjonsrollen legalBasis. 

Rolleattributtet for competentAuthority skal ha verdien «authority». 

11.3. Kodelister 

11.3.1. Typekode for område (ZoneTypeCode) 

Høynivåklassifisering som definerer type område med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ZoneTypeCode 

Verdi Navn Definisjon 

airQualityMana-

gementZone 

styringsområde for luft-

kvalitet 

En del av en medlemsstats territorium, fastlagt 

av medlemsstaten med sikte på vurdering og 

styring av luftkvalitet. 

noiseRestrictionZone område med støyrestrik-

sjoner 

Et område avgrenset av vedkommende 

myndighet for å styre og redusere støyforurens-

ning. Dette omfatter tettbebyggelser og stille 

områder (i tettbebyggelser og på landet) som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/49/EF. 

animalHealthRestriction-

Zone 

restriksjonssone for dyre-

helse 

Restriksjonssoner som er opprettet for å 

bekjempe og utrydde meldepliktige dyresyk-

dommer. 

prospectingAndMining-

PermitArea 

område med tillatelse til 

prospektering og gruve-

drift 

Område der prospektering eller utvinning av 

mineraler er godkjent, og som denne retten 

eller tillatelsen er gitt for. 

regulatedFairwayAt-

SeaOrLargeInlandWater 

regulert farled til sjøs eller 

på stort innlandsvann 

Regulerte farleder fra havn til havn etablert for 

å styre trafikken, forebygge ulykker og 

forurensning og for å støtte forvaltning og 

planlegging. 

restrictedZonesAroundCon-

taminatedSites 

restriksjonssoner rundt 

forurensede anleggssteder 

Soner som er opprettet for å beskytte 

menneskers helse og plante- og dyrehelse, og 

styre forflytning og utvikling innenfor et 

forurenset anleggssted. 

areaForDisposalOfWaste område for sluttbehandling 

av avfall 

Område påvirket av sluttbehandling av avfall 

som definert i artikkel 3 nr. 19 i direktiv 

2008/98/EF(1). 

coastalZoneManagement-

Area 

forvaltningsområde for 

kystsone 

Område der integrert forvaltning av kystsone 

finner sted. 

drinkingWaterProtec-

tionArea 

verneområde for drikke-

vann 

Område der lekkasje av spillvann, bruk av 

gjødsel eller plantevernmidler eller etablering 

av fyllplasser for avfall er forbudt. 

nitrateVulnerableZone nitratfølsomt område Landområder med avrenning til forurensede 

eller truede vannområder og som bidrar til 

nitratforurensning. 
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Verdi Navn Definisjon 

marineRegion havregion Havregioner og deres underregioner er 

havområder som er utpekt i henhold til 

internasjonal lovgivning, Unionens regelverk, 

nasjonal eller lokal lovgivning, med sikte på 

vurdering, forvaltning og regulering. 

riverBasinDistrict nedbørfeltdistrikt Et land- og havområde som utgjøres av ett eller 

flere tilstøtende nedbørfelter med tilhørende 

grunnvann og kystfarvann, som er definert i 

artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF(2) som 

hovedenhet for forvaltning av nedbørfelter. 

bathingWaters badevann Kystfarvann eller innlandsvann (elver, sjøer) 

der det er uttrykkelig tillatt eller ikke forbudt å 

bade for et stort antall mennesker. 

floodUnitOfManagement administrativ enhet for 

flom 

Et land- og havområde, identifisert i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/60/ 

EF(3) som hovedenhet for forvaltning, når det 

skal velges et alternativ til nedbørfeltdistrikter 

eller underdistrikter. 

waterBodyForWFD vannforekomst i henhold 

til rammedirektivet om 

vann (2000/60/EF) 

«Vannforekomsten» er en sammenhengende 

underenhet i nedbørfeltet (nedbørfeltdistriktet) 

som miljømålene i direktiv 2000/60/EF får 

anvendelse på. Identifiseringen av vannfore-

komster bygger på viktige geografiske og 

hydrologiske faktorer. Dette omfatter overflate- 

og grunnvannsforekomster (elv, sjø, brakkvann 

og kystvann). 

sensitiveArea følsomt område Vannforekomster identifisert som følsomme 

områder, som definert i vedlegg II til 

direktiv 91/271/EØF)(4). 

designatedWaters utpekte farvann Hav-, kyst- eller overflatevann utpekt av 

medlemsstatene for å vernes eller forbedres for 

at fiskelivet kan opprettholdes. 

plantHealthProtectionZone vernesone for plantehelse Vernesone som det etableres vernetiltak 

innenfor, mot innføring av organismer som er 

skadelige for planter eller planteprodukter, og 

mot spredning av disse. 

forestManagementArea skogsforvaltningsområde Område utpekt for bærekraftig forvaltning av 

skogsressurser og skogsfunksjoner. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(3) EUT L 288 av 6.11.2007, s. 27. 

(4) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40. 

11.3.2. Typekode for særlig område (SpecialisedZoneTypeCode) 

Ytterligere klassifiseringsverdi som definerer den særlige typen område. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

11.3.3. Miljødomene (EnvironmentalDomain) 

Miljødomene som det kan defineres miljømål for. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor.  
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Verdier for kodelisten EnvironmentalDomain 

Verdi Navn Definisjon 

soil jord Topplaget på jordoverflaten som består av 

nedbrutte steinpartikler, humus, vann og luft. 

noise støy Lyd som er uønsket, enten fordi den direkte 

påvirker mennesker, har innvirkning på tretthet 

eller kan gi funksjonssvikt i fysisk utstyr, eller 

forstyrrer oppfatningen eller oppdagelsen av 

andre lyder. 

naturalResources naturressurser Et element eller en komponent i det naturlige 

miljøet som er av verdi for menneskelige 

behov, f.eks. jord, vann, plante- og dyreliv osv. 

Noen naturressurser har økonomisk verdi 

(f.eks. tømmer), mens andre har en «ikke-

økonomisk» verdi (f.eks. et vakkert landskap). 

climateAndClimateChange klima og klimaendringer Klimatilstanden og/eller endringer i denne 

tilstanden som kan identifiseres (f.eks. ved å 

bruke statistisk prøving) ved endringer i 

gjennomsnittet og/eller variabiliteten i dens 

egenskaper, og som holder seg over et lengre 

tidsrom, vanligvis tiår eller mer. 

healthProtection helsevern Tiltak eller innretninger beregnet på å redusere 

risikoen for skade på menneskers helse på 

grunn av forurensende stoffer eller andre 

trusler i økosystemet. 

air luft En overveiende mekanisk blanding av en rekke 

forskjellige gasser som danner jordens 

omgivende atmosfære. 

water vann Alminnelig væske (H2O) i form av regn, elver, 

havet osv., og som utgjør en stor bestanddel i 

organismer. 

waste avfall Materiale, ofte ubrukelig, som blir til overs 

etter produksjon, i industrien, landbruket eller 

annen menneskelig virksomhet; materiale som 

er skadet eller endret i en produksjonsprosess 

og følgelig ikke kan brukes. 

natureAndBiodiversity natur og biologisk 

mangfold 

Aktiv forvaltning av jordens naturressurser og 

miljøet for å sikre at kvaliteten på dette 

opprettholdes, og at de blir brukt på en klok 

måte. 

sustainableDevelopment bærekraftig utvikling Utvikling som gir økonomisk, sosial og 

miljømessig nytte på lang sikt, idet det tas 

hensyn til behovene til nåværende og 

framtidige generasjoner. 

landUse arealbruk Termen arealbruk dreier seg om geografiske 

aspekter ved all menneskelig virksomhet på 

landområdene og hvordan jordens overflate 

tilpasses, eller kan tilpasses, for å være til nytte 

for menneskelige behov. 
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11.4. Temaspesifikke krav 

11.4.1. Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering 

1)  Dersom det geografisk objektets geometri avledes fra et annet geografisk objekt, skal geometrien til 

de to objektene være samsvarende. 

2)  Dersom geometriene til de geografiske objektene i et datasett for ManagementRestric-

tionOrRegulationZone avledes fra geometriene til geografiske objekter i et annet datasett, skal dette 

kildedatasettet (herunder dets versjon) beskrives som en del av metadataelementet Historikk. 

3)  Dataleverandørene skal ta med følgende nøkkelord i tillegg til de obligatoriske nøkkelordene som er 

definert i forordning (EF) nr. 1205/2008: 

a)  Ett eller flere nøkkelord som beskriver høynivåklassifiseringen av den eller de områdetypene 

som er med i datasettet, som definert i kodelisten ZoneTypeCode. 

b)  Ett eller flere nøkkelord som beskriver det eller de offisielle dokumentnumrene for det eller de 

juridiske virkemidlene som områdene som er med i datasettet, er etablert i henhold til. Når det 

gjelder Unionens regelverk, skal CELEX-nummeret brukes. 

11.4.2. Rapporteringsenheter 

1)  Geografiske objekter som fungerer som rapporteringsenheter, skal defineres og gjøres tilgjengelig i 

samsvar med kravene i deres respektive geodatatemaer i INSPIRE. 

2)  Dersom miljørapporteringsdata for å opprette en geografisk referanse, viser til enheter i den virkelige 

verden som gjøres tilgjengelig som geografiske objekter i samsvar med denne forordning, skal 

rapporteringsdataene inneholde en eksplisitt referanse til disse geografiske objektene. 

11.4.3. Krav til tverrgående temaer 

1)  Dersom et område er opprettet utelukkende for å forvalte, regulere og begrense virksomhet for å 

bevare natur, biologisk mangfold og kulturarv, skal det gjøres tilgjengelig som et geografisk objekt av 

typen ProtectedSite. Dersom et område er opprettet for å oppfylle flere mål, herunder å bevare natur, 

biologisk mangfold og kulturarv, skal det gjøres tilgjengelig som et geografisk objekt av typen 

ManagementRestrictionOrRegulationZone. 

2)  Dersom et område er opprettet for å regulere planlagt arealbruk og definert innenfor en juridisk 

bindende arealplan, hører det inn under virkeområdet for temaet Arealbruk og skal kodes som 

SupplementaryRegulation. Dersom imidlertid et område er opprettet ved et lovkrav, men ikke definert 

innenfor en juridisk bindende arealplan, skal det kodes som ManagementRestric-

tionOrRegulationZone. 

11.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering samt 

rapporteringsenheter 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

AM.<CodeListValue>(1) 

Eksempel: AM.AirQuality-

ManagementZone 

<navn som kan leses av 

mennesker> 

Eksempel: Styringsområde 

for luftkvalitet 

ManagementRestrictionOrRegulationZone 

(zoneType: ZoneTypeCode) 

(1) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

12.  OMRÅDER MED NATURBETINGEDE FARER (NATURAL RISK ZONES) 

12.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «risiko» (risk) kombinasjonen av følger av en hendelse (fare) og sannsynligheten for at den vil oppstå, 

i samsvar med ISO/IEC 31010:2009,  



Nr. 28/788 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

2)  «fare» (hazard) farlig fenomen, stoff, menneskelig virksomhet eller tilstand som kan forårsake død, 

skade eller annen helsevirkning, skade på eiendom, tap av levebrød og tjenester, sosiale og 

økonomiske forstyrrelser eller miljøskade, 

3)  «eksponering» (exposure) mennesker, eiendom, systemer eller andre elementer som er til stede i 

fareområder og dermed er utsatt for mulige tap, 

4)  «sårbarhet» (vulnerability) egenskapene og forholdene i et samfunn, system eller eiendeler som gjør 

det sårbart for skadevirkningene av en fare. 

12.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Områder med naturbetingede farer: 

— Abstrakt eksponert element 

— Abstrakt fareområde 

— Abstrakt observert hendelse 

— Abstrakt risikoområde 

— Dekning av eksponert element 

— Eksponert element 

— Fareområde 

— Dekning av fare 

— Dekning av observert hendelse 

— Observert hendelse 

— Risikodekning 

— Risikoområde 

12.2.1. Abstrakt eksponert element (AbstractExposedElement) 

Mennesker, eiendom, systemer eller andre elementer som er til stede i fareområder og dermed utsatt for 

mulige tap. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractExposedElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifeSpanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

validFrom Tidspunktet da det eksponerte elementet 

oppsto i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når det eksponerte elementet 

vil opphøre i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AbstractExposedElement 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

sourceOfSpatialRepre

sentation 

Kildeobjektet som anvendes for å 

representere det eksponerte elementet. 

AbstractFeature kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen AbstractExposedElement 

Dersom assosiasjonsrollen sourceOfSpatialRepresentation er tom, skal geometrien til det geografiske 

objektet AbstractExposedElement angis. 

12.2.2. Abstrakt fareområde (AbstractHazardArea) 

Et område som påvirkes av en naturbetinget fare. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractHazardArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

determinationMethod Angir om fareområdet er avgrenset etter 

modellering eller bestemt etter 

fortolkning. 

DeterminationMethod-

Value 

 

endLifeSpanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

typeOfHazard En generell klassifisering og en spesifikk 

klassifisering av type naturbetinget fare. 

NaturalHazard-

Classification 

 

validityPeriod Tidsrammen som modellen gjelder for. TM_Period kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AbstractHazardArea 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

source Den observerte hendelsen som utløste 

modelleringen av fareområdet. 

AbstractObserve-

dEvent 

kan være tom 

12.2.3. Abstrakt observert hendelse (AbstractObservedEvent) 

Et naturfenomen som er relevant for undersøkelsen av naturbetingede farer som har oppstått eller som 

oppstår nå, og som er observert. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractObservedEvent 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

endLifeSpanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

nameOfEvent Vanlig navn på den observerte hendelsen. CharacterString kan være tom 

typeOfHazard En generell klassifisering og en spesifikk 

klassifisering av faretypen. 

NaturalHazard-

Classification 

 

validFrom Tidspunktet da den observerte hendelsen 

oppsto i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

validTo Tidspunktet når den observerte hendelsen 

vil opphøre i den virkelige verden. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AbstractObservedEvent 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

isMonitoredBy Miljøprogrammet som overvåker den 

observerte hendelsen. 

Environmental-

MonitoringActivity 

kan være tom 

12.2.4. Abstrakt risikoområde (AbstractRiskZone) 

Et risikoområde er den geografiske utbredelsen av en kombinasjon av følger av en hendelse (fare) og 

sannsynligheten for at den vil oppstå. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen AbstractRiskZone 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifeSpanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

sourceOfRisk En generell klassifisering og en spesifikk 

klassifisering av den faretypen som er 

risikokilden. 

NaturalHazard-

Classification 

 

validityPeriod Framtidig avgrenset tidsramme som 

modellen gjelder for. 

TM_Period kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AbstractRiskZone 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

exposedElement Elementet som ligger innenfor et fare-

område. 

AbstractExposed-

Element 

kan være tom 

source Faren som er bakgrunnen for at risiko-

områdeobjektet opprettes. 

AbstractHazardArea kan være tom 
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12.2.5. Dekning av eksponert element (ExposedElementCoverage) 

En dekning som representerer kontinuerlig informasjon om eksponerte elementer. 

Denne typen er en undertype av AbstractExposedElement. 

Denne typen er en undertype av CoverageByDomainAndRange. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExposedElementCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

typeOfElement En klassifisering av det eksponerte 

elementet. 

ExposedElement-

Classification 

kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ExposedElementCoverage 

Intervallsettet skal settes til nivået eller intensiteten for sårbarhetsvurderingen. 

Domenet skal være et rektifisert rutenett eller et referanserutenett. 

12.2.6. Eksponert element (ExposedElement) 

Diskret geografisk objekt som representerer et eksponert element. 

Denne typen er en undertype av AbstractExposedElement. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExposedElement 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon av det 

eksponerte elementet. 

GM_Object  

assessmentOfVul-

nerability 

Vurdering av sårbarheten til det 

eksponerte elementet. 

Vulnerability-

Assessment 

kan være tom 

12.2.7. Fareområde (HazardArea) 

Diskrete geografiske objekter som representerer en naturbetinget fare. 

Denne typen er en undertype av AbstractHazardArea. 

Attributter for den geografiske objekttypen HazardArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon av den 

geografiske utbredelsen som omfattes av 

fareområdet. 

GM_Surface  

likelihoodOfOccur-

rence 

Et allment begrep som gjelder sannsyn-

ligheten for at en hendelse skal oppstå. 

LikelihoodOf-

Occurrence 

kan være tom 

magnitudeOrIntensity Et uttrykk for størrelsen eller intensiteten 

av et fenomen. 

LevelOrIntensity kan være tom 

12.2.8. Dekning av fare (HazardCoverage) 

En dekning som representerer kontinuerlig informasjon om en type naturbetinget fare. 

Denne typen er en undertype av AbstractHazardArea. 

Denne typen er en undertype av CoverageByDomainAndRange.  



Nr. 28/792 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Begrensninger for den geografiske objekttypen HazardCoverage 

Intervallsettet skal beskrives etter størrelse eller intensitet, eller etter sannsynlighet for forekomst. 

Domenet skal være et rektifisert rutenett eller et referanserutenett. 

12.2.9. Dekning av observert hendelse (ObservedEventCoverage) 

En dekning som representerer kontinuerlig informasjon om observerte hendelser. 

Denne typen er en undertype av AbstractObservedEvent. 

Denne typen er en undertype av CoverageByDomainAndRange. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen ObservedEventCoverage 

Intervallsettet skal beskrives etter størrelse eller intensitet, eller etter sannsynlighet for forekomst. 

Domenet skal være et rektifisert rutenett eller et referanserutenett. 

12.2.10. Observert hendelse (ObservedEvent) 

Diskrete geografiske objekter som representerer et naturfenomen som er relevant for undersøkelsen av 

naturbetingede farer, som har oppstått eller som oppstår nå og som er observert. 

Denne typen er en undertype av AbstractObservedEvent. 

Attributter for den geografiske objekttypen ObservedEvent 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon av den geo-

grafiske utbredelsen som omfattes av den 

observerte hendelsen. 

GM_Object  

magnitudeOrIntensity Et uttrykk for størrelsen eller intensiteten 

av et fenomen. 

LevelOrIntensity kan være tom 

12.2.11. Risikodekning (RiskCoverage) 

En dekning som representerer kontinuerlig informasjon om intensitet eller risikonivå. 

Denne typen er en undertype av AbstractRiskZone. 

Denne typen er en undertype av CoverageByDomainAndRange. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen RiskCoverage 

Intervallsettet skal beskrives ved hjelp av nivå eller intensitet. 

Domenet skal være et rektifisert rutenett eller et referanserutenett. 

12.2.12. Risikoområde (RiskZone) 

Diskrete geografiske objekter som representerer den geografiske utbredelsen av en kombinasjon av følger 

av en hendelse (fare), og den tilknyttede sannsynligheten for at den vil oppstå. 

Denne typen er en undertype av AbstractRiskZone. 

Attributter for den geografiske objekttypen RiskZone 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrisk representasjon av den geo-

grafiske utbredelsen som omfattes av dette 

risikoområdet. 

GM_Surface  
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

levelOfRisk Risikonivået er en vurdering av 

kombinasjonen av følger av en hendelse 

(fare) og sannsynligheten for at hendelsen 

vil oppstå. 

LevelOrIntensity kan være tom 

12.3. Datatyper 

12.3.1. Klassifisering av eksponert element (ExposedElementClassification) 

Denne klassen gir opplysninger om arten av det eksponerte elementet som er relevant for risikoanalysen. 

Attributter for datatypen ExposedElementClassification 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

exposedElementCa-

tegory 

En generell klassifisering av de element-

typene som er utsatt for risiko. 

ExposedElement-

CategoryValue 

 

specificExposed-

ElementType 

En ytterligere benevnelse på eksponert 

element i samsvar med en nomenklatur 

som er spesifikk for datasettet. 

SpecificExposed-

ElementTypeValue 

kan være tom 

12.3.2. Nivå eller intensitet (LevelOrIntensity) 

Kvantitativ eller kvalitativ vurdering av risiko, fare eller sårbarhet. 

Attributter for datatypen LevelOrIntensity 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

qualitativeValue En kvalitativ vurdering av nivå eller 

intensitet. 

CharacterString kan være tom 

quantitativeValue En kvantitativ vurdering av nivå eller 

intensitet. 

Measure kan være tom 

assessmentMethod En henvisning til den metoden som brukes 

til å uttrykke nivå eller intensitet. 

DocumentCitation kan være tom 

Begrensninger for datatypen LevelOrIntensity 

Den kvalitative verdien eller den kvantitative verdien skal angis. 

12.3.3. Sannsynlighet for forekomst (LikelihoodOfOccurrence) 

Sannsynlighet er et allment begrep som gjelder sannsynligheten for at en hendelse skal oppstå. 

Attributter for datatypen LikelihoodOfOccurrence 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

qualitativeLikelihood En kvalitativ vurdering av sannsynligheten 

for at en fare skal oppstå. 

CharacterString kan være tom 

quantitativeLikelihood Hyppigheten av et farefenomens fore-

komst eller gjentatte forekomst. 

Quantitative-

Likelihood 

kan være tom 

assessmentMethod En henvisning til metoden som brukes til å 

uttrykke sannsynligheten. 

DocumentCitation kan være tom 
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Begrensninger for datatypen LikelihoodOfOccurrence 

Den kvalitative sannsynligheten eller den kvantitative sannsynligheten skal angis. 

12.3.4. Klassifisering av naturbetinget fare (NaturalHazardClassification) 

Denne klassen gir opplysninger om arten av den naturbetingede faren samt faretypen som er risikokilden. 

Attributter for datatypen NaturalHazardClassification 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

hazardCategory En generisk klassifisering av typer 

naturbetingede farer. 

HazardCategoryValue  

specificHazardType Ytterligere klassifisering av den 

naturbetingede faren som ytterligere angir 

faretypen i samsvar med en nomenklatur 

som er spesifikk for dette datasettet. 

SpecificHazardType-

Value 

kan være tom 

12.3.5. Kvantitativ sannsynlighet (QuantitativeLikelihood) 

Hyppigheten av et farefenomens forekomst eller gjentatte forekomst. 

Attributter for datatypen QuantitativeLikelihood 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

probabilityOfOccur-

rence 

Sannsynligheten for forekomst av en 

farehendelse, uttrykt som en verdi 

mellom 0 og 1. 

Probability kan være tom 

returnPeriod Gjennomsnittlig langtidsintervall i tid 

eller antall år som det vil forekomme en 

lignende eller større hendelse innenfor. 

Number kan være tom 

12.3.6. Sårbarhetsvurdering (VulnerabilityAssessment) 

Vurdering av sårbarheten. 

Attributter for datatypen VulnerabilityAssessment 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

sourceOfVulnerability Faretype som sårbarheten vurderes for. NaturalHazard-

Classification 

 

levelOfVulnerability Sårbarhetsnivå. LevelOrIntensity kan være tom 

magnitudeOrIntensit-

yOfHazard 

Et uttrykk for størrelsen eller intensiteten 

av et fenomen. 

LevelOrIntensity kan være tom 

typeOfElement En klassifisering av det eksponerte 

elementet. 

ExposedElement-

Classification 

kan være tom 

12.4. Oppregninger 

12.4.1. Bestemmelsesmetode (DeterminationMethodValue) 

En oppregning som beskriver den metoden som brukes til å definere fare- eller risikoområdet.  
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Verdier for oppregningen DeterminationMethodValue 

Verdi Definisjon 

modelling Området er beregnet etter en modell. 

indirectDetermination Området er definert ved fortolkning av til-

gjengelige data og/eller opplysninger. 

12.5. Kodelister 

12.5.1. Kategori for eksponerte elementer (ExposedElementCategoryValue) 

En klassifisering av det eksponerte elementet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten ExposedElementCategoryValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

social sosial Alt som er knyttet til mennesker eller 

grupper av mennesker. 

 

people mennesker Forekomsten av mennesker. social 

community samfunn Et komplekst forhold mellom 

mennesker som handler i fellesskap 

eller som en enhet. 

social 

political politisk Ethvert objekt som er relevant for 

politiske saker. 

social 

socialService sosialtjeneste Enhver tjeneste som ytes til 

mennesker. 

social 

economic økonomisk Ethvert objekt knyttet til eiendom, 

økonomi eller pengespørsmål. 

 

property eiendom Ethvert objekt knyttet til eierskap, for 

eksempel et hus. 

economic 

infrastructure infrastruktur Ethvert objekt som anses som en 

struktur som yter en tjeneste, for 

eksempel en vei, en bro, et 

militæranlegg osv. 

economic 

economicActivity økonomisk virksomhet Ethvert objekt som representerer en 

økonomisk virksomhet, for eksempel 

en industri. 

economic 

ruralLandUse arealbruk i landdis-

triktene 

Ethvert ikke-bymessig objekt som er 

beregnet til et hvilket som helst 

formål. 

economic 

environmental miljømessig Et område som er underlagt et gitt 

vernenivå, for eksempel et naturre-

servat. 

 

waterBody vannforekomst Enhver betydelig akkumulering av 

vann. 

environmen-

tal 

protectedArea vernet område Et område som er vernet. environmen-

tal 

pollutionSource forurensningskilde Et objekt som inneholder forurensende 

stoffer. 

environmen-

tal 

heritage arv Alt som er knyttet til relevante 

objekter fra et kultur- eller kulturarvs-

messig perspektiv. 

 

culturalAsset kulturelle aktiva Ethvert objekt som anses som relevant 

fra et kulturmessig perspektiv, for 

eksempel en stadion, et teater, museum 

osv. 

heritage 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

historicalAsset historiske aktiva Ethvert objekt av historisk betydning. heritage 

worldHeritageSite verdensarvsted Et sted (for eksempel en skog, et fjell, 

en sjø, en ørken, et minnesmerke, en 

bygning, et kompleks eller en by) som 

er oppført av UNESCO som et sted av 

særlig kulturell eller fysisk betydning. 

heritage 

12.5.2. Kategori for naturbetingede farer (NaturalHazardCategoryValue) 

En generisk klassifisering av typer naturbetingede farer. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og mer detaljerte 

verdier definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten NaturalHazardCategoryValue 

Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

geologicalHydrological geologisk/hydrologisk Prosesser av geologisk (geosfære) 

eller hydrologisk (hydrosfære) art 

(eller opprinnelse). 

 

tsunami tsunami Lang bølgeforstyrrelse i en stor 

vannforekomst som når inn over land. 

geological-

Hydrological 

volcanic vulkansk En åpning eller et brudd i jordskorpen 

som gjør at varm magma, aske og 

gasser slipper ut. 

geological-

Hydrological 

earthquake jordskjelv Jordskjelvsfarer innebærer dannelsen 

av elastiske bølger på eller nær 

overflaten etter frigivelse av tektonisk 

stress eller andre naturressurser, for 

eksempel vulkanske eksplosjoner 

eller meteorittnedslag. 

geological-

Hydrological 

subsidenceAndCollapse setning og 

sammenstyrtning 

Setning og sammenstyrtning inn-

ebærer hovedsakelig at jordens 

overflate beveger seg vertikalt 

nedover på grunn av forskjellige 

bergarts- eller jordforvitrings-

prosesser eller bergartskomprime-

ringsprosesser til et punkt der 

bergartsstrukturen ikke kan bære sin 

egen vekt (sammenstyrtning) eller 

forårsaker forholdsvis langsomme 

nedadgående bevegelser (setning). 

geological-

Hydrological 

landslide jordras Nedadgående bevegelse av jord, 

bergarter og organiske materialer på 

skråninger som følge av forskjellige 

typer terrengsvikt. 

geological-

Hydrological 

snowAvalanche snøskred En snømasse vanligvis med et volum 

på mer enn 100 m3 og en minste 

lengde på 50 meter som sklir hurtig 

nedover. 

geological-

Hydrological 

flood flom Oversvømmelse av normalt tørt 

(oppstikkende) land eller midlertidig 

dekning med vann, av land som 

vanligvis ikke er dekket av vann. 

geological-

Hydrological 
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Verdi Navn Definisjon 
Overordnet 

verdi 

toxicOrRadioactive giftig eller radioaktiv Prosesser knyttet til arten av stoffer 

som kan utgjøre en trussel mot 

menneskers helse. 

geological-

Hydrological 

meteorologicalClima-

tological 

meteorologisk/ 

klimatologisk 

Prosesser av meteorologisk (atmosfæ-

risk) eller klimatisk (langsiktige 

endringer av miljøvariabler) art (eller 

opprinnelse). 

 

drought tørke Langvarig og omfattende forekomst 

av under gjennomsnittlig tilgjen-

gelighet på vann, forårsaket av 

klimavariabilitet. 

meteorological

Climatological 

extremeTemperature ekstrem temperatur En unormal temperaturstigning eller  

-nedgang som varer lenger enn 

vanlige temperaturstigninger eller  

-fall. 

meteorological

Climatological 

tornadosAndHurricanes

StrongWinds 

tornadoer, orkaner og 

kraftige vinder 

Voldsomt kraftig vind (høy 

hastighet). 

meteorological

Climatological 

lightning lyn Utlading av elektrisitet i atmosfæren. meteorological

Climatological 

stormSurge stormflo Vann som presses fra havet inn over 

land som følge av en atmosfærisk 

forstyrrelse, for eksempel en orkan 

eller en hurtig endring i det 

atmosfæriske trykket. 

meteorological

Climatological 

fires brann Denne kategorien omfatter alle typer 

prosesser som innebærer forekomst 

og spredning av brann. 

 

forestFireWildfire skogbrann og busk-

/gressbrann 

Brann som oppstår og sprer seg på 

mark med vegetasjon. 

fires 

undergroundFires underjordisk brann Brann som sprer seg under 

overflaten, typisk forekommende på 

torvrik mark. 

fires 

biological biologisk Prosesser som er direkte knyttet til 

levende organismer eller produkter, 

som produseres av levende 

organismer. 

 

infestation angrep fra skadedyr Unormal populasjonsøkning av 

levende organismer. 

biological 

epidemic epidemi Utbrudd av en sykdom som sprer seg 

raskt blant individer i et område eller 

en populasjon. 

 

allergens allergener Biologiske produkter eller stoffer (for 

eksempel pollen), som kan forårsake 

allergi hos et stort antall mennesker. 

biological 

cosmic kosmisk Prosesser fra verdensrommet.  

meteoriteImpact meteorittnedslag Fast stoff fra verdensrommet som når 

jorden. 

cosmic 

magneticDisruption magnetisk forstyrrelse Forstyrrelser i jordens magnetfelt. cosmic 

solarAnd-

CosmicRadiation 

solstråling og kosmisk 

stråling 

Stråling fra verdensrommet (UV-

stråler, gammastråler osv.). 

cosmic 
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12.5.3. Spesifikk type eksponert element (SpecificExposedElementTypeValue) 

En ytterligere benevnelse på eksponerte elementer. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

12.5.4. Spesifikk faretype (SpecificHazardTypeValue) 

En ytterligere klassifisering av naturbetinget fare. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

12.6. Temaspesifikke krav 

1)  Dersom en RiskZone assosieres med et HazardArea, skal RiskZone og HazardArea overlappe 

hverandre. 

2)  Dersom en RiskZone assosieres med et ExposedElement, skal ExposedElement overlappe RiskZone. 

12.7. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Områder med naturbetingede farer 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

NZ.RiskZone Risikoområder RiskZone 

NZ.RiskZoneCoverage Dekning av risikoområder RiskZoneCoverage 

NZ. <CodeListValue>(1) <navn som kan leses av 

mennesker> 

HazardArea, HazardAreaCoverage (typeOf-

Hazard: NaturalHazardCategoryValue) 

Eksempel: NZ.Landslide Eksempel: jordras  

NZ. <CodeListValue>(2) <navn som kan leses av 

mennesker> 

ObservedEvent, ObservedEventCoverage (typeOf-

Hazard: NaturalHazardCategoryValue) 

Eksempel: NZ.Flood Eksempel: flom  

NZ.ExposedElement Eksponerte elementer exposedElement 

NZ.ExposedElementCover-

age 

Dekning av eksponert 

element 

ExposedElementCoverage 

(1) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

(2) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

13.  ATMOSFÆRISKE FORHOLD OG METEOROLOGISK-GEOGRAFISKE FORHOLD (ATMOSP-

HERIC CONDITIONS AND METEOROLOGICAL GEOGRAPHICAL FEATURES) 

13.1. Strukturen for geodatatemaet Atmosfæriske forhold og Meteorologisk-geografiske forhold 

Typene som angis for geodatatemaet Atmosfæriske forhold og Meteorologisk-geografiske forhold, 

inndeles i følgende pakker: 

— Atmosfæriske forhold og meteorologisk-geografiske forhold (Atmospheric Conditions and 

Meteorological Geographical Features) 

— Spesialiserte observasjoner (Specialised Observations) (angitt i nr. 7.4 i vedlegg I) 

— Prosesser (Processes) (angitt i nr. 7.2 i vedlegg I) 

— Observerbare egenskaper (Observable Properties) (angitt i nr. 7.3 i vedlegg I) 

13.2. Atmosfæriske forhold og meteorologisk-geografiske forhold 

13.2.1. Kodelister 

13.2.1.1.  EUs referansekomponent for luftkvalitet (EU_AirQualityReferenceComponentValue) 

Definisjoner av fenomener som gjelder luftkvalitet, i forbindelse med rapportering i henhold til Unionens 

regelverk.  
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De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om atmosfæriske forhold og 

meteorologisk-geografiske forhold. 

13.2.1.2.  WMO GRIB-tabell 4.2 for koder og flagg (GRIB_CodeTable4_2Value) 

Definisjoner av fenomener som observeres i meteorologien. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om atmosfæriske forhold og 

meteorologisk-geografiske forhold. 

13.3. Temaspesifikke krav 

1)  Som unntak fra kravene i vedlegg II nr. 2.2 kan data i rutenett knyttet til temaet Atmosfæriske forhold 

og Meteorologisk-geografiske forhold, gjøres tilgjengelig ved å bruke et hvilket som helst egnet 

rutenett. 

2)  Data knyttet til temaet Atmosfæriske forhold eller Meteorologisk-geografiske forhold, skal gjøres 

tilgjengelig ved hjelp av typene definert i pakken Spesialiserte observasjoner i vedlegg I, den 

geografiske objekttypen OM_Observation og undertyper av denne. 

3)  Den observerte egenskapen til en OM_Observation skal identifiseres med en identifikator fra EUs 

referansekomponent for luftkvalitet, WMO GRIB-tabell 4.2 for koder og flagg, ordlistene for 

standardnavn for klima og prognoser eller annen egnet ordliste. 

13.4. Kartlag 

Det er ikke angitt noen kartlag for temaene Atmosfæriske forhold og Meteorologisk-geografiske forhold. 

14.  OSEANOGRAFISKE GEOGRAFISKE FORHOLD (OCEANOGRAPHIC GEOGRAPHICAL 

FEATURES) 

14.1. Strukturen for geodatatemaet Oseanografiske geografiske forhold 

Typene som angis for geodatatemaet Oseanografiske geografiske forhold, inndeles i følgende pakker: 

— Oseanografiske geografiske forhold (Oceanographic Geographical Features) 

— Spesialiserte observasjoner (Specialised Observations) (angitt i nr. 7.4 i vedlegg I) 

— Prosesser (Processes) (angitt i nr. 7.2 i vedlegg I) 

— Observerbare egenskaper (Observable Properties) (angitt i nr. 7.3 i vedlegg I) 

— Observasjonsreferanser (Observation References) (angitt i nr. 7.1 i vedlegg I) 

14.2. Oseanografiske geografiske forhold 

14.2.1. Kodelister 

14.2.1.1.  BODC P01 parameteranvendelse (BODC_P01ParameterUsageValue) 

Definisjoner av fenomener som observeres i oseanografien. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om oseanografiske 

geografiske forhold. 

14.3. Temaspesifikke krav 

1)  Som unntak fra kravene i vedlegg II nr. 2.2 kan data i rutenett knyttet til temaet Oseanografiske 

geografiske forhold, gjøres tilgjengelig ved å bruke et hvilket som helst egnet rutenett.  
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2)  Data knyttet til temaet Oseanografiske geografiske forhold, skal gjøres tilgjengelig ved hjelp av 

følgende typer definert i pakken Spesialiserte observasjoner i vedlegg I: PointObservation, 

PointTimeSeriesObservation, MultiPointObservation, GridObservation, GridSeriesObservation, 

PointObservationCollection. 

3)  Den observerte egenskapen til en OM_Observation skal identifiseres med en identifikator fra BODC 

P01 Parameteranvendelse eller ordlistene for standardnavn for klima og prognoser. 

14.4. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Oseanografiske geografiske forhold 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

OF.PointObservation Oseanografisk punkt-

observasjon 

PointObservation 

OF.PointTimeSeries-

Observation 

Oseanografisk punkt-

tidsserieobservasjon 

PointTimeSeriesObservation 

OF.MultiPointObservation Oseanografisk flerpunkts-

observasjon 

MultiPointObservation 

OF.GridObservation Oseanografisk rutenett-

observasjon 

GridObservation 

OF.GridSeriesObservation Oseanografisk rutenett-

serieobservasjon 

GridSeriesObservation 

15.  HAVOMRÅDER (SEA REGIONS) 

15.1. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper er angitt for geodatatemaet Havområder: 

— Havområde 

— Hav 

— Havsirkulasjonsområde 

— Tidevannssone 

— Strandlinje 

— Strandsegment 

— Kystlinje 

— Havkontur 

— Havlag 

— Havbunnområde 

— Havflateområde 

15.1.1. Havområde (SeaArea) 

Et område i havet definert i samsvar med dets fysiske og kjemiske egenskaper. Det kan ha flere geometrier 

(utbredelse) som representerer forskjellige tidevannstander. 

Denne typen er en undertype av HydroObject.  
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Attributter for den geografiske objekttypen SeaArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

seaAreaType Type havområde i samsvar med 

klassifiseringene i kodelisten SeaArea-

TypeClassificationValue, f.eks. elve-

munning. 

SeaAreaType-

ClassificationValue 

 

extent Havområdets utbredelse ved en bestemt 

tidevannstand. 

MarineExtent  

parameterValue En verdi for en parameter tilknyttet 

havområdet. For eksempel årlig gjennom-

snittstemperatur på havflaten = 12 grader 

Celsius. 

ParameterValuePair  

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SeaArea 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

subArea Havområder kan bestå av underområder, 

for eksempel kan et havområde som 

definerer alle europeiske hav, være en 

aggregering av flere havområder (Nord-

sjøen, Middelhavet osv.). 

SeaArea  

15.1.2. Hav (Sea) 

Havets utbredelse ved gjennomsnittlig høyvann (meanHighWater). 

Denne typen er en undertype av SeaArea. 

Attributter for den geografiske objekttypen Sea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

extent Havets utbredelse ved gjennomsnittlig 

høyvann. 

MarineExtent  

Begrensninger for den geografiske objekttypen Sea 

Havet defineres ved gjennomsnittlig høyvann. Denne begrensningen kan lempes på dersom det ikke er 

betydelig tidevannsvariasjon i vannstanden. 

15.1.3. Havstømningsområde (MarineCirculationZone) 

Et havområde definert i samsvar med dets fysiske og kjemiske mønstre. Brukes vanligvis til forvaltning og 

rapportering av havmiljøet eller klassifisering av havmiljøet. 

Denne typen er en undertype av SeaArea.  
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Attributter for den geografiske objekttypen MarineCirculationZone 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

zoneType Type havstrømningsområde, f.eks. sediment-

Cell. 

ZoneTypeValue  

extent Havstrømningsområdets utbredelse ved en 

bestemt tidevannstand. 

MarineExtent  

15.1.4. Tidevannssone (InterTidalArea) 

Den delen av havmiljøet som er eksponert (ikke dekket av vann) i en normal tidevannssyklus, definert som 

forskjellen mellom enhver høy og enhver lav vannstand. 

Denne typen er en undertype av Shore. 

Attributter for den geografiske objekttypen InterTidalArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

lowWaterLevel Den lave vannstanden som ble brukt til å 

definere den nedre grensen for tidevanns-

sonen, f.eks. «meanLowWater». 

WaterLevelValue  

highWaterLevel Den høye vannstanden som ble brukt til å 

definere den øvre grensen for tidevanns-

sonen, f.eks. «meanHighWater». 

WaterLevelValue  

15.1.5. Strandlinje (Shoreline) 

Enhver grense mellom et havområde og land. 

Denne typen er en undertype av HydroObject. 

Attributter for den geografiske objekttypen Shoreline 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

segment En del av strandlinjen. ShoreSegment  

waterLevel Vannstanden som brukes til å definere 

denne strandlinjen (f.eks. meanHigh-

Water). 

WaterLevelValue kan være tom 

15.1.6. Strandsegment (ShoreSegment) 

Et strandsegment er en del av strandlinjen. 

Attributter for den geografiske objekttypen ShoreSegment 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrien til ShoreSegment. GM_Curve  

shoreClassification Den primære strandsegmenttypen, tatt fra 

kodelisten ShoreTypeClassificationValue. 

ShoreTypeClassifica-

tionValue 

kan være tom 

shoreStability Den primære stabilitetstypen for strand-

segmentet, tatt fra kodelisten Shore-

StabilityValue. 

ShoreStabilityValue kan være tom 
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15.1.7. Kystlinje (Coastline) 

En særlig del av en strandlinje definert som strandlinjen ved middel høyvann (Mean High Water, MHW). 

Dersom det ikke er noen betydelig variasjon i vannstanden, kan middelvann (Mean Sea Level, MSL) 

brukes i stedet for middel høyvann (MHW). 

Denne typen er en undertype av Shoreline. 

Begrensninger for den geografiske objekttypen Coastline 

Kystlinje er en særlig del av en strandlinje ved middel høyvann (MHW). Kystlinje er grensen mellom land 

og hav som brukes til observasjoner, undersøkelser og allmenne formål når det kreves en grense mellom 

land og hav. Dersom det ikke er noen betydelig variasjon i vannstanden, kan middelvann (MSL) brukes i 

stedet for middel høyvann (MHW). 

15.1.8. Havkontur (MarineContour) 

Et sett isolinjer som representerer verdien av et fenomen på et bestemt tidspunkt. 

Attributter for den geografiske objekttypen MarineContour 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

isoline Isolinje som brukes til å generere 

konturen. 

MarineIsoline  

phenomenon Egenskapen som representeres av iso-

linjene (f.eks. bølgehøyde). 

AbstractObservable-

Property 

 

validTime Tidspunktet når denne konturen er 

representativ. 

TM_Instant  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MarineContour 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

sourceObservations Brukes for å knytte sammen en samling 

underliggende observasjoner som ble 

brukt til å definere en havkontur. 

ObservationSet  

15.1.9. Havlag (MarineLayer) 

Et havlag beskriver et lag som kan dekke enhver del av en havflate eller havbunn. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen MarineLayer 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Havlagets geometri. GM_Object  

validTime Tidsrom som havlaget gjelder for. TM_Period  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MarineLayer 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

subLayer Et havlag kan ha et dellag, for eksempel 

kan et oljeflak bestå av et hovedflak med 

flere mindre delflak. 

MarineLayer  
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Begrensninger for den geografiske objekttypen MarineLayer 

Et havlag kan representeres som en flate eller et punkt. Punkttypegeometrien gjenspeiler det forhold at 

mange havlag identifiseres ved hjelp av punktobservasjoner. 

15.1.10. Havbunnområde (SeaBedArea) 

Et område av havbunnen med en bestemt type overflate, for eksempel et område med vegetasjon eller 

sedimenter. 

Denne typen er en undertype av MarineLayer. 

Attributter for den geografiske objekttypen SeaBedArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

surfaceType Havbunnenens overflatetype. SeaBedCoverValue  

15.1.11. Havflateområde (SeaSurfaceArea) 

Et område av havflaten med en bestemt type overflate, for eksempel et område med havis. 

Denne typen er en undertype av MarineLayer. 

Attributter for den geografiske objekttypen SeaSurfaceArea 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

surfaceType Havområdets overflatetype. SeaSurfaceClassifica-

tionValue 

 

15.2. Datatyper 

15.2.1. Havutbredelse (MarineExtent) 

Et havområdes utbredelse ved en bestemt tidevannstand. 

Attributter for datatypen MarineExtent 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Havutbredelsens geometri. GM_MultiSurface  

waterLevel Vannstanden der utbredelsen gjelder. WaterLevelValue  

15.2.2. Isolinje til havs (MarineIsoline) 

En isolinje som representerer en bestemt verdi av et fysisk eller kjemisk fenomen til havs, for eksempel 

temperatur, saltinnhold eller bølgehøyde. 

Attributter for datatypen MarineIsoline 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometri for isolinjer. GM_MultiCurve  

value Verdier tilknyttet isolinjene. Measure  

15.2.3. Parameterverdipar (ParameterValuePair) 

Et parameterverdipar inneholder en verdi for en observert egenskap, for eksempel årlig gjennom-

snittstemperatur på havflaten.  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/805 

 

 

Attributter for datatypen ParameterValuePair 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

parameter En definisjon av den observerte 

parameteren (f.eks. gjennomsnittstempera-

tur). 

AbstractObservable-

Property 

 

value Verdien for den observerte parameteren, 

f.eks. 12 grader Celsius. 

Measure  

validTime Tidspunkt som den tilknyttede verdien 

gjelder for. Dette kan være et tidspunkt 

eller et tidsrom. 

TM_Object kan være tom 

15.3. Kodelister 

15.3.1. Klassifisering av havområdetype (SeaAreaTypeClassificationValue) 

Klassifiseringstype for SeaArea, f.eks. estuary, openOcean. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om havområder. 

15.3.2. Havbunnoverflate (SeaBedCoverValue) 

Overflatetyper som finnes på havbunnen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om havområder. 

15.3.3. Klassifisering av havflate (SeaSurfaceClassificationValue) 

Typer havflatelag som finnes på havflater. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om havområder. 

15.3.4. Strandstabilitet (ShoreStabilityValue) 

Typer stabilitet for strandsegmenter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om havområder. 

15.3.5. Klassifisering av strandtype (ShoreTypeClassificationValue) 

Typer strandsegmenter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om havområder. 

15.3.6. Områdetype (ZoneTypeValue) 

Typer havstrømningsområder. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om havområder.  
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15.4. Temaspesifikke krav 

1)  Den geografiske objekttypen Hav skal brukes til å beskrive identifiserte, navngitte havområder (eller 

oseaner). Kunstige rapporteringsenheter er utelukket fra dette kravet. 

2)  MarineExtent av et geografisk havobjekt skal ha en vannstandsverdi som er lik «MeanHighWater», 

med mindre det ikke er noen merkbar endring i havets utbredelse på grunn av tidevann; i et slikt 

tilfelle kan verdien for «MeanSeaLevel» brukes. 

3)  Den lave vannstanden som brukes til å definere et IntertidalArea, skal angis som en verdi for 

attributtet lowWaterLevel. Nivået skal være lav vannstand. 

4)  Kodelistene som er definert i geodatatemaet Oseanografiske geografiske forhold, skal brukes til å 

identifisere fenomener som representeres av de geografiske objekttypene for MarineContour. 

5)  SeaAreas skal representeres som todimensjonale geometrier. 

15.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Havområder 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

SR.SeaArea Havområde SeaArea 

SR.Sea Hav Sea 

SR.MarineCirculationZone Havstrømningsområde MarineCirculationZone 

SR.InterTidalArea Tidevannssone InterTidalArea 

SR.MarineContour Havkontur MarineContour 

SR.Shoreline Strandlinje Shoreline 

SR.Coastline Kystlinje CoastLine 

SR.SeaSurfaceArea Havflateområde SeaSurfaceArea 

SR.SeaBedArea Havbunnområde SeaBedArea 

16.  BIOGEOGRAFISKE OMRÅDER (BIO-GEOGRAPHICAL REGIONS) 

16.1. Geografiske objekttyper 

Følgende geografisk objekttype er angitt for geodatatemaet Biogeografiske områder: Biogeografisk 

område. 

16.1.1. Biogeografisk område (Bio-geographicalRegion) 

Et område med relativt homogene økologiske forhold med felles kjennetegn. 

Attributter for den geografiske objekttypen Bio-geographicalRegion 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrien som definerer det økologiske 

området. 

GM_MultiSurface  

regionClassification Kode for områdeklasse i samsvar med et 

klassifiseringssystem. 

RegionClassifica-

tionValue 

 

regionClassification-

Scheme 

Klassifiseringssystem som brukes til å 

klassifisere områder. 

RegionClassifica-

tionSchemeValue 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

regionClassificationLe-

vel 

Klassifiseringsnivået for områdeklassen. RegionClassifica-

tionLevelValue 

kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

16.2. Kodelister 

16.2.1. Områdeklassifiseringsnivå (RegionClassificationLevelValue) 

Koder som definerer klassifiseringsnivået for områdeklassen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten RegionClassificationLevelValue 

Verdi Navn Definisjon 

international Internasjonal Dette er en regionklassifisering på interna-

sjonalt plan. 

local Lokal Dette er en regionklassifisering på lokalt plan. 

national Nasjonal Dette er en regionklassifisering på nasjonalt 

plan. 

regional Regional Dette er en regionklassifisering på regionalt 

plan. 

16.2.2. Områdeklassifiseringssystem (RegionClassificationSchemeValue) 

Koder som definerer de forskjellige biogeografiske områdene. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om biogeografiske områder. 

16.2.3. Områdeklassifisering (RegionClassificationValue) 

Koder som brukes til å definere de forskjellige biogeografiske områdene. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister eller andre kodelister 

definert av dataleverandører. 

— Klassifisering av miljøstratifisering (EnvironmentalStratificationClassificationValue): Koder for 

klimastratifisering av miljøet i EU, som angitt i Metzger, M.J., Shkaruba, A.D., Jongman, R.H.G. & 

Bunce, R.G.H., Descriptions of the European Environmental Zones and Strata. Alterra, Wageningen, 

2012. 

— Klassifisering i henhold til rammedirektivet om en strategi for havmiljøet (MarineStrategyFrame-

workDirectiveClassificationValue): Koder for klassifisering i henhold til rammedirektivet om en 

strategi for havmiljøet, som angitt i artikkel 4 i direktiv 2008/56/EF(1).  

  

(1) EUT L 164 av 25.6.2008, s. 19. 
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— Klassifisering i henhold til Natura 2000 og Emerald biogeografisk område (Natura2000AndEmeraldBio-

geographicalRegionClassificationValue): Koder for klassifisering av biogeografiske områder, som angitt 

i Code List for Bio-geographical Regions, Europe 2011, offentliggjort på nettstedet til Det europeiske 

miljøvernbyrå. 

— Klassifisering av naturlig vegetasjon (NaturalVegetationClassificationValue): Koder for klassifisering 

av naturlig vegetasjon, som angitt i hovedformasjonene i Bohn, U., Gollub, G., og Hettwer, C., Map 

of the natural vegetation of Europe: scale 1:2,500,000, Part 2: Legend, Bundesamt für Naturschutz 

(German Federal Agency for Nature conservation), Bonn, 2000. 

16.3. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Biogeografiske områder 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

BR.Bio-geographical-

Region 

Biogeografiske områder Bio-geographicalRegion 

17.  HABITATER OG BIOTOPER (HABITATS AND BIOTOPES) 

17.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «biotop» et område med relativt ensartede miljøforhold, der det foregår et visst plante- og dyreliv som 

er tilknyttet dette, 

2)  «habitat» stedet der en plante eller et dyr naturlig vokser eller lever. Dette kan være enten et 

geografisk område som det strekker seg over, eller et bestemt sted der det blir funnet et eksemplar. Et 

habitat kjennetegnes ved et forholdsvis ensartet fysisk miljø og et rimelig tett samspill mellom alle 

involverte biologiske arter, 

3)  «habitattype (eller biotoptype)» en abstrakt type som er klassifisert for å beskrive habitater eller 

biotoper som har visse felles kjennetegn på et visst detaljnivå. Ofte benyttede klassifiseringskriterier 

kan vise til vegetasjonsstruktur (skogmark, beitemark, hei), eller til abiotiske trekk som rennende 

vann, kalkstein eller sanddyner, men også til relevante faser eller trinn i livssyklusen til en bestemt art 

eller naturlige overvintringsområder, hekkeplasser eller vandringskorridorer osv., 

4)  «fordeling (av habitattyper)» en samling geografiske objekter der habitattypen forekommer, med 

opplysninger om forekomsten av en bestemt habitattype i tid og rom på tvers av analyseenheter. Den 

blir vanligvis framstilt eller modellert på grunnlag av andre geografiske objekter som brukes som 

analyseenheter, for eksempel på tvers av rutenettceller (svært ofte), biogeografiske områder, 

naturvernområder eller administrative enheter, 

5)  «habitatforhold» et habitat med hensyn til dens eksakte beliggenhet, størrelse (område eller volum) og 

biologiske opplysninger (f.eks. forekommende habitattyper, strukturelle trekk, liste over arter, 

vegetasjonstyper), 

6)  «art» en taksonomisk kategori umiddelbart under en slekt, og som omfatter nært beslektede og 

morfologisk ensartede innavlede eller potensielt innavlede individer. I forbindelse med temaet 

Habitater og biotoper, menes med «arter» alle dyre-, plante- eller sopparter som er relevante for å 

beskrive et habitat, 

7)  «vegetasjon» planter betraktet generelt eller som grupper av planter i et område, men ikke 

taksonomisk. Vegetasjon kan også defineres som det samlede plantedekke i et bestemt område eller 

på jorden som helhet, 

8)  «vegetasjonstype» planter (eller den samlede massen av planteliv) i et gitt område betraktet generelt 

eller som grupper av planter, men ikke taksonomisk. 

17.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttype er angitt for geodatatemaet Habitater og biotoper: Habitat.  
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17.2.1. Habitat (Habitat) 

Geografiske områder som kjennetegnes ved særlige økologiske forhold, prosesser, strukturer og 

funksjoner som er det fysiske grunnlaget for de organismene som lever der. 

Attributter for den geografiske objekttypen Habitat 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Habitatets utbredelse basert på naturlige 

grenser. 

GM_Object  

habitat Identifikatoren for en habitatklasse, 

definert og beskrevet i et internasjonalt, 

nasjonalt eller lokalt klassifiseringssystem 

for habitater. 

HabitatTypeCover-

Type 

 

habitatSpecies Liste over arter som forekommer i eller 

utgjør et visst habitat når kartlegging 

skjer. 

HabitatSpeciesType kan være tom 

habitatVegetation Liste over vegetasjonstyper (i samsvar 

med et lokalt vegetasjonsklassifiserings-

system) som utgjør et visst habitat. 

HabitatVegetation-

Type 

kan være tom 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

17.3. Datatyper 

17.3.1. Artstyper i et habitat (HabitatSpeciesType) 

Arter som forekommer i et visst habitat når kartlegging skjer. 

Attributter for datatypen HabitatSpeciesType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

localSpeciesName Vitenskapelig navn samt forfatter brukt i 

nasjonal nomenklatur med dets nasjonale 

taksonomiske begrep. 

LocalNameType kan være tom 

referenceSpecies-

Scheme 

Referanseliste som definerer en nomen-

klatur- og taksonomistandard som alle 

lokale artsnavn og taksonomiske begreper 

skal kartlegges etter. 

ReferenceSpecies-

SchemeValue 

 

referenceSpeciesId Identifikator for én av referanselistene 

angitt av referenceSpeciesScheme. 

ReferenceSpecies-

CodeValue 

 

17.3.2. Habitattypens dekke (HabitatTypeCoverType) 

Habitattype i samsvar med et internasjonalt, nasjonalt eller lokalt klassifiseringssystem for habitater. 

Attributter for datatypen HabitatTypeCoverType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

areaCovered Området som er dekket av en viss 

habitattype innenfor den angitte geome-

trien for det geografiske habitatobjektet. 

Area kan være tom 

lengthCovered Lengden som er dekket av en viss 

habitattype innenfor den angitte geome-

trien for et geografisk habitatobjekt. 

Length kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

volumeCovered Volumet av en viss habitattype innenfor 

den angitte geometrien for et geografisk 

habitatobjekt. 

Volume kan være tom 

referenceHabitat-

TypeId 

Entydig identifikator (kode) for 

habitattype i samsvar med et felleseuro-

peisk klassifiseringssystem. 

ReferenceHabitat-

TypeCodeValue 

 

referenceHabitat-

TypeScheme 

Ett av de felleseuropeiske klassifise-

ringssystemene som brukes i stort omfang 

i Europa. 

ReferenceHabitatType

SchemeValue 

 

localHabitatName Habitattype i samsvar med et lokalt 

klassifiseringssystem for habitater. 

LocalNameType kan være tom 

referenceHabitat-

TypeName 

Navn på en habitattype i samsvar med et 

felleseuropeisk klassifiseringssystem. 

CharacterString kan være tom 

17.3.3. Vegetasjonstyper i et habitat (HabitatVegetationType) 

Vegetasjonstype som forekommer i et visst habitat. 

Attributter for datatypen HabitatVegetationType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

localVegetationName Vegetasjonsklasse (vegetasjonstype) i 

samsvar med et lokalt klassifiserings-

system. Navn på det naturlige språket i 

samsvar med et lokalt vegetasjons-

klassifiseringssystem. 

LocalNameType  

17.3.4. Type lokalt navn (LocalNameType) 

Navn i samsvar med et lokalt klassifiseringssystem. 

Attributter for datatypen LocalNameType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

localScheme Ensartet ressursidentifikator for et lokalt 

klassifiseringssystem. 

CharacterString  

localNameCode Navn på det naturlige språket i samsvar 

med et lokalt klassifiseringssystem. 

LocalNameCodeValue  

qualifierLocalName Forholdet mellom det lokale navnet og det 

tilsvarende navnet i det felleseuropeiske 

systemet. 

QualifierLocalName-

Value 

kan være tom 

localName Navn i samsvar med et lokalt klassifise-

ringssystem. 

CharacterString kan være tom 

17.4. Kodelister 

17.4.1. Lokalt navn på kvalifikator (QualifierLocalNameValue) 

Liste over verdier som angir forholdet mellom et navn som brukes lokalt, og et navn som brukes på 

felleseuropeisk plan. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor.  
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Verdier for kodelisten QualifierLocalNameValue 

Verdi Navn Definisjon 

congruent kongruent Den lokale typen er begrepsmessig den samme 

som dens tilhørende felleseuropeiske type. 

excludes omfatter ikke Den felleseuropeiske habitattypen er begreps-

messig ikke en undertype av dens tilhørende 

lokale type. 

includedIn omfattet av Den lokale typen er begrepsmessig en 

undertype av dens tilhørende felleseuropeiske 

type. 

includes omfatter Den felleseuropeiske habitattypen er begreps-

messig en undertype av dens tilhørende lokale 

type. 

overlaps overlapper Det er en viss overlapping mellom den lokale 

typen og dens tilhørende felleseuropeiske type i 

samsvar med deres respektive definisjoner, men 

ingen av de andre spesifikke forholdene (kongru-

ent, omfatter ikke, omfattet av, omfatter) er til 

stede. 

17.4.2. Referansekode for habitattype (ReferenceHabitatTypeCodeValue) 

Verdier som brukes i de felleseuropeiske klassifiseringssystemene for habitater. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister: 

— EUNIS-kode for habitattype (EunisHabitatTypeCodeValue): Klassifisering av habitattyper i henhold 

til EUNIS-databasen for biologisk mangfold som angitt i EUNIS-klassifiseringen av habitattyper, 

offentliggjort på hjemmesiden til Det europeiske miljøvernbyrå. 

— Kode i henhold til habitatdirektivet (HabitatsDirectiveCodeValue): Klassifisering av habitattyper i 

samsvar med vedlegg I til direktiv 92/43/EØF. 

— Kode i henhold til rammedirektivet om en strategi for havmiljøet (MarineStrategyFram-

eworkDirectiveCodeValue): Klassifisering av habitattyper i samsvar med tabell 1 i vedlegg III til 

direktiv 2008/56/EF. 

17.4.3. Referansesystem for habitattype (ReferenceHabitatTypeSchemeValue) 

Denne verdien definerer hvilket felleseuropeisk klassifiseringssystem for habitater som er brukt. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten ReferenceHabitatTypeSchemeValue 

Verdi Navn Definisjon 

eunis EUNIS EUNIS-klassifisering av habitater. 

habitatsDirective Habitatdirektivet Klassifisering av habitater i samsvar med 

vedlegg I til direktiv 92/43/EØF. 

marineStrategyFramework

Directive 

Rammedirektivet om en 

strategi for havmiljøet 

Klassifisering av habitater i samsvar med 

tabell 1 i vedlegg III til direktiv 2008/56/EF. 

17.4.4. Kode for lokalt navn (LocalNameCodeValue) 

Identifikator tatt fra et hvilket som helst lokalt klassifiseringssystem. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører.  
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17.5. Temaspesifikke krav 

1)  Det er obligatorisk å gjøre minst én habitattype tilgjengelig i samsvar med et (felleseuropeisk) 

referenceHabitatTypeScheme oppført i kodelisten ReferenceHabitatTypeSchemeValue. Formålet med 

denne kodingen er å gjøre det mulig å søke på habitattyper på et felleseuropeisk harmonisert plan. 

17.6. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Habitater og biotoper 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

HB.Habitat Habitat Habitat 

18.  ARTSFORDELING (SPECIES DISTRIBUTION) 

18.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «aggregering» en gruppering av flere objekter i en klasse eller klynge, 

2)  «sammenslåing» en kombinasjon av flere objekter i én enkelt struktur. 

18.2. Geografiske objekttyper 

Følgende geografiske objekttyper angis for geodatatemaet Artsfordeling: 

— Datasett for artsfordeling 

— Artsfordelingsenhet 

18.2.1. Datasett for artsfordeling (SpeciesDistributionDataSet) 

Dette datasettet er en samling individuelle geografiske objekter (enheter) i en artsfordeling. 

Attributter for den geografiske objekttypen SpeciesDistributionDataSet 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

domainExtent Den geografiske utbredelsen av objekt-

samlingens domene. 

GM_MultiSurface kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geo-

grafiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

name Navn på et spesifikt datasett angitt for 

artsfordeling. 

CharacterString kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SpeciesDistributionDataSet 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

member Individuelt geografisk objekt i en samling 

geografiske objekter. 

SpeciesDistribution-

Unit 

 

documentBasis Henvisning til eller angivelse av et 

dokument som beskriver en kampanje 

eller rettsakt som er grunnlaget for 

datasettet. 

DocumentCitation kan være tom 
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18.2.2. Artsfordelingsenhet (SpeciesDistributionUnit) 

Forekomst av dyre- og plantearter, aggregert etter rutenett, region, administrativ enhet eller andre 

analyseenheter. 

Attributter for den geografiske objekttypen SpeciesDistributionUnit 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

geometry Geometrien til hver enhet i en samling. GM_Object  

inspireId Ekstern objektidentifikator for det 

geografiske objektet. 

Identifier  

distributionInfo Beskrivelsen av det som er gjenstand for 

fordeling (forekomst eller populasjon), 

angivelsen av antallet observasjoner eller 

populasjonsstørrelse for den bestemte 

arten, artsgruppen eller taksonet og dens 

fordeling eller isolering innenfor arts-

fordelingsenheten. 

DistributionInfoType kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det geogra-

fiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

speciesName Identifikator og vitenskapelig navn, 

herunder forfatter, fra en internasjonal 

referanseliste, alternativt utfylt med et 

lokalt brukt navn og dets taksonomiske 

begrepsforhold til referansenavnet. 

SpeciesNameType  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SpeciesDistributionUnit 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

spatialObject En referanse til et annet geografisk objekt 

som definerer fordelingsenhetens geogra-

fiske utbredelse. 

AbstractFeature kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen SpeciesDistributionUnit 

Dersom geometrien ikke har noen verdi, må det gis en referanse til det geografiske objektet. 

18.3. Datatyper 

18.3.1. Type fordelingsinfo (DistributionInfoType) 

Beskrivelsen av statusen for det som er gjenstand for fordeling innen artsfordelingsenheten, herunder 

angivelsen av tallrikhet ved telling, estimering eller beregning av antall forekomster eller popula-

sjonsstørrelse for den bestemte arten. 

Attributter for datatypen DistributionInfoType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

occurrenceCategory Artens populasjonstetthet i artsfordelings-

enheten. 

OccurrenceCategory-

Value 

 

residencyStatus Opplysninger om en arts etableringsstatus 

– naturlig hjemmehørende art kontra ny 

art eller permanent art. 

ResidencyStatusValue kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

populationSize En intervallverdi som angir de talte, 

anslåtte eller beregnede forekomstene 

eller populasjonsstørrelsene, med en øvre 

og en nedre grense. 

PopulationSizeType  

sensitiveInfo Boolsk verdi som angir om levestedet til 

en bestemt art er følsom. 

Boolean kan være tom 

populationType Populasjonens permanente karakter, 

særlig med hensyn til trekkende arter i en 

gitt artsfordelingsenhet. 

PopulationTypeValue kan være tom 

collectedFrom Datoen da innsamlingen av de opp-

rinnelige dataene for forekomst av arten 

ble påbegynt. 

Date kan være tom 

collectedTo Datoen da innsamlingen av de opp-

rinnelige dataene for forekomst av arten 

ble avsluttet. 

Date kan være tom 

18.3.2. Type populasjonsstørrelse (PopulationSizeType) 

En intervallverdi som angir de talte, anslåtte eller beregnede forekomstene eller populasjonsstørrelsene, 

definert med en øvre og en nedre grense. 

Attributter for datatypen PopulationSizeType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

countingMethod Metode for å angi et tall for en arts 

tallrikhet innenfor en bestemt arts-

fordelingsenhet. 

CountingMethod-

Value 

 

countingUnit Det som er talt, anslått eller beregnet ved 

sammenstilling av opplysninger om en 

arts tallrikhet innenfor artsfordelings-

enheten. 

CountingUnitValue  

populationSize En intervallverdi som angir de talte, 

anslåtte eller beregnede forekomstene 

eller populasjonsstørrelsene, med øvre og 

nedre grenser. 

RangeType  

18.3.3. Intervalltype (RangeType) 

Verdi som angir de øvre og nedre grensene for telling, estimering eller beregning av forekomster. 

Attributter for datatypen RangeType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

upperBound Intervallets øvre grense. Dersom verdien 

for dette attributtet er null, og lowerBound 

er utfylt, innebærer dette at verdien ligger 

mellom lowerBound og uendelig. 

Integer  

lowerBound Intervallets nedre grense. Dersom verdien 

for dette attributtet er null, og upperBound 

er utfylt, innebærer dette at verdien ligger 

mellom upperBound og null. 

Integer  
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18.3.4. Type artsnavn (SpeciesNameType) 

Identifikator og vitenskapelig navn, herunder forfatter, fra en internasjonal referanseliste, alternativt utfylt 

med et lokalt brukt navn og dets taksonomiske begrepsforhold til referansenavnet. 

Attributter for datatypen SpeciesNameType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

referenceSpeciesId Identifikator for én av referanselistene 

som angis av referenceSpeciesScheme. 

ReferenceSpecies-

CodeValue 

 

referenceSpecies-

Scheme 

Referanseliste som definerer en nomen-

klatur- og taksonomistandard som alle 

lokale navn og taksonomiske begreper 

skal kartlegges etter. 

ReferenceSpecies-

SchemeValue 

 

referenceSpecies-

Name 

Det vitenskapelig navnet som brukes i den 

godkjente ReferenceSpeciesScheme. 

CharacterString kan være tom 

localSpeciesId Identifikator som brukes i nasjonal 

nomenklatur. 

LocalSpecies-

NameCodeValue 

kan være tom 

localSpeciesScheme Navn på lokalt artsklassifiseringssystem 

(bibliografisk referanse). 

CharacterString kan være tom 

localSpeciesName Vitenskapelig navn som brukes i nasjonal 

nomenklatur med dets nasjonale takson-

omiske begrep. 

CharacterString kan være tom 

qualifier Angir det taksonomiske begrepsforholdet 

mellom lokal artsidentifikator og referanse-

identifikatoren for arten. 

QualifierValue kan være tom 

18.4. Kodelister 

18.4.1. Tellemetode (CountingMethodValue) 

Metode for beregning av tall for å angi en arts tallrikhet innenfor en aggregeringsenhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten CountingMethodValue 

Verdi Navn Definisjon 

counted talt De enhetene som er definert av countUnit-

Values, er talt. 

estimated anslått De enhetene som er definert av countUnit-

Values, er anslått. 

calculated beregnet De enhetene som er definert av countUnit-

Values, er beregnet ved hjelp av en 

modelleringsteknikk. 

18.4.2. Telleenhet (CountingUnitValue) 

Den definerte enheten som brukes til å uttrykke et talt eller anslått tall som angir en arts tallrikhet i en 

SpeciesDistributionUnit. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt for én av følgende kodelister i INSPIREs tekniske veiledning 

om artsfordeling:  
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— Allmenn telleenhet (GeneralCountingUnitValue): Enheten som brukes til å uttrykke et talt eller anslått 

tall som angir en arts tallrikhet i en SpeciesAggregationUnit (f.eks. forekomster eller 

populasjonsstørrelse). 

— Telleenhet i henhold til artikkel 17 (Article17CountingUnitValue): Enheten som brukes til 

rapportering i henhold til artikkel 17 i direktiv 92/43/EØF. Denne enheten uttrykker et talt eller anslått 

tall som angir en arts tallrikhet i en artsfordelingsenhet (f.eks. forekomster eller populasjonsstørrelse). 

18.4.3. Kode for lokalt artsnavn (LocalSpeciesNameCodeValue) 

Artsidentifikator tatt fra et hvilket som helst lokalt klassifiseringssystem. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

18.4.4. Forekomstkategori (OccurrenceCategoryValue) 

Artens populasjonstetthet i SpeciesDistributionUnit. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten OccurrenceCategoryValue 

Verdi Navn Definisjon 

common Vanlig Arten anses som vanlig i SpeciesDistri-

butionUnit av dataleverandøren. 

rare Sjelden Arten anses som sjelden i SpeciesDistri-

butionUnit av dataleverandøren. 

veryRare Svært sjelden Arten anses som svært sjelden i SpeciesDistri-

butionUnit av dataleverandøren. 

present Forekommer Arten forekommer i SpeciesDistributionUnit. 

absent Fraværende Arten er lett etter, men ikke funnet i Species-

DistributionUnit. 

18.4.5. Populasjonstype (PopulationTypeValue) 

Populasjonens permanente karakter, særlig med hensyn til trekkende arter i en gitt artsfordelingsenhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om artsfordeling. 

18.4.6. Kvalifikator (QualifierValue) 

Denne verdien definerer forholdet mellom de taksonomiske begrepene for et lokalt artsnavn og artens 

referansenavn gitt av referanseidentifikatoren for arten eller av et referansesystem for arter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten QualifierValue 

Verdi Navn Definisjon 

congruent Kongruent De taksonomiske begrepene er identiske. 

includedIn Omfattet av Det taksonomiske begrepet for localSpecies-

Name er omfattet av begrepet for reference-

SpeciesName. 
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Verdi Navn Definisjon 

includes Omfatter Det taksonomiske begrepet for localSpecies-

Name omfatter begrepet for referenceSpec-

iesName. 

overlaps Overlapper De taksonomiske begrepene overlapper 

hverandre delvis, men hvert av dem har en del 

som ikke inngår i det andre. 

excludes Utelukker De taksonomiske begrepene utelukker hver-

andre. 

18.4.7. Referansekode for arter (ReferenceSpeciesCodeValue) 

Referanselister som inneholder artsidentifikatorer. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene i følgende kodelister: 

— EU-Nomen-kode (EuNomenCodeValue): Referanselister som inneholder EU-Nomen-artsidentifi-

katorer, som angitt i den felleseuropeiske infrastrukturen for artsfortegnelse som er tilgjengelig 

gjennom EU-Nomen-portalen. 

— EUNIS-artskode (EunisSpeciesCodeValue): Referanselister som inneholder EUNIS-artsidentifi-

katorer, som angitt i EUNIS-databasen for biologisk mangfold, offentliggjort på nettstedet til Det 

europeiske miljøvernbyrå. 

— Kode i naturverndirektiver (NatureDirectivesCodeValue): Referanselister som inneholder artsidentifi-

katorer fra naturverndirektiver, som angitt i referanseportalen for Natura 2000, som definert i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/484/EU. 

18.4.8. Referansesystem for arter (ReferenceSpeciesSchemeValue) 

Referanselister som definerer en nomenklatur- og taksonomistandard som lokale navn og taksonomiske 

begreper kan kartlegges etter. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten ReferenceSpeciesSchemeValue 

Verdi Navn Definisjon 

eunomen EU-Nomen Navn og taksonomiske begreper som definert 

av den felleseuropeiske artsfortegnelsen, 

offentliggjort gjennom EU-Nomen-portalen. 

eunis EUNIS Navn og taksonomiske begreper som definert 

av EUNIS-artslisten. 

natureDirectives Naturverndirektiver Navn og taksonomiske begreper som definert i 

artslistene i direktiv 2009/147/EF (fugledirek-

tivet) og 92/43/EØF (habitatdirektivet). 

18.4.9. Etableringsstatus (ResidencyStatusValue) 

Etableringskategori for forekomstene eller den anslåtte populasjonen innen en viss aggregeringsenhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om artsfordeling. 

18.5. Temaspesifikke krav 

1)  Dersom det er behov for representasjoner av artsfordeling i rutenett, skal Grid_ETRS89-LAEA angitt 

i nr. 2.2.1 i vedlegg II brukes.  
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2)  For geografiske objekter av typen SpeciesDistributionUnit: 

a)  dersom det ikke aktivt er lett etter en art, skal attributtet distributionInfo være tomt (void) med 

årsak «unknown», 

b)  dersom det aktivt er lett etter en art, men den ikke er funnet, skal verdien for attributtet 

occurenceCategory i DistributionInfoType være «absent». 

3)  Dersom geometriene til de geografiske objektene i et datasett for SpeciesDistributionUnit avledes fra 

geometriene til geografiske objekter i et annet datasett, skal dette kildedatasettet (herunder dets 

versjon), beskrives som en del av metadataelementet Historikk. 

18.6. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Artsfordeling 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

SD.<CodeListValue>(1) 

Eksempel: SD.SulaBassana 

Artsfordeling (for <navn som 

kan leses av mennesker>) 

Eksempel: Artsfordeling (for 

Sula bassana) 

SpeciesDistributionUnit (speciesName / 

referenceSpeciesId: ReferenceSpeciesCode-

Value) 

(1) Ett kartlag skal gjøres tilgjengelig for hver kodelisteverdi, i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

19.  ENERGIRESSURSER (ENERGY RESOURCES) 

19.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

4)  «energiressurs» (energy resource) en konsentrasjon eller forekomst av en energikilde som kan ha 

forekommet, forekommer eller kan forekomme i framtiden, 

5)  «fossile brensler» (fossil fuels) en form for ikke-fornybar primærenergi som er dannet ved naturlige 

prosesser som anaerob nedbryting av begravde døde organismer, som inneholder en høy prosentdel 

karbon og omfatter kull, råolje og naturgass, 

6)  «primærenergi» (primary energy) energi som ikke er utsatt for noen form for omdanning, 

7)  «ikke-fornybar energi» (non-renewable energy) naturressurser som på grunn av at de er dannet i løpet 

av lang tid, ikke kan produseres, dyrkes, genereres eller brukes i et omfang som tilsvarer forbruket, 

8)  «energi fra fornybare kilder» (energy from renewable sources) energi fra fornybare ikke-fossile kilder 

i form av vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og 

havenergi, vannkraft, biomasse, gass fra fyllplasser, gass fra renseanlegg og biogass, i samsvar med 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(1), 

9)  «avfall som energiressurs» (waste as energy resources) et brensel som kan bestå av mange forskjellige 

materialer som kommer fra brennbart avfall fra industrien, institusjoner, sykehus og husholdninger, 

for eksempel gummi, plast, fossil spillolje og andre lignende råvarer. Det kan være i fast eller flytende 

form, fornybart eller ikke-fornybart, biologisk nedbrytbart eller ikke biologisk nedbrytbart. 

19.2. Strukturen for geodatatemaet Energiressurser 

Typene som angis for geodatatemaet Energiressurser, inndeles i følgende pakker: 

— Energiressurser – basis (Energy Resources Base) 

— Energiressurser – vektorer (Energy Resources Vector) 

— Energiressurser – dekning (Energy Resources Coverage)  

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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19.3. Energiressurser – basis 

19.3.1. Datatyper 

19.3.1.1.  Intervall av typen vertikal utbredelse (VerticalExtentRangeType) 

Verdi som angir de øvre og nedre grensene for høyde-/dybdeintervallet. 

Attributter for datatypen VerticalExtentRangeType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

lowerBound Verdi som angir den nedre grensen for 

høyde-/dybdeintervallet. 

Length kan være tom 

upperBound Verdi som angir den øvre grensen for 

høyde-/dybdeintervallet. 

Length  

Begrensninger for datatypen VerticalExtentRangeType 

Verdien for lowerBound skal angis i meter. 

Verdien for upperBound skal angis i meter. 

19.3.1.2.  Type vertikal utbredelse (VerticalExtentType) 

Vertikal dimensjonsegenskap som består av et absolutt mål eller intervall av mål, som viser til et godt 

definert vertikalt referansenivå som vanligvis brukes som origo (bakkenivå, middelvann osv.). 

Attributter for datatypen VerticalExtentType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

verticalExtent Den vertikale dimensjonens utbredelse, 

representert ved en skalar eller et 

verdiintervall. 

VerticalExtentValue  

verticalReference Referansenivå som ble valgt for å 

bestemme vertikal høyde/dybde. 

VerticalReference-

Value 

 

19.3.1.3.  Verdi for vertikal utbredelse (VerticalExtentValue) 

Enten et enkelt nummer eller et intervall for høyde-/dybdeverdier for å beskrive høyde-/dybdeposisjonen 

til en energiressurs. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen VerticalExtentValue 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

range Intervall for tall som representerer høyde- 

eller dybdeintervallet for en energiressurs. 

VerticalReference-

RangeType 

 

scalar Tall som representerer høyde eller dybde 

for en energiressurs. 

Length  

Begrensninger for uniontypen VerticalExtentValue 

Verdien for scalar skal angis i meter.  
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19.3.2. Kodelister 

19.3.2.1.  Ramme for klassifisering og kvantifisering (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue) 

Verdier for de mest utbredte klassifiseringssystemene for å klassifisere og kvantifisere energiressurser. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om energiressurser. 

19.3.2.2.  Klasse for fossilt brensel (FossilFuelClassValue) 

Verdier som angir de forskjellige nivåene for fossile brenselressurser. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om energiressurser. 

19.3.2.3.  Fornybar energi og avfall (RenewableAndWasteValue) 

Typer fornybare ressurser og avfallsressurser. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten RenewableAndWasteValue 

Verdi Navn Definisjon 

biogas biogass Gass som i hovedsak består av metan og 

karbondioksid og dannes ved anaerob 

nedbryting av biomasse. 

geothermal geotermisk Energi som avgis av jordskorpen som varme, 

som regel i form av varmt vann eller damp. 

Denne energiproduksjonen er forskjellen 

mellom entalpien i væsken som produseres i 

borehullet, og entalpien i væsken som til slutt 

disponeres. Den utnyttes på egnede steder til 

produksjon av elektrisk kraft eller direkte som 

varme. 

hydro vannkraft Potensiell og kinetisk energi i vann som 

omdannes til elektrisk kraft i vannkraftverk. 

industrialWaste industriavfall Ikke-fornybart industriavfall (fast eller 

flytende) som forbrennes direkte til produksjon 

av elektrisk kraft og/eller varme. 

liquidBiofuels flytende biodrivstoffer Flytende biodrivstoffer er biobensin, biodiesel 

eller andre biodrivstoffer som brukes direkte 

som drivstoff. 

municipalSolidWaste fast kommunalt avfall Avfall som produseres av husholdninger, 

industrien, sykehus og tjenestesektoren, som 

inneholder biologisk nedbrytbare materialer 

som forbrennes i særlige anlegg. 

solarPhotovoltaic solceller Sollys som omdannes til elektrisk kraft ved 

hjelp av solceller, vanligvis framstilt av 

halvledermateriale som produserer elektrisk 

kraft når de eksponeres for lys. 
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Verdi Navn Definisjon 

solarThermal termisk solenergi Varme fra solstråling som kan bestå av 

soldrevne termoelektriske anlegg eller utstyr til 

produksjon av varme. 

solidBiomass fast biomasse Omfatter organisk, ikke-fossilt materiale av 

biologisk opprinnelse som kan brukes som 

brensel til produksjon av varme eller elektrisk 

kraft. 

tideWaveOcean tidevanns-, bølge- og hav-

energi 

Mekanisk energi fra tidevannsbevegelser, 

bølger eller havstrømmer som utnyttes til 

produksjon av elektrisk kraft. 

wind vindkraft Vindens kinetiske energi som utnyttes til 

produksjon av elektrisk kraft i vindturbiner. 

19.3.2.4.  Fossilt brensel (FossilFuelValue) 

Typer fossile brensler. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter bare de verdiene som er angitt i tabellen nedenfor. 

Verdier for kodelisten FossilFuelValue 

Verdi Navn Definisjon 

hardCoal steinkull Svart, brennbart, fast, organisk fossilt sediment 

ofte kalt høyverdig på grunn av dets høye 

brennverdi, eller svartkull på grunn av dets 

fysiske kjennetegn. Denne kategorien omfatter 

antrasitt, forkoksingskull og annet bituminøst 

kull. 

lowRankCoal lavverdig kull Brennbart, brunt eller svart, organisk fossilt 

sediment som er ikke-agglomerert og ofte 

kalles lavverdig kull på grunn av dets lavere 

brennverdi, eller brunkull på grunn av dets 

fysiske kjennetegn. Denne kategorien omfatter 

både subbituminøst kull og brunkull. 

peat torv En brennbar, bløt, porøs eller sammenpresset 

sedimentær avleiring av planter med høyt 

vanninnhold (opptil 90 % i ubearbeidet 

tilstand), lett å skjære i og lys til mørk brun i 

fargen. 

crudeOil råolje Råolje er en mineralolje av naturlig opprinnelse 

som omfatter en blanding av hydrokarboner og 

tilhørende urenheter, som svovel. Den 

forekommer i flytende form ved normalt trykk 

og temperatur ved jordoverflaten, og dens 

fysiske egenskaper (tetthet, viskositet osv.) 

varierer sterkt. 

naturalGas naturgass Gasser som forekommer under jorden, enten 

flytende eller i gassform, og som hovedsakelig 

består av metan. 

naturalGasLiquids flytende naturgass Flytende eller kondenserte hydrokarboner som 

er gjenvunnet fra naturgass i separasjons- eller 

gassbehandlingsanlegg. 
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Verdi Navn Definisjon 

oilSands oljesand Oljesand, tjæresand eller, mer teknisk, 

bituminøs sand, er løs sand eller delvis 

konsolidert sandstein mettet med en tykk og 

svært tyktflytende form for olje med den 

tekniske betegnelsen bitumen. 

oilShales oljeskifer Oljeskifer, også kalt kerogenskifer, er en 

finkornet sedimentær bergart, rik på organisk 

stoff med kerogen (umodne hydrokarboner). 

19.3.2.5.  Vertikal referanse (VerticalReferenceValue) 

Verdier som angir referansenivået for den vertikale utbredelsen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om energiressurser. 

19.4. Energiressurser – vektorer 

19.4.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Energiressurser – vektorer inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Vektorenergiressurs 

— Fossil brenselressurs 

— Fornybar ressurs og avfallsressurs 

19.4.1.1.  Vektorenergiressurs (VectorEnergyResource) 

Et geografisk vektorobjekt som definerer en antatt eller observerbar geografisk utbredelse av en ressurs, 

som kan brukes eller er blitt brukt som en energikilde. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen VectorEnergyResource 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

geometry Geometrisk representasjon av den geo-

grafiske utbredelsen som omfattes av 

denne energiressursen. 

GM_Object  

classificationAndQua

ntificationFramework 

Et referanseklassifiseringssystem for å 

klassifisere og kvantifisere energires-

surser. 

ClassificationAnd-

Quantification-

FrameworkValue 

 

verticalExtent Vertikal dimensjonsegenskap som består 

av et absolutt mål eller intervall av mål, 

som viser til et godt definert vertikalt 

referansenivå som vanligvis brukes som 

origo (bakkenivå, middelvann osv.). 

VerticalExtentType kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

exploitationPeriod ExploitationPeriod (utnyttingsperioden) 

definerer startdatoen og, når det er 

relevant, sluttdatoen for anvendelsen. 

ExploitationPeriod-

Type 

kan være tom 

reportingAuthority Organisasjon som er ansvarlig for å 

rapportere om de anslåtte og produserte 

energiressursene. 

RelatedParty kan være tom 

resourceName Navnet på energiressursen. GeographicalName kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

19.4.1.2.  Fossil brenselressurs (FossilFuelResource) 

Et geografisk objekt som definerer en antatt eller observerbar geografisk utbredelse av en ressurs, som kan 

brukes eller er blitt brukt som en fossil energikilde. De mest vanlige typene fossilt brensel er kull, 

naturgass og råolje. 

Denne typen er en undertype av VectorEnergyResource. 

Attributter for den geografiske objekttypen FossilFuelResource 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

resource Type og mengde fossile brenselressurser i 

ett geografisk objekt. 

FossilFuelResource-

Type 

 

dateOfDiscovery Datoen da energikilden ble oppdaget. TM_Position kan være tom 

19.4.1.3.  Fornybar ressurs og avfallsressurs (RenewableAndWasteResource) 

Et geografisk objekt som definerer en antatt eller observerbar geografisk utbredelse av en ressurs, som kan 

brukes eller er blitt brukt som en kilde til fornybar energi eller avfall. 

Denne typen er en undertype av VectorEnergyResource. 

Attributter for den geografiske objekttypen RenewableAndWasteResource 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

capacity Energikapasiteten til en fornybar energi-

ressurs innen den geografiske utbredelsen. 

Measure kan være tom 

dateOfDetermination Datoen da kapasiteten til ressursen ble 

bestemt. 

TM_Position kan være tom 

typeOfResource Type fornybar energiressurs eller avfalls-

ressurs. 

RenewableAnd-

WasteValue 
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19.4.2. Datatyper 

19.4.2.1.  Type brennverdiintervall (CalorificRangeType) 

Verdi som angir de øvre og nedre grensene for energiressursens brennverdiintervall. 

Attributter for datatypen CalorificRangeType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

lowerBound Verdi som angir den nedre grensen for 

brennverdiintervallet. 

Measure  

upperBound Verdi som angir den øvre grensen for 

brennverdiintervallet. 

Measure  

19.4.2.2.  Type brennverdi (CalorificValueType) 

Verdi eller verdiintervall som beskriver brennverdien til en energiressurs. 

Denne typen er en uniontype. 

Attributter for uniontypen CalorificValueType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

calorificRange Et intervall av brennverdier som beskriver 

brennverdien til en energiressurs. 

CalorificRangeType  

calorificScalar Mål som kvantifiserer varmeegenskapen 

til en energiressurs. 

Measure  

19.4.2.3.  Type utnyttingsperiode (ExploitationPeriodType) 

exploitationPeriod definerer startdatoen og, når det er relevant, sluttdatoen for utvinningen eller 

anvendelsen. 

Attributter for datatypen ExploitationPeriodType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginTime Tidspunktet da utnyttingen startet. TM_Position  

endTime Tidspunktet da utnyttingen sluttet. TM_Position  

19.4.2.4.  Mål på fossilt brensel (FossilFuelMeasure) 

Mengden ressurser i henhold til den spesifikke kategoriseringen. 

Attributter for datatypen FossilFuelMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

amount Ressursmengden i det geografiske 

objektet. 

Measure  

dateOfDetermination Datoen da ressursen ble kvantifisert. TM_Position  

resourceClass Kategori som angir forskjellig grad av 

sikkerhet forbundet med en fossil 

brenselressurs, f.eks. forekomster, påviste 

reserver og betingede ressurser. 

FossilFuelClassValue  
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19.4.2.5.  Type fossil brenselressurs (FossilFuelResourceType) 

Ressurstype og -mengde i henhold til den spesifikke kategoriseringen. 

Attributter for datatypen FossilFuelResourceType 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

calorificValue Hver fossile brenselressurs kjennetegnes 

ved sin egen brennverdi, dvs. den 

mengden energi som er tilgjengelig i en 

masseenhet. 

CalorificValueType kan være tom 

quantity Ressursmengde i henhold til den 

spesifikke kategoriseringen. 

HydrocarbonMeasure kan være tom 

typeOfResource Type fossilt brensel. FossilFuelValue  

19.5. Energiressurser – dekning 

19.5.1. Geografiske objekttyper 

Pakken Energiressurser – dekning inneholder den geografiske objekttypen Dekning av potensial for 

fornybar energi og avfall. 

19.5.1.1.  Dekning av potensial for fornybar energi og avfall (RenewableAndWastePotentialCoverage) 

Funksjon som returnerer en energipotensialverdi fra sitt intervall for alle direkte posisjoner innenfor sitt 

geografiske domene og/eller tidsdomene. 

Denne typen er en undertype av RectifiedGridCoverage. 

Attributter for den geografiske objekttypen RenewableAndWastePotentialCoverage 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

potentialType Det er forskjellige typer potensiell energi, 

hver tilknyttet en bestemt type kraft. 

PotentialTypeValue  

typeOfResource Type fornybar ressurs og avfallsressurs 

som det målte fenomenet gjelder for. 

RenewableAnd-

WasteValue 

 

domainExtent Attributtet domainExtent skal inneholde 

utbredelsen av dekningens geografiske 

domene og tidsdomene. Utbredelsen kan 

angis i både rom og tid. 

EX_Extent  

assessmentMethod En referanse til metoden som brukes for å 

vurdere energiressurspotensialet. 

DocumentCitation kan være tom 

name Dekningens navn. CharacterString kan være tom 

validTime Tidsrommet når denne dekningen er 

representativ. 

TM_Period kan være tom 

verticalExtent Et nummer eller et intervall for høyde-

/dybdeverdier for å beskrive høyden/ 

dybden som intervallsettets verdier er 

gyldige for. 

VerticalExtentType kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Begrensninger for den geografiske objekttypen RenewableAndWastePotentialCoverage 

Verdiene i rangeSet skal være av typen Measure. 

19.5.2. Kodelister 

19.5.2.1.  Type potensial (PotentialTypeValue) 

Typer potensiell energi fra fornybare ressurser og avfallsressurser. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt for én av følgende kodelister i INSPIREs tekniske veiledning 

om energiressurser: 

— Geotermisk potensial (GeothermalPotentialValue): Typer potensiell geotermisk energi. 

— Vannkraftpotensial (HydroPotentialValue): Typer potensiell energi fra vannkraft. 

— Solenergipotensial (SolarPotentialValue): Typer potensiell solenergi. 

— Tidevannspotensial (TidalPotentialValue): Typer potensiell tidevannsenergi. 

— Vindpotensiale (WindPotentialValue): Typer potensiell vindenergi. 

19.6. Temaspesifikke krav 

Dersom et geografisk objekts geometri avledes fra et annet geografisk objekt, skal geometrien til de to 

objektene være samsvarende. 

19.7. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Energiressurser 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

ER.FossilFuelResource Fossile brenselressurser FossilFuelResource 

ER.RenewableAndWaste-

Resource 

Fornybare ressurser og 

avfallsressurser 

RenewableAndWasteResource 

ER.RenewableAndWaste-

PotentialCoverage 

Dekning av potensial for 

fornybar energi og avfall 

RenewableAndWastePotentialCoverage 

20.  MINERALRESSURSER (MINERAL RESOURCES) 

20.1. Definisjoner 

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med: 

1)  «råvare» (commodity) et materiale som er av økonomisk interesse i en naturressurs, 

2)  «gruve» (mine) utgraving med sikte på å utvinne mineralforekomster, herunder gruvedrift under 

jorden og i dagbrudd (også kalt gruver under åpen himmel) med sikte på å utvinne metallholdige 

råvarer, samt åpne brudd med sikte på å utvinne industrimineraler (ofte kalt steinbrudd), 

3)  «gruvevirksomhet» (mining activity) arbeidet med å utvinne metallholdige og ikke-metallholdige 

mineralforekomster fra jorden.  
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20.2. Strukturen for geodatatemaet Mineralressurser 

Typene som angis for geodatatemaet Mineralressurser, inndeles i følgende pakker: 

— Mineralressurser (Mineral Resources) 

— Geologi (Geology) (for den geografiske objekttypen MappedFeature, angitt i nr. 4.2.1.10 i 

vedlegg III) 

20.3. Mineralressurser 

Pakken Mineralressurser inneholder følgende geografiske objekttyper: 

— Naturressurs 

— Mineralforekomst 

— Råvare 

— Undersøkelsesvirksomhet 

— Gruvedriftobjekt 

— Forekomst av gruvedriftobjekt 

— Gruve 

— Gruvevirksomhet 

20.3.1. Geografiske objekttyper 

20.3.1.1.  Naturressurs (EarthResource) 

Typer observerbare eller antatte fenomener som kreves for å klassifisere økonomiske og ikke-økonomiske 

naturressurser. 

Denne typen er en undertype av GeologicFeature. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen EarthResource 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

dimension Naturressursens størrelse/volum. EarthResource-

Dimension 

kan være tom 

expression En indikator for hvorvidt en Earth-

Resource forekommer på overflaten eller 

er påvist under et steindekke. 

Category kan være tom 

form Malmforekomstens typiske fysiske og 

strukturelle kontakt med sidestein og 

tilhørende stein. 

Category kan være tom 

linearOrientation Naturressursens lineære orientering. CGI_Linear-

Orientation 

kan være tom 

planarOrientation Naturressursens plane orientering. CGI_Planar-

Orientation 

kan være tom 

shape Naturressursens typiske geometriske form. Category kan være tom 
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Attributt Definisjon Type «Voidability» 

sourceReference Kildereferansen til naturressursen. DocumentCitation kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifeSpanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen EarthResource 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

oreAmount Den anslåtte eller beregnede mengden 

malm med identifikasjon av råvarene som 

inngår og deres lødighet. 

OreMeasure kan være tom 

explorationHistory Kronologisk liste over undersøkelser som 

er gjennomført for bedre å kunne definere 

potensialet til en mineralressurs. 

ExplorationActivity kan være tom 

classification Klassifisering av EarthResource. MineralDepositModel kan være tom 

resourceExtraction Én eller flere perioder med gruvevirk-

somhet i naturressursen. 

MiningActivity kan være tom 

commodityDescrip-

tion 

Råvarene som forekommer i ressursen 

rangert etter viktighet. 

Commodity  

20.3.1.2.  Mineralforekomst (MineralOccurrence) 

En mineralansamling i litosfæren. 

Denne typen er en undertype av EarthResource. 

Attributter for den geografiske objekttypen MineralOccurrence 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

type Type mineralforekomst. MineralOccurrence-

TypeValue 

 

endusePotential Mineralets sluttbrukspotensial. EndusePotentialValue kan være tom 

20.3.1.3.  Råvare (Commodity) 

Materialet av økonomisk interesse i EarthResource. 

Attributter for den geografiske objekttypen Commodity 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

commodity-

Importance 

Forekomstens betydning for råvaren. ImportanceValue kan være tom 

commodity Råvaren som kommer fra naturressursen. CommodityCode-

Value 

 

commodityRank Råvarens rangering. Integer kan være tom 
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Commodity 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

source Forekomsten/ressursen som råvaren 

kommer fra. 

EarthResource  

20.3.1.4.  Undersøkelsesvirksomhet (ExplorationActivity) 

En periode med undersøkelsesvirksomhet. 

Attributter for den geografiske objekttypen ExplorationActivity 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activityDuration Periode for eller utstrekning i tid av 

undersøkelsesvirksomheten. 

TM_Period  

activityType Type undersøkelsesvirksomhet. ExplorationActivity-

TypeValue 

 

explorationResult Resultatet av undersøkelsesvirksomheten. ExplorationResult-

Value 

 

20.3.1.5.  Gruvedriftobjekt (MiningFeature) 

Geografisk objekttype som grupperer felles egenskaper for gruver og gruvevirksomhet. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for den geografiske objekttypen MiningFeature 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

inspireId Ekstern objektidentifikator for det geo-

grafiske objektet. 

Identifier  

20.3.1.6.  Forekomst av gruvedriftobjekt (MiningFeatureOccurrence) 

En geografisk representasjon av et MiningFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen MiningFeatureOccurrence 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

shape Geometrien for MiningFeature. GM_Object  

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MiningFeatureOccurrence 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

specification Angir det MiningFeature som Mining-

FeatureOccurrence spesifiserer. 

MiningFeature  

20.3.1.7.  Gruve (Mine) 

En utgraving som foretas med sikte på å utvinne mineralforekomster. 

Denne typen er en undertype av MiningFeature.  



Nr. 28/830 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Attributter for den geografiske objekttypen Mine 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

mineName Datatype som angir gruvens navn og 

hvorvidt det er det foretrukne navnet. 

MineName  

status Gruvens driftsstatusverdi. MineStatusValue  

sourceReference Gruvens kildereferanse. DocumentCitation kan være tom 

startDate Dato for oppstart av gruvedrift. TM_Instant kan være tom 

endDate Dato for opphør av gruvedrift. TM_Instant kan være tom 

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller 

endring av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

endLifespanVersion Dato og tidspunkt for erstatning eller 

tilbaketrekking av denne versjonen av det 

geografiske objektet i geodatasettet. 

DateTime kan være tom 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Mine 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

relatedMine En tilhørende gruve. Mine kan være tom 

relatedActivity MiningActivity som er assosiert med 

gruven. 

MiningActivity  

20.3.1.8.  Gruvevirksomhet (MiningActivity) 

Prosessen med å utvinne metallholdige og ikke-metallholdige mineralforekomster eller industrielle 

steinforekomster fra jorden. 

Denne typen er en undertype av MiningFeature. 

Attributter for den geografiske objekttypen MiningActivity 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

activityDuration Periode for eller utstrekning i tid av 

gruvevirksomheten. 

TM_Period  

activityType Type gruvevirksomhet. MiningActivityType-

Value 

 

oreProcessed Den mengden malm som bearbeides i 

virksomheten. 

Quantity kan være tom 

processingType Den typen bearbeiding som foretas i 

gruvevirksomheten. 

ProcessingActivity-

TypeValue 

 

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MiningActivity 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

associatedMine Gruven der gruvevirksomheten finner 

eller fant sted. 

Mine kan være tom 

deposit Forekomsten som gruvevirksomheten er 

tilknyttet. 

EarthResource kan være tom 
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20.3.2. Datatyper 

20.3.2.1.  Mål for råvaren (CommodityMeasure) 

Et mål på råvaremengden basert på en beregning av reserver, ressurser eller forekomster. 

Attributter for datatypen CommodityMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

commodityAmount Råvaremengden. QuantityRange kan være tom 

cutOffGrade Det minsteinnholdet som brukes til å 

beregne målet for råvaren. 

QuantityRange kan være tom 

grade Råvarens lødighet. QuantityRange kan være tom 

Assosiasjonsroller for datatypen CommodityMeasure 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

commodityOfInterest Den råvaren som CommodityMeasure 

viser til. 

Commodity  

20.3.2.2.  Naturressursdimensjon (EarthResourceDimension) 

Naturressursens størrelse og volum. 

Attributter for datatypen EarthResourceDimension 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

area Naturressursens areal. QuantityRange kan være tom 

depth Naturressursens dybde. QuantityRange kan være tom 

length Naturressursens lengde. QuantityRange kan være tom 

width Naturressursens bredde. QuantityRange kan være tom 

20.3.2.3.  Forekomst (Endowment) 

Mengden av et mineral (eller gruppe mineraler når det gjelder industrielle steinforekomster) i ansamlinger 

(forekomster) som oppfyller visse fysiske kjennetegn som kvalitet, størrelse og dybde. 

Denne typen er en undertype av OreMeasure. 

Attributter for datatypen Endowment 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

includesReserves Et flagg som angir om estimatet omfatter 

verdien av reservene. 

Boolean kan være tom 

includesResources Et flagg som angir om estimatet omfatter 

verdien av ressursene. 

Boolean kan være tom 
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20.3.2.4.  Gruvens navn (MineName) 

En datatype som angir navnet på gruven og hvorvidt det er det foretrukne navnet. 

Attributter for datatypen MineName 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

isPreferred En boolsk operatør som angir om verdien 

i mineName er det foretrukne navnet på 

gruven. 

Boolean  

mineName Gruvens navn. CharacterString  

20.3.2.5.  Modell for mineralforekomst (MineralDepositModel) 

Systematisk ordnet informasjon som beskriver de viktigste attributtene for en klasse mineralforekomster. 

Den kan være empirisk (beskrivende) eller teoretisk (genetisk). 

Attributter for MineralDepositModel 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

mineralDepositGroup En gruppering av mineralforekomster 

definert av generiske kjennetegn. 

MineralDepositGroup-

Value 

 

mineralDepositType Type mineralforekomst eller -avleiring. MineralDepositType-

Value 

kan være tom 

20.3.2.6.  Mål for malm (OreMeasure) 

Estimatet for malmmengden i reserver, ressurser eller forekomster. 

Denne typen er abstrakt. 

Attributter for datatypen OreMeasure 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

classification-

MethodUsed 

Metode til beregning av mengden. Classification-

MethodUsedValue 

 

date Dato da verdi ble beregnet eller anslått. TM_Geometric-

Primitive 

 

dimension Størrelsen av den mengden som ligger til 

grunn for beregningen. 

EarthResource-

Dimension 

kan være tom 

ore Mengde malm. QuantityRange  

proposedExtraction-

Method 

Metoden som foreslås for å utvinne 

råvaren. 

Category kan være tom 

sourceReference Referansen for verdiene for OreMeasure. DocumentCitation  

Assosiasjonsroller for datatypen OreMeasure 

Assosiasjonsrolle Definisjon Type «Voidability» 

measureDetails Et mål på mengden av hver råvare, basert 

på en beregning av reserver, ressurser 

eller forekomster. 

CommodityMeasure  
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20.3.2.7.  Reserve (Reserve) 

Den delen av en målt og/eller angitt mineralressurs som kan utvinnes lønnsomt. 

Denne typen er en undertype av OreMeasure. 

Attributter for datatypen Reserve 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

category Estimatets grad av sikkerhet. ReserveCategory-

Value 

 

20.3.2.8.  Ressurs (Resource) 

En opphopning av materiale av økonomisk interesse i eller på jordskorpen i en slik form, kvalitet og 

mengde at det er rimelige utsikter til lønnsom utvinning. 

Denne typen er en undertype av OreMeasure. 

Attributter for datatypen Resource 

Attributt Definisjon Type «Voidability» 

category Angivelse av hvorvidt en ressurs er målt, 

angitt eller antatt. 

ResourceCategory-

Value 

 

includesReserves Et flagg som angir om estimatet av 

ressurser omfatter verdien av reserver. 

Boolean kan være tom 

20.3.3. Kodelister 

20.3.3.1.  Benyttet klassifiseringsmetode (ClassificationMethodUsedValue) 

Koder som angir metoden som brukes til å beregne malmmengden. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ClassificationMethodUsedValue 

Verdi Navn Definisjon 

JORCcode JORC code Det australasiatiske regelverk for rapportering 

av undersøkelsesresultater, mineralressurser og 

malmreserver. 

NI43-101 NI 43-101 National Instrument 43–101 («NI 43-101» eller 

«NI ») er et system for klassifisering av 

mineralressurser som benyttes til offentliggjøring 

av opplysninger om mineralforekomster i 

Canada. 

CIMstandards CIM standards CIM-definisjonsstandardene for mineralressurser 

og -reserver (CIM Definition Standards) 

fastlegger definisjoner og retningslinjer for 

rapportering av opplysninger om undersøkelser, 

mineralressurser og mineralreserver i Canada. 

SAMRECcode SAMREC code Det sørafrikanske regelverk for rapportering av 

undersøkelsesresultater, mineralressurser og 

mineralreserver. 
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Verdi Navn Definisjon 

IMMReportingCode IMM Reporting Code Regelverket for rapportering av 

mineralressurser og mineralreserver fastsetter 

minstekrav, anbefalinger og retningslinjer for 

offentlig rapportering av resultater fra 

mineralundersøkelser, mineralressurser og 

mineralreserver i Det forente kongerike, Irland 

og Europa. 

SMEGuide SME Guide En veiledning for rapportering av opplysninger 

fra undersøkelser, mineralressurser og 

mineralreserver – USA. 

IIMChCode IIMCh Code Sertifiseringsregler for undersøkelsesprospekter, 

mineralressurser og malmreserver. Dette 

regelverket er resultatet av en samarbeidsavtale 

mellom Institution of Mining Engineers i Chile 

(IIMCh) og departementet for gruvedrift. 

peruvianCode Peruvian Code Dette regelverket ble utarbeidet av en 

felleskomité bestående av medlemmer på 

Lima-børsen og av fagfolk innenfor 

undersøkelse og vurdering av mineralressurser. 

CRIRSCOCode CRIRSCO Code «The International Template for Reporting of 

Exploration Results, Mineral Resources and 

Mineral Reserves of the Committee for Mineral 

Reserves International Reporting Standards» 

(CRIRSCO) integrerer de minstestandardene 

som innføres i nasjonale rapporteringsregelverk 

verden over, med anbefalinger og fortolkende 

retningslinjer for offentlig rapportering av 

undersøkelsesresultater, mineralressurser og 

mineralreserver. 

UNFCCode UNFC Code «The United Nations Framework Classification 

for Fossil Energy and Mineral Reserves and 

Resources 2009» (UNFC-2009, De forente 

nasjoners rammeklassifisering for fossil energi 

og mineralreserver og -ressurser 2009) er et 

globalt system for klassifisering/vurdering av 

energi- og mineralreserver og -ressurser, og er 

etterfølgeren til UNFC-2004. 

SECGuide SEC Guide Beskrivelse av eiendom utarbeidet av utstedere 

som er involvert i eller skal involvere seg i 

omfattende gruvedrift. Utarbeidet av det 

amerikanske børstilsynet, United States 

Securities and Exchange Commission (SEC). 

PERCCode PERC Code Regelverket til Pan European Reserves and 

Resources Reporting Committee (PERC, den 

felleseuropeiske rapporteringskomiteen for 

mineralreserver og -ressurser) for rapportering 

av undersøkelsesresultater, mineralressurser og 

mineralreserver (heretter kalt «regelverket»), 

fastsetter minstekrav, anbefalinger og 

retningslinjer for offentlig rapportering av 

undersøkelsesresultater, mineralressurser og 

mineralreserver i Det forente kongerike, Irland 

og Europa. 
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russianCode Russian Code Gjeldende regelverk i Russland er godkjent ved 

forordning av departementet for naturressurser, 

RF nr. 278 av 11. desember 2006. Dokumentets 

fullstendige tittel: Classification of 

resources/reserves and prognostic resources of 

solid minerals. 

historicResourceEstimate Historisk ressursestimat Betegnelse på ressursestimering før «standard 

codes» (f.eks. JORC osv.). 

20.3.3.2.  Råvarekode (CommodityCodeValue) 

Verdier som angir råvaretypen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om mineralressurser. 

20.3.3.3.  Sluttbrukspotensial (EndusePotentialValue) 

Verdier som angir mineralets sluttbrukspotensial. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten EndusePotentialValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

metallicMinerals metallholdige 

mineraler 

Mineralforekomster som omfatter 

enhver type metallholdig mineral. 

 

preciousMetals edelmetaller Mineralforekomster som omfatter 

sølv, gull og platinoider generelt. 

metallic-

Minerals 

baseMetals uedle metaller Mineralforekomster som omfatter 

aluminium, kobber, bly, bly + sink, 

tinn, sink. 

metallic-

Minerals 

ironFerroalloyMetals jern og jernlegeringer Mineralforekomster som omfatter 

kobolt, krom, jern, mangan, molyb-

den, niob, nikkel, vanadium, wolfram. 

metallic-

Minerals 

specialityAndRareMetals særlige og sjeldne 

metaller 

Mineralforekomster som omfatter beryl-

lium, vismut, kadmium, germanium, 

gallium, hafnium, kvikksølv, indium, 

litium, rubidium, cesium, rhenium, 

sjeldne jordarter (udifferensiert), 

antimon, selen, tantal, tellur, titan 

(ilmenitt, rutil), zirkonium (zirkon, 

baddeleyitt). 

metallic-

Minerals 

nonMetallicMinerals ikke-metallholdige 

mineraler 

Mineralforekomster som omfatter 

enhver type ikke-metallholdig 

mineral. 

 

buildingRawMaterial byggeråmaterialer  Mineralforekomster som omfatter 

aggregat, bygnings- og ornamentstein 

(granitt, gabbro, travertin osv.), gips, 

anhydritt, sementkalkstein, kalkstein til 

kalk, marmor.  

nonMetallic-

Minerals 
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ceramicAndRefractory keramiske produkter 

og ildfast stein 

Mineralforekomster som omfatter 

vanlig leire (teglstein, kakkel), 

hvitbrennende leire (ildfast og 

keramisk leire), dolomitt, feltspat, 

nefelin, kaolin, andalusittgruppen 

(andalusitt, kyanitt, sillimanitt). 

nonMetallic-

Minerals 

chemicalMinerals kjemiske mineraler Mineralforekomster som omfatter 

borater, barytt, fluoritt, magnesium 

(magnesitt), natriumsulfat, natrium-

karbonat (trona), pyritt, svovel, 

steinsalt, strontium, zeolitter. 

nonMetallic-

Minerals 

energyCoverMinerals energimineraler Mineralforekomster som omfatter 

bituminøs sandstein/kalkstein, oljeski-

fer, kull, lignitt, torv, thorium, uran. 

nonMetallic-

Minerals 

fertilizer gjødsel Mineralforekomster som omfatter 

fosfat, kaliumkarbonat (sylvitt, 

karnalitt). 

nonMetallic-

Minerals 

preciousAndSemi-

PreciousStones 

edel- og halv-

edelsteiner 

Mineralforekomster som omfatter 

diamant (industridiamant og edel-

stein), smaragd, rubin, safir, korund 

(edelstein), beryller, kvarts, turmali-

ner, granater, topas, peridot, zirkon 

osv. (edelsteiner). 

nonMetallic-

Minerals 

specialityAndOther-

IndustrialMinerals 

særlige og andre  

industristeiner og  

-mineraler 

Mineralforekomster som omfatter 

slipemidler: granat, staurolitt, korund, 

asbest (antofyllitt, krysotil, krokidolitt), 

attapulgitt, sepiolitt (leire), bentonitt 

(leire), kalkstein, kalsitt (fyllstoff), 

diatomitt (kiselgur), grafitt, glimmer, 

perlitt, kvarts (massiv / blokk til 

ferrosilisium), kvarts til optisk og 

piezoelektrisk bruk, silisiumsand, talk, 

pyrofyllitt, vermikulitt, wollastonitt. 

nonMetallic-

Minerals 

recycledWaste resirkulert avfall Mineralforekomster som omfatter 

metaller eller mineraler fra behandling 

av avfall fra gruvedrift. 

 

20.3.3.4.  Type undersøkelsesvirksomhet (ExplorationActivityTypeValue) 

Typer undersøkelsesvirksomhet som utføres. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Denne kodelisten er hierarkisk. 

Verdier for kodelisten ExplorationActivityTypeValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

regionalReconnaissance regional rekognosering Regional undersøkelse for å finne 

avvik (geokjemiske, geofysiske, 

mineralogiske) og oppdage fore-

komster. 

 

hammerProspecting-

AndGeological-

Reconnaissance 

foreløpig prospekte-

ring og geologisk 

rekognosering 

Utarbeiding av et svært foreløpig 

geologisk kart med hovedforma-

sjonene og hovedstrukturene, her-

under beliggenheten til funne 

mineralforekomster. 

regional-

Reconnaissance 
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regionalGeochemistry regional geokjemi Påvisning av unormale konsentrasjo-

ner av kjemiske elementer i 

overflatevann, jord eller organismer, 

normalt ved hjelp av instrumenter, 

analyser på stedet eller hurtige 

metoder som kan brukes på feltet. 

regional-

Reconnaissance 

airborneGeophysics geofysisk under-

søkelse fra fly 

Undersøkelsesmetode basert på 

påvisning av avvikende fysiske 

egenskaper på bakken. 

regional-

Reconnaissance 

regionalHeavy-

MineralSampling 

regional prøvetaking 

av tunge mineraler 

Prospektering med håndholdt 

vaskeredskap, normalt formet som en 

tallerken eller et flatt kremmerhus, der 

de tetteste fraksjonene av jord, et 

vandavsatt sediment innsamles på 

bunnen. 

regional-

Reconnaissance 

detailedSurface-

Exploration 

detaljert undersøkelse 

på overflaten 

Detaljert undersøkelse på overflaten 

for å avgrense avvik og beskrive 

forekomster i deres rette geologiske 

sammenheng. 

 

geological-

MappingAndSampling 

geologisk kartlegging 

og prøvetaking 

Detaljert geologisk kartlegging av det 

eller de områdene som er av interesse. 

detailedSurface-

Exploration 

detailedGeochemistry detaljert geokjemi Detaljerte undersøkelser (ofte på et 

rutenett) med den mest egnede 

metoden, for å bekrefte og bedre 

avgrense og karakterisere 

geokjemiske avvik som er funnet i den 

forrige fasen. 

detailedSurface-

Exploration 

detailedGeophysics detaljert geofysikk Detaljerte undersøkelser (ofte på et 

rutenett) med den mest egnede 

metoden, for å bekrefte og bedre 

avgrense og karakterisere geofysiske 

avvik som er funnet i den forrige 

fasen. 

detailedSurface-

Exploration 

detailedHeavy-

MineralSampling 

detaljert prøvetaking 

av tunge mineraler 

Detaljert prospektering i lokal skala 

med håndholdt vaskeredskap, normalt 

formet som en tallerken eller et flatt 

kremmerhus, der de tetteste 

fraksjonene av jord, et vandavsatt 

sediment innsamles på bunnen. 

detailedSurface-

Exploration 

subsurfaceExploration undersøkelse under 

jorden 

Undersøkelse under jorden ved hjelp 

av lavkostmetoder (grøfting, 

destruktiv boring osv.) for vurdering 

av ressurser. 

 

trenchingChannel-

Sampling 

fjerning av over-

liggende lag, grøfting, 

prøvetaking i riller 

Grunn grøft som det kan tas ut en 

prøve fra og foretas en geologisk 

observasjon av. 

subsurface-

Exploration 

augerDrilling fjellboring Boring av et sylindrisk hull med et 

spesialverktøy for å ta ut en 

steinprøve, eller for å foreta en fysisk 

måling eller geologisk observasjon. 

Kan også betegne borehullet, uansett 

formålet med det. I dette tilfellet 

foretas boringen med et fjellbor, dvs. 

med en spiralskrue, som tvinges ned i 

grunnen med roterende bevegelser. 

subsurface-

Exploration 
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percussionDrilling slagboring Boring av et sylindrisk hull med et 

spesialverktøy for å ta ut en 

steinprøve, eller for å foreta en fysisk 

måling eller geologisk observasjon. 

Kan også betegne borehullet, uansett 

formålet med det. I dette tilfellet 

foretas boringen med et slagverktøy. 

subsurface-

Exploration 

assesmentOfResource vurdering av ressursen Målet med denne fasen er en (fortsatt 

grov) avgrensing av malmforekomsten. 

Registrering av kjerner, prøvetaking av 

mineraliserte seksjoner for å få bedre 

kjennskap til forekomstens særlige 

kjennetegn, malmens fysiske 

egenskaper, og endelig for å foreta den 

første (stadig omtrentlige) beregning av 

ressursen. 

 

reconnaissance-

PercussionDrilling 

rekognosering med 

slagboring 

Vurdering av ressursen ved hjelp av 

slagboring, noen ganger på et 

grovmasket rutenett. Målet med denne 

fasen er en (fortsatt grov) avgrensing 

av malmforekomsten. Registrering av 

boring, prøvetaking av mineraliserte 

seksjoner for å få bedre kjennskap til 

forekomstens særlige kjennetegn, 

malmens fysiske egenskaper, og 

endelig for å foreta den første (stadig 

omtrentlige) beregning av ressursen. 

assesment-

OfResource 

reconnaissanceCore-

Drilling 

rekognosering med 

kjerneboring 

Boring av et sylindrisk hull med et 

spesialverktøy for å ta ut en 

steinprøve, eller for å foreta en fysisk 

måling eller geologisk observasjon. 

Kan også betegne borehullet, uansett 

formålet med det. Borehullene bores 

med kjerneboring. Denne metoden 

brukes for å samle inn uforstyrrede 

fjellsylindrer og gjør det mulig å 

bekrefte/presisere resultatene av 

slagboringer. 

assesment-

OfResource 

geologicalInterpretation geologisk fortolkning Innsamling og syntese av all 

tilgjengelig geologisk informasjon for 

å få en så presis modell av 

mineralressursen som mulig. 

assesment-

OfResource 

oreBeneficiationTest anrikingsprøving av 

malm 

Teknikk for behandling av råmalm. assesment-

OfResource 

approximate-

ResourceCalculation 

omtrentlig beregning 

av ressursen 

Foreløpig vurdering av mengde og 

lødighet, hovedsakelig basert på 

informasjon fra borehull ved hjelp av 

korrelasjon og interpolasjon av 

gjennomskårede mineraliserte 

seksjoner. 

assesment-

OfResource 

evaluationOfOre-

Deposit 

vurdering av malm-

forekomsten 

Dette er den siste fasen i vurderingen 

som fører fram til et endelig ja eller 

nei til gruvedrift. 
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systematic-

ReconnaissanceCore-

Drilling 

systematisk rekognose-

ring med kjerneboring 

Vurdering av malmforekomsten med 

sikte på å få svært detaljert 

informasjon om hele forekomsten og 

prøver av beste kvalitet. Dette er den 

siste fasen i vurderingen som fører 

fram til et endelig ja eller nei til 

gruvedrift. 

evaluation-

OfOreDeposit 

miningWorkings gruvedrift Rekognoseringsarbeid for å få bedre 

kjennskap til forekomsten, og for å 

kunne ta ut store malmprøver for 

detaljert anrikingsprøving. 

evaluation-

OfOreDeposit 

geostatisticalEstimates geostatistiske 

estimater 

Metode basert på sannsynlighetsteori 

som brukes til å beregne regionaliserte 

variabler, hvis verdier avhenger av 

deres posisjon i rom, for eksempel 

metallinnholdet eller lødigheten i en 

forekomst. 

evaluation-

OfOreDeposit 

feasibilityStudyReport forundersøkelse og 

rapport 

Teknisk økonomisk undersøkelse for å 

vurdere muligheten for å iverksette et 

gruveprosjekt. 

evaluation-

OfOreDeposit 

miningPilot pilotgruveprosjekt Mellomfase mellom laboratorieunder-

søkelser og faktisk etablering av 

anlegg. 

evaluation-

OfOreDeposit 

20.3.3.5.  Undersøkelsesresultat (ExplorationResultValue) 

Verdier som angir resultatet av undersøkelsesvirksomheten. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ExplorationResultValue 

Verdi Navn Definisjon 

isolatedMineralizedStones isolerte mineralsteiner, 

angitte forekomster, påviste 

forekomster, forandrede 

områder 

Identifikasjon av mulige markører i et 

mineralisert område. 

anomalies avvik Avvik eller avvikende område hvis geofysiske 

eller geokjemiske egenskaper skiller seg fra 

områdene rundt, og som kan indikere 

forekomst av en mineraliseringsprosess i 

nærheten. 

keyMineralsIdentification identifikasjon av viktige 

mineraler 

Identifikasjon av særlige mineraler som kan 

være tegn på et mulig mineralisert område eller 

ledsage en mineraliseringsprosess. 

detailedProspectMap detaljert prospektkart med 

plassering av mineraliserte 

områder 

Et detaljert kart med plassering av alle 

mineraliserte forekomster uansett størrelse, og 

representasjon av deres forbindelser med 

litologi, strukturer, forandrede områder, 

avvikende områder, prøvetakingsresultater. 

structuredAnomalies strukturerte avvik Innsnevring av mineralprospekteringsområdet 

og en mer detaljert indre struktur. 
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prospectBoundaries-

Refinement 

innsnevring av prospekte-

ringsgrenser 

Gradvis innsnevring av overflateområdet inntil 

en mineralforekomst er funnet. 

primaryReconnaissance-

Mineralization 

innledende rekognosering 

av mineralisering 

De første forsøkene for å se (fjerning av 

overliggende lag, grøfting) eller for å foreta 

inngrep (fjellboring, slagboring under jorden), 

og for å ta ut prøver av primær mineralisering. 

indicatedMineralization angitt mineralisering De første forsøkene på å grovavgrense 

malmforekomsten ved hjelp av rekognose-

ringsboring (slagboring og deretter 

kjerneboring), for å ta detaljerte prøver, og for å 

få en omtrentlig vurdering av ressursen ved hjelp 

av geologisk fortolkning og anrikingsprøving. 

indicatedOreDeposit angitt malmforekomst Det er påvist en malmforekomst ved hjelp av 

systematisk kjerneboring og noen ganger en 

viss foreløpig gruvedrift. Malmforekomstens 

eksterne geometri og dens indre struktur 

(herunder fordeling av malmlødigheten) 

begynner å bli godt kjent. 

indicatedAndEstimated-

OreDeposit 

angitt og anslått 

malmforekomst 

Utdyping av tidligere kunnskap ved hjelp av 

statistiske verktøyer som for eksempel gjør det 

mulig å interpolere mellom borehull og 

definere anrikede områder. 

feasibilityStudyFor-

MiningDecision 

rapport fra forundersøkelse 

tilgjengelig for beslutning 

om gruvedrift 

Teknisk økonomisk undersøkelse for å vurdere 

muligheten for å iverksette et gruveprosjekt. 

industrialTest industriprøving Mellomfase mellom laboratorieundersøkelser 

og faktisk etablering av anlegg. 

20.3.3.6.  Betydning (ImportanceValue) 

Verdier som angir råvarens betydning for naturressursen. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om mineralressurser. 

20.3.3.7.  Gruvestatus (MineStatusValue) 

Verdier som angir driftsstatus for gruven. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten MineStatusValue 

Verdi Navn Definisjon Overordnet 

operating i drift En gruve er i drift.  

operatingContinuously i kontinuerlig drift En gruve er i kontinuerlig drift. operating 

operatingIntermittently i midlertidig drift En gruve er i midlertidig drift. operating 

notOperating ikke i drift En gruve er ikke i drift.  
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closed stengt En gruve kan være stengt av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

notOperating 

abandoned nedlagt En gruve er nedlagt. notOperating 

careAndMaintenance skjøtsel og vedlikehold En gruve skjøttes og vedlikeholdes. notOperating 

retention midlertidig stengt En gruve kan holdes ute av drift inntil 

prisen på den eller de råvarene den 

inneholder, gjør den lønnsom. 

notOperating 

historic historisk En «gammel» gruve som var i drift 

før 1900. 

notOperating 

underDevelopment under utvikling Under utvikling.  

construction under bygging Under bygging. underDevel-

opment 

pendingApproval venter på godkjenning En gruve som venter på drift-

stillatelse, som vanligvis gis av 

statlige gruvedriftsmyndigheter. 

underDevel-

opment 

feasibility forundersøkelse Teknisk økonomisk undersøkelse for 

å vurdere muligheten for å iverksette 

et gruveprosjekt. 

underDevel-

opment 

20.3.3.8.  Gruppe for mineralforekomst (MineralDepositGroupValue) 

Verdier som angir en gruppering av mineralforekomster på grunnlag av deres generiske kjennetegn. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten MineralDepositGroupValue 

Verdi Navn Definisjon 

organic organisk Organiske forekomster dannes ved konsentra-

sjon av organisk materiale på eller nær 

overflaten, ved sedimentering og tidlig 

diagenese. 

residualOrSurficial rest/overflate Overflateprosesser er de fysiske og kjemiske 

fenomener som forårsaker konsentrasjon av 

malmmateriale i regolitten, generelt ved 

fjerning av kjemiske bestanddeler gjennom 

vandig utvasking. Det omfatter 

laterittforekomster og restforekomster eller 

forvitrede forekomster. 

placer vaskemalm Forekomster av vaskemalm representerer 

konsentrasjoner av tunge mineraler av visse 

elementer, særlig av Au, U og PGE, gjennom 

sedimentære prosesser. 

continentalSedimentAnd-

Volcanics 

kontinentale sedimenter og 

vulkanske materialer 

Mineralforekomster knyttet til sedimenter eller 

vulkanske materialer på kontinentskorpen. De 

dannes når vulkanske bergarter og askelag 

reagerer med alkalisk grunnvann og kan også 

krystalliseres i postavleiringsmiljøer i perioder 

som strekker seg fra tusener til millioner av år i 

grunne havområder. 
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sedimentHosted sedimentære Sedimentære forekomster kan deles inn i to 

store undertyper. Den første undertypen er 

klastisk dominerte bly- og sinkmalmer, som 

ligger i skifer, sandstein, siltstein eller blandede 

klastiske bergarter, eller som forekommer som 

karbonaterstatning i et klastisk dominert, 

sedimentært bergartlag. Denne undertypen 

inneholder forekomster som tradisjonelt kalles 

sedimentær-ekshalative (SEDEX) forekomster. 

Den andre undertypen til sedimentære Pb-Zn-

forekomster er Mississippi Valley-typen, som 

finnes i karbonatlag, typisk i tektoniske miljøer 

av passive plategrenser. 

chemicalSediment kjemisk sediment Mineralforekomster, hovedsakelig Fe eller Mn, 

av sedimentær opprinnelse, opprinnelig 

kjemisk bunnfall fra tidligere havvann. 

Opphopningen av disse sedimentære 

forekomstene styres av jerns og mangans 

iboende fysiokjemiske egenskaper. 

marineVolcanicAssociation assosiasjon mellom 

havmiljø og vulkansk 

miljø 

Mineralforekomster dannet i et marin-vulkansk 

miljø. Magmatiske og hydrotermiske væsker 

reagerer med havvann og danner 

vulkandannede massive sulfider (VMS), som er 

opprinnelsen til de lagdelte forekomstene av 

Cu, Zn, Pb, Ag og Au. 

epithermal epitermisk Epitermiske forekomster finnes hovedsakelig i 

vulkanske og plutoniske buer i 

subduksjonssoner og er av samme alder som 

vulkanske forekomster. Forekomstene dannes 

ved lav dybde, under 1 km, innenfor et 

temperaturintervall på 50 °–200 °C, og 

inneholder hovedsakelig vulkanske bergarter og 

forekommer hovedsakelig som årer. 

veinBrecciaStockwork åre, breksje og stokkverk Dette er en systematisk gruppe med særlige 

mineralforekomster i en finitt mengde i en 

bergart. 

Åre: Sprekkdannende forekomster som ofte har 

en stor utbredelse til sidene og/eller i dybden, 

men som vanligvis er svært smale. Breksje: En 

revne med en lang rekke sidesteinfragmenter og 

mineralforekomster i hulrommene. Stokkverk: 

Et komplekst system av strukturelt kontrollerte 

eller tilfeldig utstrakte årer. 

manto manto Mantomalmforekomster karakteriseres ved at 

deres fordeling er strengt stratigrafisk 

kontrollert, vanligvis i en porøs formasjon i en 

strukturell felle. Malmkilden i 

mantoforekomster anses å være 

intraformasjonal fra en sedimentær kilde i et 

tilstøtende sedimentært basseng, eller fra 

malmvæsker utdrevet fra intrusive bergarter. 

skarn skarn Mineralforekomster dannet ved at kalkstein 

erstattes av malm og kalksilikatmineraler, 

normalt ved siden av en felsisk eller granittisk 

intrusiv bergart. 
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Verdi Navn Definisjon 

porphyry porfyr Porfyrforekomster er intrusive, lavverdige 

mineralforekomster i store mengder med 

metallsammensetninger, som kan omfatte 

kobber, molybden, gull og sølv. Dannelsen av 

disse forekomstene er knyttet til plasseringen 

av intermediære til felsiske, hypabyssiske, 

vanligvis porfyriske intrusive bergarter, som 

normalt dannes ved konvergente plategrenser. 

ultramaficOrMafic ultramafisk/mafisk Mineralforekomster knyttet til mafisk og 

ultramafisk plutonisme, som dannes ved 

magmatiske prosesser som for eksempel 

fraksjonert krystallisering. De viktigste typene 

forekomster er kromitt og platinoider i 

ofiolittisk peridotitt, titan i anortositt, nikkel, 

kobber og platinoider i ultramafiske 

komplekser. 

carbonatite karbonatitter Karbonatitter er intrusive karbonat-mineralrike 

magmabergarter, og mange av disse inneholder 

betydelige mengder apatitt, magnetitt, barytt og 

flusspat, som kan inneholde lønnsomme eller 

avvikende konsentrasjoner av sjeldne 

jordelementer, fosfor, niob, uran, thorium, 

kobber, jern, titan, barium, fluor, zirkonium og 

andre sjeldne eller uforenelige elementer. De 

kan også være kilder til glimmer eller 

vermikulitt. Karbonatitter kan danne sentrale 

propper innenfor avgrensede alkaliske intrusive 

komplekser eller som tverrganger, lagerganger, 

breksjer og årer. 

pegmatite pegmatitt Pegmatitter forekommer som oftest i aureolene 

i granitt og er normalt granittiske, og 

sammensetningen tilsvarer vanligvis tilstøtende 

granitters sammensetning. Pegmatitter er 

således avblandet granittmateriale som 

krystalliserer i grunnfjellet. Det dannes 

imidlertid også pegmatittvæsker ved 

devolatilisering (avvanning) av metamorfe 

bergarter. Pegmatitter er grovkornede bergarter 

som hovedsakelig består av kvarts, feltspat og 

glimmer, og de er viktige fordi de ofte 

inneholder sjeldne jordmineraler og edelsteiner, 

for eksempel akvamarin, turmalin, topas, 

flusspat, apatitt og korund, samt blant annet 

tinn- og wolframmineraler. 

metamorphicHosted metamorf Mineralforekomster knyttet til dyp 

metamorfose, mer enn ti kilometer, der 

karbonholdige og vandige væsker kan medføre 

dannelse av gullårer. 

gemsOrSemipreciousStones edel- og halvedelsteiner Et stykke mineral som i skåret og slepen form 

benyttes til å lage smykker eller andre 

utsmykningsgjenstander. 

industrialRocks industrielle 

steinforekomster 

Industrimineraler er geologiske materialer som 

utvinnes på grunn av sin salgsverdi, og de er 

ikke brenselmineraler og ikke kilder til 

metallholdige mineraler. De brukes i sin 

naturlige form eller etter anrikning enten som 

råstoffer eller som tilsetningsstoffer på mange 

bruksområder. 
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20.3.3.9.  Type mineralforekomst (MineralDepositTypeValue) 

Verdier som angir type mineralforekomst eller -avleiring. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter alle verdier definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan bruke verdiene angitt i INSPIREs tekniske veiledning om mineralressurser. 

20.3.3.10.  Mineralforekomsttype (MineralOccurrenceTypeValue) 

Type mineralforekomst. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten MineralOccurrenceTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

mineralDeposit mineralforekomst En masse naturlig forekommende mineral-

materialer, f.eks. metallholdige malmer eller 

ikke-metallholdige mineraler, vanligvis av 

økonomisk verdi, uten hensyn til opprinnelse. 

Ansamlinger av kull og olje kan være med eller 

ikke. 

oreDeposit malmforekomst Det naturlig forekommende materialet som ett 

eller flere mineraler av økonomisk verdi kan 

utvinnes fra med rimelig lønnsomhet. 

occurrence forekomst Enhver malm eller ethvert lønnsomt mineral i 

enhver konsentrasjon funnet i grunnfjellet eller 

som løse steinblokker. 

prospect prospekt Et område som potensielt inneholder mineral-

forekomster basert på innledende undersøkelser 

og tidligere undersøkelser. Et geologisk eller 

geofysisk avvik, særlig et som anbefales for 

ytterligere undersøkelse. 

province provins Geologiske provinser som er klassifisert etter 

mineralressurser. 

district distrikt Geologiske distrikter som er klassifisert etter 

mineralressurser. 

field felt En region eller et område som innehar eller 

karakteriseres ved en bestemt mineralressurs. 

lode gang En mineralforekomst som består av et område 

med årer, små årer, spredte mineraliseringer 

eller plane breksjer. 

20.3.3.11.  Type gruvevirksomhet (MiningActivityTypeValue) 

Type gruvevirksomhet, bearbeiding eller produksjon. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten MiningActivityTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

adit stoll En horisontal passasje fra overflaten inn i en 

gruve. 
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Verdi Navn Definisjon 

alluvial alluvial Om vaskemalm som er dannet ved påvirkning 

av rennende vann som i en strømkanal eller 

alluvialvifte; også benevnelse på verdifullt 

mineral, f.eks. gull eller diamant, knyttet til 

alluvial vaskemalm. 

decline rampe Passasje eller stoll som drives på en rampe fra 

overflaten for å sikre adgang til en gruve. 

diggings utgravingssted «Diggings» er et begrep som anvendes vest i 

USA på utgravingssteder for gull eller andre 

edelmineraler som ligger i sandbanker eller 

grunne vassdrag, som utvinnes ved lav 

vannstand. 

dredging mudring En form for dagbruddsdrift, der gravemaskiner 

og bearbeidingsanlegg er plassert på en lekter 

eller et flytende skrog. 

multiple mangfoldig En mangfoldig virksomhet. 

openPit dagbrudd En utgraving under åpen himmel (også gruve 

under åpen himmel) med henblikk på utvinning 

av metallholdige malmer og/eller råvarer. 

openPitAndUnderground dagbrudd og underjordisk 

brudd 

Dekker virksomhet i både dagbrudd og 

underjordiske brudd. 

quarry steinbrudd Åpen drift, vanligvis til bryting av stein. 

reworking nyåpning Ny gruvevirksomhet i allerede undersøkte 

gruver. 

shaft sjakt En vertikal eller skrå utgraving som gir adgang 

til en gruve. 

sluicing utvasking Konsentrering av tunge mineraler, f.eks. gull 

eller tinnstein, ved å vaske ut løst materiale i 

bokser (sluser) med riflet bunn som fanger de 

tyngre mineralene på bunnen av boksen. 

solutionMining bryting ved oppløsning a) In situ-oppløsning av vannløselige 

mineralske bestanddeler i en malmforekomst 

ved å la en reaksjonsløsning, vanligvis vandig, 

sive ned gjennom den brutte malmen til 

oppsamlingsrenner dypt nede. b) Utvinning av 

løselige steinarter, særlig salt, fra 

undergrunnsforekomster ved å pumpe vann ned 

i brønner slik at det kommer i kontakt med 

forekomsten, og fjerne den kunstige 

saltløsningen som dannes. 

surfaceMining åpen gruvedrift Bred kategori av gruvedrift der jord og 

steinarter som ligger oppå mineralforekomsten 

(det overliggende laget), fjernes. 
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Verdi Navn Definisjon 

surfaceMiningAnd-

Underground 

åpen og underjordisk 

gruvedrift 

Dekker både åpen og underjordisk gruvedrift. 

underground underjordisk En underjordisk utgraving med sikte på å 

utvinne mineralforekomster, i motsetning til 

dagbrudd. 

20.3.3.12.  Type bearbeidingsvirksomhet (ProcessingActivityTypeValue) 

Verdier som angir den typen bearbeiding som foretas under en gruvevirksomhet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Dataleverandører kan også bruke mer detaljerte verdier som er angitt for denne kodelisten i INSPIREs 

tekniske veiledning om mineralressurser. 

Verdier for kodelisten ProcessingActivityTypeValue 

Verdi Navn Definisjon 

physicalTreatment fysisk behandling Sorteringsprosess der det brukes fysiske 

atskillelsesmetoder. 

physicalChemicalTreatment fysisk-kjemisk behandling Sorteringsprosess der det brukes både fysiske 

og kjemiske atskillelsesmetoder. 

chemicalTreatment kjemisk behandling Sorteringsprosess der det brukes kjemiske 

atskillelsesmetoder. 

unknownTreatment ukjent behandling Sorteringsprosess med ukjent behand-

lingsmetode. 

20.3.3.13.  Reservekategori (ReserveCategoryValue) 

Graden av sikkerhet forbundet med reserveestimatet. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ReserveCategoryValue 

Verdi Navn Definisjon 

provedOreReserves påviste malmreserver En «påvist malmreserve» er den delen av en 

målt mineralressurs som kan utvinnes 

lønnsomt. Den omfatter fortynningsmaterialer, 

og det tas høyde for eventuelle tap i forbindelse 

med utvinningen av materialet. 

probableOreReserves sannsynlige malmreserver En «sannsynlig malmreserve» er den delen av 

en angitt og i visse tilfeller målt mineralressurs 

som kan utvinnes lønnsomt. Den omfatter 

fortynningsmaterialer, og det tas høyde for 

eventuelle tap i forbindelse med utvinningen av 

materialet. 

provedAndProbable-

OreReserves 

påviste og sannsynlige 

malmreserver 

Dekker både påviste malmreserver og 

sannsynlige malmreserver. 

inaccessibleDocumentation utilgjengelig dokumenta-

sjon 

Malmreserve uten tilgjengelig dokumentasjon. 
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20.3.3.14.  Ressurskategori (ResourceCategoryValue) 

Angivelse av hvorvidt ressursen er målt, angitt eller antatt. 

De tillatte verdiene for denne kodelisten omfatter verdiene angitt i tabellen nedenfor og ytterligere verdier 

på alle nivåer definert av dataleverandører. 

Verdier for kodelisten ResourceCategoryValue 

Verdi Navn Definisjon 

measuredMineralResource målt mineralressurs Den delen av en mineralressurs som det med en 

stor grad av sikkerhet kan anslås mengde, 

tetthet, form, fysiske kjennetegn, lødighet og 

mineralinnhold for. 

indicatedMineralResource angitt mineralressurs Den delen av en mineralressurs som det med en 

rimelig grad av sikkerhet kan anslås mengde, 

tetthet, form, fysiske kjennetegn, lødighet og 

mineralinnhold for. 

inferredMineralResource antatt mineralressurs Den delen av en mineralressurs som det med 

liten grad av sikkerhet kan anslås mengde, 

lødighet og mineralinnhold for. Den er basert 

på geologisk dokumentasjon og antatt, men 

ikke bekreftet med hensyn til geologisk 

kontinuitet og/eller kontinuitet for lødighet. 

measuredAndIndicated-

MineralResource 

målt og angitt mineral-

ressurs 

En kombinasjon av målt og angitt 

mineralressurs. 

measuredIndicatedAnd-

InferredMineralResource 

målt, angitt og antatt 

mineralressurs 

En kombinasjon av målt, angitt og antatt 

mineralressurs. 

indicatedAndInferred-

MineralResource 

angitt og antatt mineral-

ressurs 

En kombinasjon av angitt og antatt 

mineralressurs. 

poorlyDocumented dårlig dokumentert Dårlig anslått eller dokumentert mineralressurs. 

20.4. Temaspesifikke krav 

Typen MappedFeature angitt i nr. 4.2.1.10 i vedlegg III skal brukes til å beskrive de geometriske 

egenskapene til geografiske objekter av typen MineralOccurrence. 

20.5. Kartlag 

Kartlag for geodatatemaet Mineralressurser 

Kartlagets navn Kartlagets tittel Geografisk objekttype 

MR.Mine Gruver MiningFeatureOccurrence 

MR.MineralOccurrence Mineralforekomster MappedFeature (geografiske objekter med 

spesifikasjonsegenskap av typen Mineral-

Occurrence)» 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. desember 2013 

om endring av vedtak 2007/506/EF for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av  

EU-miljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam 

[meddelt under nummer K(2013) 9223] 

(2013/793/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 

union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av felles-

skapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(2) 

utløper 31. desember 2013. 

2)  Det er foretatt en vurdering av relevansen og nytten til 

de nåværende miljøkriterier og tilhørende krav til 

vurdering og kontroll som er fastsatt i nevnte vedtak. På 

bakgrunn av hvor langt revisjonen av dette vedtaket er 

kommet, bør gyldighetstiden forlenges for de fastsatte 

miljøkriteriene og tilhørende krav til vurdering og 

kontroll. Gyldighetstiden for miljøkriteriene og de 

tilhørende krav til vurdering og kontroll fastsatt i vedtak 

2007/506/EF bør forlenges til 31. desember 2014. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 21.12.2013,  

s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 44. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) EUT L 186 av 18.7.2007, s. 36. 

3)  Vedtak 2007/506/EF bør derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i 

forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 4 i vedtak 2007/506/EF skal lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «såpe, sjampo og 

hårbalsam» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal 

gjelde til 31. desember 2014.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2019/EØS/28/60 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/33/EU 

av 21. november 2012 

om endring av rådsdirektiv 1999/32/EF med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoff(*) 

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 regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionens miljøpolitikk, som fastsatt i handlings-

programmene for miljøet, særlig i det sjette miljøhand-

lingsprogrammet, vedtatt ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF(3), har som ett av sine 

mål å oppnå luftkvalitetsnivåer som ikke fører til 

betydelige negative virkninger og risikoer for mennes-

kers helse og miljøet. 

2) I artikkel 191 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) er det fastsatt at Unionens politikk 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 45. 

(1) EUT C 68 av 6.3.2012, s. 70. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. september 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 29. oktober 2012. 

(3) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

på miljøområdet skal ta sikte på et høyt vernenivå, 

samtidig som det tas hensyn til de ulike forholdene i de 

ulike regionene i Unionen. 

3) Ved rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en 

reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende 

drivstoff(4) er det fastsatt høyeste tillatte svovelinnhold i 

tung brennolje, gassolje, gassolje for skip og dieselolje 

for skip som brukes i Unionen. 

4) Utslipp fra skipsfart som skyldes forbrenning av 

skipsdrivstoff med høyt svovelinnhold, bidrar til 

luftforurensning i form av svoveldioksid og partikler 

som skader menneskers helse og miljøet samt bidrar til 

sur nedbør. Uten de tiltakene som fastsettes i dette 

direktiv, ville utslippene fra skipsfarten snart vært 

høyere enn utslippene fra samtlige landbaserte kilder. 

5) Luftforurensning forårsaket av skip ved kai er et stort 

problem for mange havnebyer når det gjelder deres 

arbeid for å overholde Unionens grenseverdier for 

luftkvalitet. 

6) Medlemsstatene bør oppmuntre til bruk av landstrøm 

ettersom strømmen til skip i dag vanligvis leveres av 

hjelpemotorer. 

7) I henhold til direktiv 1999/32/EF skal Kommisjonen 

rapportere til Europaparlamentet og Rådet om 

gjennomføringen av direktivet og kan sammen med 

rapporten framlegge forslag til endringer av direktivet, 

særlig med hensyn til reduksjon av grenseverdiene for 

svovel i skipdrivstoff i lavutslippsområder for svovel 

(SECA), i samsvar med arbeidet som utføres i Den 

internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).  

  

(4) EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. 

2019/EØS/28/61 
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8) I 2008 vedtok IMO en resolusjon om å endre 

vedlegg VI til protokollen av 1997 om endring av Den 

internasjonale konvensjon om hindring av forurensning 

fra skip (1973), endret ved protokollen av 1978 

(MARPOL), som inneholder regler for å hindre luft-

forurensning fra skip. Revidert vedlegg VI til MARPOL 

trådte i kraft 1. juli 2010. 

9) Ved revidert vedlegg VI til MARPOL innføres det blant 

annet strengere grenseverdier for svovel i skipsdrivstoff 

i SECA-områder (1,00 % fra og med 1. juli 2010 og 

0,10 % fra og med 1. januar 2015) samt i havområder 

utenfor SECA-områder (3,50 % fra og med  

1. januar 2012 og i prinsippet 0,50 % fra og med 

1. januar 2020). De fleste medlemsstatene skal i henhold 

til sine internasjonale forpliktelser kreve at skip fra og 

med 1. juli 2010 benytter drivstoff med høyst 1,00 % 

svovelinnhold i SECA-områder. For å sikre samsvar 

med folkeretten og riktig håndheving av nye interna-

sjonalt fastsatte svovelstandarder i Unionen bør direktiv 

1999/32/EF tilpasses det reviderte vedlegg VI til 

MARPOL. For å sikre en minstekvalitet for drivstoff 

som skip benytter enten som drivstoff eller til tekno-

logibasert overholdelse av kravene, bør skipsdrivstoff 

der svovelinnholdet er høyere enn den generelle 

standarden på 3,5 masseprosent, ikke tillates for bruk i 

Unionen, unntatt for drivstoff som leveres til skip som 

benytter utslippsreduserende metoder med lukket 

system. 

10) Endringer av vedlegg VI til MARPOL som gjelder 

SECA-områder, er mulig i henhold til IMOs prosedyrer. 

Dersom det innføres ytterligere endringer, herunder 

unntak, om bruken av SECA-grenseverdier som angitt i 

vedlegg VI til MARPOL, bør Kommisjonen behandle 

alle slike endringer, og når det er relevant, straks 

framlegge det forslaget som kreves i henhold til TEUV 

for å bringe direktiv 1999/32/EF fullt ut i samsvar med 

IMO-reglene for SECA-områder. 

11) Innføringen av eventuelle nye SECA-områder bør skje 

etter IMOs prosedyre i henhold til vedlegg VI til 

MARPOL og bør være velbegrunnet ut fra miljømessige 

og økonomiske hensyn og understøttes av 

vitenskapelige data. 

12) Medlemsstatene bør i samsvar med regel 18 i revidert 

vedlegg VI til MARPOL bestrebe seg på å sikre at 

skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv, er 

tilgjengelig. 

13) Miljøpolitikk og utslipp fra skipsfarten er et globalt 

spørsmål, og derfor bør det fastsettes ambisiøse 

utslippsstandarder på globalt plan. 

14) Passasjerskip befinner seg hovedsakelig i havner eller 

nær kystområder, og deres virkninger på menneskers 

helse og miljøet er vesentlige. For å forbedre luft-

kvaliteten rundt havner og kyster kreves det at slike skip 

benytter skipsdrivstoff med et høyeste svovelinnhold på 

1,50 %, inntil strengere svovelstandarder får anvendelse 

på alle skip i medlemsstatenes sjøterritorier, øko-

nomiske soner og områder for forebygging av 

forurensning. 

15) I samsvar med artikkel 193 TEUV bør dette direktiv 

ikke være til hinder for at en medlemsstat opprettholder 

eller innfører strengere vernetiltak for å oppmuntre til 

tidlig gjennomføring med hensyn til det høyeste 

svovelinnholdet i skipsdrivstoff, for eksempel ved å 

benytte utslippsreduserende metoder utenfor SECA-

områder. 

16) For å legge til rette for overgangen til ny motorteknologi 

med mulighet for vesentlig større utslippsreduksjon 

innenfor skipsfarten bør Kommisjonen se nærmere på 

mulighetene for å få i stand og oppmuntre til bruk av 

gassdrevne motorer i skip. 

17) For å oppnå målene for direktiv 1999/32/EF er det 

nødvendig å sørge for at forpliktelsene med hensyn til 

svovelinnholdet i skipsdrivstoff overholdes på riktig 

måte. Erfaring fra gjennomføringen av direktiv 

1999/32/EF har vist at det trengs en bedre ordning for 

overvåking og håndheving for å sikre at nevnte direktiv 

gjennomføres på riktig måte. Det er derfor nødvendig at 

medlemsstatene sikrer tilstrekkelig hyppig og nøyaktig 

prøvetaking av skipsdrivstoff som bringes i omsetning 

eller benyttes om bord på fartøyer, samt regelmessig 

kontroll av loggbøker og leveringssedler for bunkers. 

Det er også nødvendig at medlemsstatene oppretter en 

ordning med sanksjoner for manglende overholdelse av 

direktiv 1999/32/EF som er virkningsfulle, står i forhold 

til overtredelsen og virker avskrekkende. For å sikre 

større gjennomsiktighet når det gjelder informasjon, bør 

det også fastsettes at registeret over lokale leverandører 

av skipsdrivstoff, skal gjøres offentlig tilgjengelig. 

18) Medlemsstatenes rapportering i henhold til direktiv 

1999/32/EF har vist seg å være utilstrekkelig for å 

kontrollere overholdelsen av nevnte direktiv på grunn av 

manglende harmoniserte og tilstrekkelig nøyaktige 

bestemmelser om innholdet i og formatet til medlems-

statenes rapporter. For å sikre en mer harmonisert 

rapportering er det derfor behov for nærmere opplys-

ninger om rapportens innhold og format. 

19) Etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp 

(integrert forebygging og begrensning av forurens-

ning)(1), som omarbeider Unionens regelverk om 

industriutslipp, er det nødvendig å endre bestemmelsene 

i direktiv 1999/32/EF om høyeste svovelinnhold i tung 

brennolje.  

  

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 
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20) Overholdelse av de lave grenseverdiene for svovel for 

skipsdrivstoff, særlig i SECA-områder, kan føre til en 

vesentlig prisøkning for slike drivstoff, i hvert fall på 

kort sikt, og kan ha en negativ virkning på nærskips-

fartens konkurranseevne sammenlignet med andre 

transportformer, samt på næringslivets konkurranseevne 

i de statene som grenser til SECA-områder. Det er 

behov for passende løsninger for å redusere de 

kostnadene som det berørte næringslivet har for å 

oppfylle kravene, for eksempel ved å tillate alternative 

metoder som er mer kostnadseffektive enn drivstoff-

baserte løsninger, og ved å yte støtte der det er 

nødvendig. Kommisjonen vil blant annet på grunnlag av 

rapporter fra medlemsstatene nøye overvåke skipsfarts-

sektorens overholdelse av de nye standardene for 

drivstoffkvalitet, særlig ut fra en mulig overgang fra sjø- 

til landbasert transport, og vil om nødvendig treffe 

nødvendige tiltak for å motvirke en slik utvikling. 

21) Det er viktig å begrense overgangen fra sjø- til land-

basert transport ettersom en økende andel varer som 

transporteres på vei, i mange tilfeller vil være stikk i 

strid med Unionens klimaendringsmål og øke bilkøene. 

22) Kostnadene ved nye krav til reduserte svoveldi-

oksidutslipp kan føre til en overgang fra sjø- til 

landbasert transport og kan få negative virkninger på 

næringslivets konkurranseevne. Kommisjonen bør gjøre 

full bruk av instrumenter som Marco Polo og det 

transeuropeiske transportnettet, for å yte målrettet 

bistand med henblikk på å minimere risikoen for en 

overgang til andre transportmåter. Medlemsstatene kan 

finne det nødvendig å yte støtte til operatører som 

berøres av dette direktiv, i samsvar med gjeldende regler 

for statsstøtte. 

23) I samsvar med gjeldende retningslinjer for statsstøtte til 

miljøvern og med forbehold for framtidige endringer av 

disse, kan medlemsstatene yte statsstøtte til operatører 

som berøres av dette direktiv, herunder støtte til 

ettermontering i eksisterende fartøyer, dersom slike 

støttetiltak anses å være forenlige med det indre marked 

i samsvar med artikkel 107 og 108 TEUV, særlig i lys 

av gjeldende retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. 

Kommisjonen kan i den forbindelse ta hensyn til at 

visse utslippsreduserende metoder går lenger enn 

kravene i dette direktiv, ved at de reduserer ikke bare 

svoveldioksidutslipp, men også andre utslipp. 

24) Tilgang til utslippsreduserende metoder bør fremmes. 

Disse metodene kan gi utslippsreduksjoner som er minst 

like store eller til og med større enn det som kan oppnås 

ved bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold, forutsatt 

at de ikke har noen vesentlige negative virkninger på 

miljøet, for eksempel økosystemer i havet, og at de blir 

utviklet i henhold til egnede godkjennings- og 

kontrollordninger. De alternative metodene som 

foreligger, for eksempel bruk av rensesystemer for 

eksos om bord, blanding av drivstoff og flytende 

naturgass (LNG) eller bruk av biodrivstoffer, bør 

anerkjennes i Unionen. Det er viktig å fremme prøving 

og utvikling av nye utslippsreduserende metoder for 

blant annet å begrense overgangen fra sjø- til landbasert 

transport. 

25) Med utslippsreduserende metoder kan utslippene 

reduseres vesentlig. Kommisjonen bør derfor fremme 

prøving og utvikling av slik teknologi ved blant annet å 

vurdere å opprette et samfinansiert felles program med 

næringslivet, basert på prinsipper fra lignende 

programmer, som for eksempel Clean Sky-programmet. 

26) Kommisjonen bør i samarbeid med medlemsstatene og 

berørte parter ytterligere utvikle de tiltakene som er 

beskrevet i Kommisjonens arbeidsdokument av 

16. september 2011 med tittelen «Pollutant emission 

reduction from maritime transport and the sustainable 

waterborne transport toolbox». 

27) Alternative utslippsreduserende metoder som visse typer 

væskeutskillere, kan produsere avfall som bør håndteres 

forsvarlig og ikke slippes ut i havet. I påvente av 

revisjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i 

havner for avfall og lasterester fra skip(1) bør 

medlemsstatene i samsvar med sine internasjonale 

forpliktelser sikre at det finnes tilstrekkelig egnede 

mottaksanlegg i havner for å imøtekomme behovene til 

skip som benytter rensesystemer for eksos. Kommi-

sjonen bør ved revisjon av direktiv 2000/59/EF vurdere 

å la avfall fra rensesystemer for eksos omfattes av 

prinsippet om ikke å pålegge særavgifter på avfall fra 

skip i henhold til nevnte direktiv. 

28) Kommisjonen bør som ledd i sin gjennomgåelse av 

luftkvalitetspolitikken i 2013, vurdere mulighetene for å 

redusere luftforurensning, inkludert i medlemsstatenes 

sjøterritorier. 

29) Det er viktig for gjennomføringen av direktiv 

1999/32/EF at det finnes sanksjoner som er virknings-

fulle, står i forhold til overtredelsen og virker 

avskrekkende. Medlemsstatene bør la disse sanksjonene 

omfatte bøter som er beregnet på en slik måte at det 

sikres at de ansvarlige i det minste fratas de økonomiske 

fordelene overtredelsen har gitt dem, og at bøtene 

gradvis økes ved gjentatte overtredelser. Medlems-

statene bør underrette Kommisjonen om sine 

bestemmelser om sanksjoner.  

  

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81. 
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30) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 TEUV bør delegeres til Kommisjonen når 

det gjelder endring av de ekvivalente utslippsverdiene 

og kriteriene for bruk av utslippsreduserende metoder 

for å tilpasse bestemmelsene i direktiv 1999/32/EF til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, og på en 

slik måte at det sikres strengt samsvar med de relevante 

IMO-instrumentene, og når det gjelder endring av 

artikkel 2 nr. 1, 2, 3, 3a, 3b og 4, artikkel 6 nr. 1a 

bokstav b) og artikkel 6 nr. 2 i direktiv 1999/32/EF med 

henblikk på å tilpasse bestemmelsene i nevnte direktiv 

til den vitenskapelige og tekniske utviklingen. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører hensikts-

messige samråd under det forberedende arbeidet, 

herunder på ekspertplan. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre 

at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på egnet måte. 

31) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 1999/32/EF bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatene 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(1). 

32) Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip nedsatt ved europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om 

nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS)(2) bør bistå Kommisjonen 

med å godkjenne de utslippsreduserende metodene som 

ikke omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF av  

20. desember 1996 om skipsutstyr(3). 

33) I henhold til den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(4) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i grunngitte tilfeller skal følges av ett eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom de 

ulike delene i et direktiv og de tilsvarende delene i 

nasjonale innarbeidingsdokumenter. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversending av slike 

dokumenter er berettiget. 

34) Direktiv 1999/32/EF bør derfor endres — 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. 

(3) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

(4) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 1999/32/EF 

I direktiv 1999/32/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 nr. 2 skal bokstav h) lyde: 

«h)  drivstoff som brukes om bord i fartøyer som benytter 

godkjente utslippsreduserende metoder i samsvar 

med artikkel 4c og 4e, uten at dette berører 

artikkel 3a.» 

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. tung brennolje 

– ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, 

unntatt skipsdrivstoffer for skip, som er 

klassifisert under KN-kode 27101951 til 

27101968, 27102031, 27102035, 27102039, 

eller 

– ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, 

unntatt gassolje som definert i nr. 2 og 3, som 

ut fra sine destillasjonsgrenser hører inn under 

kategorien tungoljer beregnet på bruk som 

drivstoff, og hvorav mindre enn 65 volum-

prosent (inkludert destillasjonstap) destillerer 

ved 250 °C etter ASTM D86-metoden. 

Dersom destillasjonen ikke kan bestemmes 

etter ASTM D86-metoden, klassifiseres 

petroleumsproduktet også som tung brennolje, 

2) gassolje 

– ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, 

unntatt skipsdrivstoff, som er klassifisert 

under KN-kode 27101925, 27101929, 

27101947, 27101948, 27102017 eller 

27102019, eller 

– ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, 

unntatt skipsdrivstoff, hvorav mindre enn 

65 volumprosent (herunder destillasjonstap) 

destilleres ved 250 °C og hvorav minst 

85 volumprosent (herunder destillasjonstap) 

destilleres ved 350 °C etter ASTM D86-

metoden. 

Dieseloljer som definert i artikkel 2 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 

13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(*), er ikke omfattet av denne definisjonen. 

Drivstoff for ikke-veigående mobile maskiner og 

landbrukstraktorer er heller ikke omfattet av denne 

definisjonen. 

 ___________  

(*) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58.»  
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b)  nr. 3a og 3b skal lyde: 

«3a.  dieselolje for skip ethvert skipsdrivstoff som 

definert for DMB-kvalitet i tabell I i ISO 8217, 

med unntak av henvisningen til svovelinnholdet, 

3b. gassolje for skip ethvert skipsdrivstoff som 

definert for DMX-, DMA- og DMZ-kvalitet i 

tabell I i ISO 8217, med unntak av henvisningen 

til svovelinnholdet,» 

c)  nr. 3m skal lyde: 

«3m. utslippsreduserende metode ethvert utstyr, 

materiale, apparat eller enhver innretning som 

installeres i et skip, eller annen prosedyre, 

alternativt drivstoff eller metode for å oppfylle 

kravene, som brukes som et alternativ til 

skipsdrivstoff med lavt svovelinnhold, som 

oppfyller kravene i dette direktiv, og som det er 

mulig å kontrollere, kvantifisere og gjennom-

føre,» 

3)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sikre at tunge brennoljer ikke 

brukes på deres territorium dersom svovelinnholdet er 

høyere enn 1 masseprosent. 

2.  Forutsatt at vedkommende myndigheter overvåker 

utslippene på egnet måte, får nr. 1 ikke anvendelse før 

31. desember 2015 på tunge brennoljer som brukes: 

a)  i forbrenningsanlegg som hører inn under virke-

området for europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning 

av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

store forbrenningsanlegg(*), som er underlagt 

direktivets artikkel 4 nr. 1 eller 2, eller artikkel 4 

nr. 3 bokstav a), og som overholder utslipps-

grensene for svoveldioksid for slike anlegg som er 

fastsatt i direktivet, 

b)  i forbrenningsanlegg som hører inn under 

virkeområdet for direktiv 2001/80/EF, som er 

underlagt direktivets artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og 

artikkel 4 nr. 6, og når gjennomsnittlig månedlig 

svoveldioksidutslipp fra disse anleggene ikke 

overstiger 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i 

røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

c)  i forbrenningsanlegg som ikke omfattes av 

bokstav a) eller b), når gjennomsnittlig månedlig 

svoveldioksidutslipp fra disse anleggene ikke 

overstiger 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i 

røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

d)  til forbrenning i raffinerier, når gjennomsnittlig 

månedlig svoveldioksidutslipp beregnet for alle 

anleggene i raffineriet, uavhengig av hvilket 

drivstoff eller hvilken kombinasjon av drivstoff 

som brukes, men unntatt anlegg som omfattes av 

bokstav a) og b), gassturbiner og gassmotorer, 

ikke overstiger 1 700 mg/Nm3 ved et oksygen-

innhold i røykgassen på 3 volumprosent i tørr 

tilstand. 

3.  Forutsatt at vedkommende myndigheter overvåker 

utslippene på egnet måte, får nr. 1 ikke anvendelse fra 

1. januar 2016 på tunge brennoljer som brukes: 

a)  i forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(**), 

og som overholder utslippsgrensene for svoveldi-

oksid for slike anlegg som angitt i vedlegg V til 

nevnte direktiv, eller når disse utslipps-

grenseverdiene ikke får anvendelse i henhold til 

nevnte direktiv, når gjennomsnittlig månedlig 

svoveldioksidutslipp fra disse anleggene ikke er 

høyere enn 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold 

i røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

b)  i forbrenningsanlegg som ikke omfattes av 

bokstav a), og gjennomsnittlig månedlig svoveldi-

oksidutslipp fra disse anleggene ikke overstiger 

1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røyk-

gassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

c)  til forbrenning i raffinerier, når gjennomsnittlig 

månedlig svoveldioksidutslipp beregnet for alle 

anleggene i raffineriet, uavhengig av hvilket 

drivstoff eller hvilken kombinasjon av drivstoff 

som er brukt, men unntatt anlegg som omfattes av 

bokstav a), gassturbiner og gassmotorer, ikke er 

høyere enn 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i 

røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand. 

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å 

sikre at ingen forbrenningsanlegg som benytter tung 

brennolje med en høyere svovelkonsentrasjon enn den 

som er nevnt i nr. 1, blir drevet uten en tillatelse 

utstedt av en vedkommende myndighet, der utslipps-

grensene er fastsatt. 

 ___________  

(*) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. 

(**) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17.»  



Nr. 28/854 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

b)  Nr. 3 oppheves. 

4)  Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Høyeste svovelinnhold i skipsdrivstoff 

Medlemsstatene skal sikre at skipsdrivstoff ikke benyttes 

på deres territorium dersom svovelinnholdet i drivstoffet 

overstiger 3,50 masseprosent, bortsett fra drivstoff 

beregnet på skip som bruker utslippsreduserende metoder 

med lukket system i henhold til artikkel 4c.» 

5)  I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sikre at gassoljer med et 

svovelinnhold som er høyere enn 0,10 masseprosent, ikke 

brukes på deres territorium.» 

6)  I artikkel 4a gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«Høyeste svovelinnhold i skipsdrivstoff som benyttes 

i sjøterritorier, økonomiske soner og i medlems-

statenes områder for forebygging av forurensning, 

herunder kontrollområder for SOx-utslipp, og av 

passasjerskip som er i rutetrafikk til eller fra havner i 

Unionen» 

b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at skipsdrivstoff ikke benyttes i områder 

innenfor deres sjøterritorium, i deres økonomiske 

soner og i deres områder for forebygging av forurens-

ning som er en del av kontrollområder for SOx-

utslipp, dersom svovelinnholdet i disse drivstoffene 

etter masse er høyere enn: 

a)  1,00 % fram til 31. desember 2014, 

b)  0,10 % fra 1. januar 2015. 

Dette nummer får anvendelse på alle fartøyer uansett 

flagg, herunder fartøyer som begynte sin reise utenfor 

Unionen. Kommisjonen skal ta behørig hensyn til 

eventuelle framtidige endringer i kravene i henhold til 

vedlegg VI til MARPOL som gjelder innenfor 

kontrollområdene for SOx-utslipp, og når det er 

hensiktsmessig, uten unødig opphold framlegge 

eventuelle relevante forslag med henblikk på å endre 

dette direktiv.» 

c)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at skipsdrivstoff ikke benyttes i områder 

innenfor deres sjøterritorium, i deres økonomiske 

soner og i områder for forebygging av forurensning, 

dersom svovelinnholdet i disse drivstoffene etter 

masse er høyere enn: 

a)  3,50 % fra 18. juni 2014, 

b)  0,50 % fra 1. januar 2020. 

Dette nummer får anvendelse på alle fartøyer uansett 

flagg, herunder fartøyer som begynte sin reise utenfor 

Unionen, uten at det berører nr. 1 og 4 i denne artikkel 

og artikkel 4b.» 

d)  Nr. 4, 5, 6 og 7 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at skipsdrivstoff ikke brukes innenfor deres 

sjøterritorium, i deres økonomiske soner og i områder 

for forebygging av forurensning utenfor kontroll-

områder for SOx-utslipp av passasjerfartøyer som er i 

rutetrafikk til eller fra en havn i Unionen, dersom 

svovelinnholdet i drivstoffet er høyere enn 

1,50 masseprosent fram til 1. januar 2020. 

Medlemsstatene er ansvarlige for at dette kravet 

gjennomføres, i det minste overfor fartøyer som seiler 

under deres flagg og overfor alle fartøyer uansett flagg 

mens de oppholder seg i deres havner. 

5.  Medlemsstatene skal kreve korrekt føring av 

skipsdagbøkene, med angivelse av skifte av drivstoff. 

5a.  Medlemsstatene skal bestrebe seg på å sikre 

tilgjengeligheten av skipsdrivstoff som er i samsvar 

med dette direktiv, og underrette Kommisjonen om 

tilgjengeligheten av slikt drivstoff i sine havner og 

terminaler. 

5b.  Dersom en medlemsstat finner at et fartøy ikke 

oppfyller standardene for skipsdrivstoff som er i 

samsvar med dette direktiv, har vedkommende 

myndighet rett til å kreve at fartøyet 

a)  framlegger en oversikt over hvilke tiltak som er 

truffet for å forsøke å oppfylle kravene, 

b)  framlegger bevis for at det har forsøkt å kjøpe 

skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette 

direktiv, i henhold til dets ruteplan og, dersom det 

ikke var tilgjengelig som planlagt, at det ble gjort 

forsøk på å finne alternative kilder til slikt 

skipsdrivstoff, og at det til tross for alle forsøk på 

å skaffe skipsdrivstoff som oppfyller kravene i 

dette direktiv, ikke var mulig å kjøpe slikt 

skipsdrivstoff.  
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Det kan ikke kreves at skipet avviker fra sin planlagte 

rute eller at ruten blir urimelig forsinket for at skipet 

skal oppfylle kravene. 

Dersom et skip framlegger opplysningene nevnt i 

første ledd, skal den berørte medlemsstaten ta hensyn 

til alle relevante omstendigheter og de framlagte 

bevisene for å avgjøre hvilke tiltak som skal 

gjennomføres, herunder avgjøre at det ikke treffes 

kontrolltiltak. 

Et skip skal underrette sin flaggstat og vedkommende 

myndighet i den relevante bestemmelseshavnen når 

det ikke kan kjøpe skipsdrivstoff som oppfyller 

kravene i dette direktiv. 

En havnestat skal underrette Kommisjonen når et skip 

har framlagt bevis for at det ikke fantes tilgjengelig 

skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv. 

6.  Medlemsstatene skal i samsvar med regel 18 i 

vedlegg VI til MARPOL 

a)  føre et offentlig tilgjengelig register over lokale 

leverandører av skipsdrivstoff, 

b)  sørge for at svovelinnholdet i alle skipsdrivstoffer 

som selges på deres territorium, er dokumentert av 

leverandøren på en leveringsseddel for bunkers, 

ledsaget av en forseglet prøve med underskrift av 

en representant for mottakerskipet, 

c)  treffe tiltak overfor de drivstoffleverandørene som 

har vist seg å levere drivstoff som ikke overholder 

spesifikasjonene angitt på leveringsseddelen for 

bunkers, 

d)  sørge for at det treffes utbedringstiltak slik at 

ethvert skipsdrivstoff som ikke overholder 

kravene, bringes i samsvar med dem. 

7.  Medlemsstatene skal sørge for at dieseloljer for 

skip ikke bringes i omsetning på deres territorium 

dersom dieseloljenes svovelinnhold er høyere enn 

1,50 masseprosent.» 

e)  Nr. 8 oppheves. 

7) Artikkel 4b og 4c skal lyde: 

«Artikkel 4b 

Høyeste svovelinnhold i skipsdrivstoff som benyttes av 

skip ved kai i havner i Unionen 

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 

å sikre at skip som ligger ved kai i havner i Unionen, ikke 

benytter skipsdrivstoff med et svovelinnhold høyere enn 

0,10 masseprosent, og at besetningen gis tilstrekkelig tid 

til å fullføre ethvert nødvendig skifte av drivstoff snarest 

mulig etter at skipet er kommet til kai og så sent som 

mulig før avgang. 

Medlemsstatene skal kreve at tiden som medgår til å skifte 

drivstoff, registreres i skipsdagbøkene. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse 

a)  for skip som i henhold til offentliggjorte seilingsplaner 

skal ligge ved kai i mindre enn to timer, 

b)  for skip som slår av alle maskiner og benytter land-

strøm mens de ligger ved kai i havnene. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at gassoljer for skip 

ikke bringes i omsetning på deres territorium dersom 

gassoljenes svovelinnhold er høyere enn 

0,10 masseprosent. 

Artikkel 4c 

Utslippsreduserende metoder 

1.  Medlemsstatene skal tillate bruk av utslippsredu-

serende metoder for fartøyer, uansett flagg, i sine havner, 

sjøterritorier, økonomiske soner og områder for 

forebygging av forurensning som et alternativ til bruk av 

skipsdrivstoff som oppfyller kravene i artikkel 4a og 4b, 

med forbehold for nr. 2 og 3 i denne artikkel. 

2.  Fartøyer som benytter utslippsreduserende metoder 

nevnt i nr. 1, skal løpende oppnå reduksjon i svovel-

dioksidutslipp som minst tilsvarer de reduksjonene som 

ville ha blitt oppnådd ved bruk av skipsdrivstoff som 

oppfyller kravene i artikkel 4a og 4b. Ekvivalente 

utslippsverdier skal bestemmes i samsvar med vedlegg I. 

2a.  Medlemsstatene skal som en alternativ løsning for å 

redusere utslipp, oppmuntre til at skip ved kai benytter 

landbasert strøm. 

3.  De utslippsreduserende metodene som er nevnt i 

nr. 1, skal oppfylle kriteriene angitt i instrumentene nevnt 

i vedlegg II. 

4.  Når det er begrunnet i lys av den tekniske og 

vitenskapelige utviklingen innen alternative utslipps-

reduserende metoder, og det er gjort på en måte som sikrer 

strengt samsvar med relevante instrumenter og standarder 

som er vedtatt av IMO, skal Kommisjonen 

a)  gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 9a om endring av vedlegg I og II,  
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b)  vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av 

detaljerte krav for overvåking av utslipp når det er 

hensiktsmessig. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 9 nr. 2.» 

8)  Ny artikkel 4d, 4e og 4f skal lyde: 

«Artikkel 4d 

Godkjenning av utslippsreduserende metoder for bruk 

om bord på skip som seiler under en medlemsstats 

flagg 

1.  Utslippsreduserende metoder som omfattes av råds-

direktiv 96/98/EF(*), skal godkjennes i samsvar med 

nevnte direktiv. 

2.  Utslippsreduserende metoder som ikke omfattes av 

nr. 1 i denne artikkel, skal godkjennes i samsvar med 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 

av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for 

sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip 

(COSS)(**), under hensyn til 

a)  retningslinjer som er utarbeidet av IMO, 

b)  resultatene av de forsøkene som er gjennomført i 

henhold til artikkel 4e, 

c)  miljøvirkninger, herunder oppnåelige utslippsreduk-

sjoner, og virkninger på økosystemer i beskyttede 

havner, havnebassenger og elvemunninger, og 

d)  muligheten for overvåking og kontroll. 

Artikkel 4e 

Forsøk med nye utslippsreduserende metoder 

Medlemsstatene kan, eventuelt i samarbeid med andre 

medlemsstater, gi tillatelse til forsøk med utslipps-

reduserende metoder på skip som seiler under deres flagg, 

eller i havområder innenfor deres jurisdiksjon. Under 

forsøkene er bruk av skipsdrivstoff som oppfyller kravene 

i artikkel 4a og 4b, ikke obligatorisk, forutsatt at samtlige 

av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kommisjonen og alle berørte havnestater underrettes 

skriftlig om forsøkene minst seks måneder før de 

påbegynnes, 

b)  det ikke gis tillatelse til forsøk som varer lenger enn 

18 måneder, 

c)  det om bord i alle skip som deltar, er installert utstyr 

som er sikret mot inngrep, for kontinuerlig overvåking 

av røykgassutslipp, og at det brukes i hele forsøks-

perioden, 

d)  det for alle skip som deltar, oppnås utslipps-

reduksjoner som minst tilsvarer de reduksjonene som 

ville blitt oppnådd ved anvendelse av grenseverdiene 

for svovel i drivstoff fastsatt i dette direktiv, 

e)  det finnes tilfredsstillende systemer for avfalls-

håndtering for alt avfall som oppstår på grunn av de 

utslippsreduserende metodene under hele forsøks-

perioden, 

f)  det foretas en vurdering av virkningene på havmiljøet, 

særlig på økosystemene i beskyttede havner, ved 

anløpssteder og elvemunninger, under hele forsøks-

perioden, og 

g)  fullstendige rapporter oversendes Kommisjonen og 

gjøres offentlig innen seks måneder etter at forsøkene 

er avsluttet. 

Artikkel 4f 

Finansielle tiltak 

Medlemsstatene kan vedta finansielle tiltak til fordel for 

operatører som berøres av dette direktiv, dersom slike 

finansielle tiltak er i samsvar med gjeldende og 

kommende regler for statsstøtte på dette området. 

 __________  

(*) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

(**) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.» 

9)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Prøvetaking og analyse 

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er 

nødvendige for å kontrollere gjennom prøvetaking at 

svovelinnholdet i drivstoff som er benyttet, er i samsvar 

med artikkel 3, 3a, 4, 4a og 4b. Prøvetakingen skal 

begynne den datoen da den relevante grenseverdien for 

høyeste svovelinnhold i drivstoffet trer i kraft. 

Prøvetakingen skal foretas regelmessig, med tilstrekkelig 

hyppighet, i tilstrekkelige mengder og på en slik måte at 

prøvene er representative for drivstoffet som undersøkes, 

og når det gjelder skipsdrivstoff, for det drivstoffet som 

brukes av skipene når de befinner seg i relevante 

havområder og havner. Prøvene skal analyseres uten 

unødig opphold. 

1a.  Følgende metoder for prøvetaking, analyse og 

kontroll av skipsdrivstoff skal benyttes: 

a)  kontroll av skipenes loggbøker og leveringssedler for 

bunkers, 

og ved behov følgende metoder for prøvetaking og 

analyse:  
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b)  prøvetaking av skipsdrivstoff beregnet på forbrenning 

om bord når det leveres til skipene, i samsvar med 

retningslinjene for prøvetaking av brennolje for å 

avgjøre om den oppfyller kravene i revidert 

vedlegg VI til MARPOL, vedtatt 17. juli 2009 ved 

resolusjon 182(59) av IMOs Komité for vern av 

havmiljøet, og analyse av svovelinnholdet, eller 

c)  prøvetaking og analyse av svovelinnholdet i skips-

drivstoff beregnet på forbrenning om bord, som 

befinner seg i tanker, der det er teknisk og økonomisk 

mulig, og i forseglede beholdere med prøver om bord i 

skipene, 

1b.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

gjennomføringsrettsakter når det gjelder: 

a)  hyppigheten av prøvetakingen, 

b)  prøvetakingsmetodene, 

c)  definisjonen av en prøve som er representativ for 

drivstoffet som undersøkes. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 9 nr. 2. 

2.  Referansemetoden for å bestemme svovelinnholdet 

skal være ISO 8754 (2003) eller PrEN ISO 14596 (2007). 

For å fastsette om skipsdrivstoffet som leveres til og 

benyttes om bord på skipene, overholder grenseverdiene 

for svovel som kreves i artikkel 3a, 4, 4a og 4b, skal 

verifiseringsprosedyren for drivstoff fastsatt i tillegg VI til 

vedlegg VI til MARPOL, benyttes.» 

10)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal hvert år innen 30. juni og 

på grunnlag av resultatene av prøvetakingen, analysen 

og kontroller utført i samsvar med artikkel 6, 

framlegge for Kommisjonen en rapport om over-

holdelsen av de svovelstandardene som er fastsatt i 

dette direktiv for det foregående kalenderåret. 

På grunnlag av rapportene som mottas i samsvar med 

første ledd i dette nummer, og underretningene om at 

skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv 

ikke var tilgjengelig, og som medlemsstatene har 

framlagt i samsvar med artikkel 4a nr. 5b femte ledd, 

skal Kommisjonen innen tolv måneder fra datoen 

angitt i første ledd i dette nummer, utarbeide og 

offentliggjøre en rapport om gjennomføringen av dette 

direktiv. Kommisjonen skal vurdere behovet for 

ytterligere styrking av de relevante bestemmelsene i 

dette direktiv og framlegge eventuelle hensiktsmessige 

forslag til regelverk for dette formål.» 

b)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  Kommisjonen kan vedta gjennomførings-

rettsakter som gjelder opplysningene som skal tas med 

i rapporten og rapportens format. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas i samsvar med under-

søkelsesprosedyren nevnt i artikkel 9 nr. 2.» 

c)  Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2013 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt fulgt av forslag til regelverk. Kommisjonen 

skal i sin rapport vurdere potensialet for å redusere 

luftforurensninger idet det tas hensyn til blant annet: 

årsrapporter framlagt i samsvar med nr. 1 og 1a, 

observert luftkvalitet og forsuring, drivstoffkostnader, 

eventuelt økonomiske virkninger og observert 

overgang til andre transportmåter, samt framskritt med 

hensyn til å redusere utslipp fra fartøyer. 

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 i 

samarbeid med medlemsstatene og berørte parter 

utarbeide passende tiltak, herunder tiltak som 

beskrives i Kommisjonens arbeidsdokument av 

16. september med tittelen «Pollutant emission 

reduction from maritime transport and the sustainable 

waterborne transport toolbox», som skal fremme 

overholdelse av miljøstandardene i dette direktiv og 

minimere eventuelle negative virkninger.» 

d)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 9a om 

tilpasninger av artikkel 2 nr. 1, 2, 3, 3a, 3b og 4, 

artikkel 6 nr. 1a bokstav b) og artikkel 6 nr. 2 til den 

tekniske og vitenskapelige utviklingen. Slike 

tilpasninger skal ikke føre til direkte endringer av 

dette direktivs virkeområde eller grenseverdiene for 

svovel i drivstoff som er fastsatt i dette direktiv.» 

11)  Artikkel 8 oppheves.  
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12)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Denne 

komiteen skal være en komité i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommi-

sjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet(*). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Når komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og 

artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 

får anvendelse. 

 __________  

(*) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.» 

13)  Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 4c nr. 4 og artikkel 7 nr. 4, skal tillegges Kommi-

sjonen for en periode på fem år fra 17. desember 2012. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal 

stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en 

slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver 

periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 4c nr. 4 

og artikkel 7 nr. 4 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten 

som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

virkning dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig 

om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4c 

nr. 4 og artikkel 7 nr. 4 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot 

rettsakten innen en frist på tre måneder etter at 

Europaparlamentet og Rådet ble underrettet om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen 

utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om 

at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Fristen forlenges 

med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ.» 

14)  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette de sanksjonene som 

skal gjelde ved overtredelser av de nasjonale bestemmel-

sene vedtatt i henhold til dette direktiv. 

2.  De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 

i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende og kan 

omfatte bøter som er beregnet på en slik måte at det sikres 

at de ansvarlige i det minste fratas de økonomiske 

fordelene overtredelsen har gitt dem, og at bøtene gradvis 

økes ved gjentatte overtredelser.» 

15)  Vedlegget til direktiv 1999/32/EF erstattes med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 18. juni 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

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. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/859 

 

 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 21. november 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

EKVIVALENTE UTSLIPPSVERDIER FOR USLIPPSREDUSERENDE METODER SOM NEVNT I 

ARTIKKEL 4C NR. 2 

Grenseverdier for svovel i skipsdrivstoff som nevnt i artikkel 4a og 4b samt regel 14.1 og 14.4 i vedlegg VI til 

MARPOL og tilsvarende utslippsverdier nevnt i artikkel 4c nr. 2: 

Svovelinnhold i skipsdrivstoff (% m/m) Forholdet mellom utslipp av SO2 (ppm) og CO2 (% v/v) 

3,50 151,7 

1,50 65,0 

1,00 43,3 

0,50 21,7 

0,10 4,3 

Merk: 

– Bruk av utslippsgrenser gjelder bare når det benyttes petroleumsbasert destillat eller restfyringsoljer. 

– I grunngitte tilfeller der CO2-konsentrasjonen reduseres av renseenheten for eksos, kan CO2-konsentrasjonen måles 

ved denne renseenhetens inntak, forutsatt at det klart kan påvises at denne metoden er korrekt. 

 ______   
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VEDLEGG II 

KRITERIER FOR BRUK AV UTSLIPPSREDUSERENDE METODER NEVNT I ARTIKKEL 4C NR. 3 

De utslippsreduserende metodene som er nevnt i artikkel 4c, skal minst oppfylle kriteriene angitt i følgende 

instrumenter, der det er relevant: 

Utslippsreduserende metode Kriterier for bruk 

Blanding av skipsdrivstoff og 

avdampingsgass 

Kommisjonsbeslutning 2010/769/EU av 13. desember 2010 om fastsettelse 

av kriterier for bruk på tankskip for flytende naturgass av tekniske metoder 

som et alternativ til å bruke skipsdrivstoff med lavt svovelinnhold som 

oppfyller kravene i artikkel 4b i rådsdirektiv 1999/32/EF om en reduksjon av 

svovelinnholdet i visse flytende drivstoff, endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/33/EF med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoff(1). 

Rensesystem for eksos Resolusjon MEPC.184(59) vedtatt 17. juli 2009 

«Vaskevann fra bruk av rensesystemer for eksos der det brukes kjemikalier, 

tilsetningsstoffer, stoffblandinger og relevante kjemikalier som dannes på 

stedet», som nevnt i nr. 10.1.6.1 i resolusjon MEPC.184(59), skal ikke 

slippes ut i sjøen, herunder beskyttede havner, anløpssteder og elvemunnin-

ger, med mindre skipsoperatøren har påvist at dette vaskevannet ikke har 

noen vesentlige negative virkninger på og ikke utgjør noen risiko for 

menneskers helse og miljøet. Dersom kjemikaliet som brukes er kaustisk 

soda, er det tilstrekkelig at vaskevannet oppfyller kravene i resolusjon 

MEPC.184(59) og at kjemikaliets pH-verdi ikke er høyere enn 8,0. 

Biodrivstoff Bruk av biodrivstoff som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder(2), som er i samsvar med relevante CEN- og ISO-standarder. 

Blandinger av biodrivstoff og skipsdrivstoff skal være i samsvar med 

svovelstandardene fastsatt i artikkel 3a, artikkel 4a nr. 1, 1a og 4, og 

artikkel 4b i dette direktiv. 

(1) EUT L 328 av 14.12.2010, s. 15. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 1359/2013/EU 

av 17. desember 2013 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å presisere bestemmelsene om tidsplanen for 

auksjoner med klimagasskvoter(*) 

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 regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 10 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(3) angis det ikke hvordan 

de mengdene av utslippskvoter for klimagasser 

som skal auksjoneres bort, skal fordeles over 

handelsperioden. 

2)  For å skape rettssikkerhet og forutsigbarhet på 

markedet bør det presiseres at Kommisjonen i 

unntakstilfeller kan tilpasse tidsplanen for 

auksjoner i henhold til artikkel 10 nr. 4 i direktiv 

2003/87/EF for å sikre et velfungerende marked. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 

19.12.2013, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning 

nr. 140/2014 av 27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 46. 

(1) EUT C 11 av 15.1.2013, s. 87. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. desember 2013 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av  

16. desember 2013. 

(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). 

3)  Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 10 nr. 4 første ledd tilføyes følgende setninger: 

«Dersom en vurdering som omfatter de enkelte 

industrisektorer, viser at det ikke kan forventes noen 

vesentlig innvirkning på sektorer eller delsektorer som er 

eksponert for betydelig risiko for karbonlekkasje, kan 

Kommisjonen i unntakstilfeller tilpasse tidsplanen for 

perioden nevnt i artikkel 13 nr. 1, som begynner  

1 januar 2013, for å sikre et velfungerende marked. 

Kommisjonen skal foreta høyst én slik tilpasning for høyst 

900 millioner kvoter.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

 President Formann 

2019/EØS/28/62 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 18. desember 2013 

om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som 

anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje 

[meddelt under nummer K(2013) 9186] 

(2014/9/EU)(*) 

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 10a nr. 1 og 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsbeslutning 2010/2/EU(2) er det, i 

henhold til direktiv 2003/87/EF, fastsatt en liste over 

sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for 

en betydelig risiko for karbonlekkasje. 

2)  Ved kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(3) er det 

fastsatt overgangsregler i Unionen med hensyn til 

harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i 

samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF. 

3)  Hvert år kan en sektor eller delsektor tilføyes i listen 

over sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt 

for en betydelig risiko for karbonlekkasje, når det er 

påvist i en analyserapport at sektoren eller delsektoren 

tilfredsstiller kriteriene fastsatt i artikkel 10a nr. 14-17 i 

direktiv 2003/87/EF, som følge av en endring som har 

betydelig virkning på sektoren eller delsektorens 

virksomhet. 

4)  Noen sektorer som ikke ble ansett for å være utsatt for 

en betydelig risiko for karbonlekkasje på NACE-nivå 4 i 

beslutning 2010/2/EU, ble oppdelt, og flere tilsvarende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2014, s. 9, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 47. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 1 av 5.1.2010, s. 10. 

(3) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

delsektorer med visse særskilte kjennetegn som førte til 

en vesentlig annen virkning enn resten av sektoren, ble 

vurdert. 

5)  For delsektorene «Mel, flak, granuler og pelleter av 

poteter», «Poteter, tilberedte eller konserverte på annen 

måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste» og «Myse, 

også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast 

form» har denne vurderingen vist at de klart kan skilles 

fra andre delsektorer på grunnlag av særlige kjennetegn 

og at de tilfredsstiller de kvantitative kriteriene fastsatt i 

artikkel 10a nr. 15 i direktiv 2003/87/EF. Nevnte 

delsektorer bør derfor tilføyes i listen over sektorer eller 

delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig 

risiko for karbonlekkasje. 

6)  For delsektoren «Drivaksler, herunder kamaksler og 

veivaksler, og veiver av pressmidd stål» har vurderingen 

også vist at den klart kan skilles fra andre delsektorer på 

grunnlag av særlige kjennetegn og at den tilfredsstiller 

de kvantitative kriteriene fastsatt i artikkel 10a nr. 16 

bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. Nevnte delsektor bør 

derfor tilføyes i listen over sektorer eller delsektorer 

som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje. 

7)  Sektorene «Produksjon av gips» og «Produksjon av 

gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet» 

(henholdsvis NACE-kode 2653 og 2662) ble vurdert på 

nytt i 2012. Denne kvalitative vurderingen viste 

utfordrende markedsforhold, for eksempel voksende 

handel, særlig økende import fra stater med lave 

produksjonskostnader, økt internasjonal konkurranse og 

beskjedne fortjenestemarginer for årene som ble vurdert, 

noe som begrenser anleggenes evne til å investere for å 

redusere utslippene. Ut fra den samlede virkningen av 

disse faktorene bør nevnte sektorer anses for å være 

utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje og 

tilføyes i listen over sektorer eller delsektorer som anses 

for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlek-

kasje.  
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8)  Beslutning 2010/2/EU og beslutning 2011/278/EU bør 

derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endringer av beslutning 2010/2/EU 

Vedlegget til beslutning 2010/2/EU endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Endringer av beslutning 2011/278/EU 

Vedlegg I til beslutning 2011/278/EU endres i samsvar med 

vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG I 

I vedlegget til beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende poster innsettes før post 15331427: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«15311230 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter 

15311250 Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste» 

b)  Følgende poster innsettes etter post 155154: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«15515533 Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast form» 

c)  Følgende post innsettes etter post 26821620: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«28401133 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av pressmidd stål» 

2)  I avsnitt 3 innsettes følgende poster etter post 2640: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«2653 Produksjon av gips 

2662 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til beslutning 2011/278/EU skal postene «Gips», «Tørket sekundær gipsstein» og «Gipsplater» lyde: 

Utslippsstandard 

for produkt 

Definisjon av produkter som 

omfattes 

Definisjon av prosesser og 

utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Risiko for 

karbonlekkasje i samsvar 

med beslutning 

2010/2/EU for årene 

2013 og 2014 

Verdi for utslipps-

standard 

(kvoter/tonn) 

«Gips Gipsprodukter som består 

av kalsinert gipsstein eller 

kalsiumsulfat (herunder til 

bruk ved bygging, til 

bestrykning av vevde 

stoffer eller papir, til bruk i 

tannpleie, til bruk i 

markforbedring), uttrykt 

som tonn kalsium-

sulfathemihydrat. Alfagips 

omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden for 

produkt. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til 

produksjonstrinnene 

maling, tørking og 

kalsinering, er omfattet. 

ja 0,048» 

«Tørket sekundær 

gipsstein 

Tørket sekundær gipsstein 

(syntetisk gipsstein 

produsert som resirkulert 

biprodukt fra kraftindu-

strien eller resirkulert 

materiale fra avfall fra 

bygge- og rivingsarbeid) 

uttrykt i tonn produkt. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til tørking av 

sekundær gipsstein, er 

omfattet. 

ja 0,017» 

«Gipsplater Utslippsstandarden omfatter 

plater, tavler, fliser og 

lignende av gips eller 

gipsblandinger, (ikke) 

bekledt eller forsterket bare 

med papir eller papp, 

unntatt gjenstander med 

gips som bindemiddel, 

dekorert (i tonn kalsium-

sulfathemihydrat). 

Kompakte gipsfiberplater er 

ikke omfattet av denne 

utslippsstandarden for 

produkt. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til produksjons-

trinnene maling, tørking, 

kalsinering og tørking av 

platene, er omfattet. Ved 

bestemmelse av indirekte 

utslipp skal bare forbruket 

av elektrisk kraft ved bruk 

av varmepumper i 

tørkefasen tas i 

betraktning. 

ja 0,131» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2013 

av 25. juli 2013 

om fastsettelse av kriterier for når kobberskrap opphører å være avfall i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving 

av visse direktiver(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  En vurdering av en rekke avfallsstrømmer viser at 

gjenvinningsmarkedene for kobberskrap vil dra nytte av 

at det fastsettes særlige kriterier for når kobberskrap 

utvunnet fra avfall opphører å være avfall. Disse 

kriteriene bør sikre et høyt nivå av miljøvern. De bør 

ikke berøre tredjestaters klassifisering av kobberskrap 

som avfall. 

2)  Rapporter fra Europakommisjonens felles forsknings-

senter har vist at det finnes et marked for og en 

etterspørsel etter kobberskrap til bruk som innsatsma-

teriale til produksjon av ikke-jernholdige metaller. 

Kobberskrapet bør derfor være tilstrekkelig rent og 

oppfylle de relevante standardene eller spesifikasjonene 

som kreves av industrien for ikke-jernholdige metaller. 

3)  De kriteriene som avgjør når kobberskrap opphører å 

være avfall, bør sikre at kobberskrap som stammer fra 

gjenvinning, oppfyller de tekniske kravene til industrien 

for produksjon av ikke-jernholdige metaller, etter-

kommer gjeldende regelverk og standarder for 

produkter og ikke vil få noen generell negativ 

innvirkning på miljøet eller menneskers helse. 

Rapporter fra Europakommisjonens felles forsknings-

senter har vist at de foreslåtte kriteriene for avfall som 

brukes som innsatsmateriale i gjenvinningsprosessen, 

for behandlingsprosessene og -metodene samt for 

kobberskrap som stammer fra gjenvinning, oppfyller 

disse målene ettersom det forventes at de fører til 

produksjon av kobberskrap som er uten farlige 

egenskaper, og som er tilstrekkelig fritt for andre 

metaller enn kobber og ikke-metallholdige forbindelser. 

4)  For å sikre at kriteriene blir oppfylt, bør det gis 

opplysninger om kobberskrap som har opphørt å være 

avfall, og at det innføres et forvaltningssystem. 

5)  Det kan vise seg nødvendig å gjennomgå kriteriene på 

nytt dersom det på grunnlag av en overvåking av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 26.7.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 48. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

utviklingen av markedet for kobberskrap, merkes 

negative virkninger på gjenvinningsmarkedene for 

kobberskrap, særlig med hensyn til tilgjengelighet til og 

tilgang på slikt skrap. 

6)  For å gi operatørene mulighet til å tilpasse seg til 

kriteriene som fastsetter når kobberskrap opphører å 

være avfall, bør det gis en rimelig frist før denne 

forordning får anvendelse. 

7)  Komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 2008/98/EF 

har ikke avgitt noen uttalelse om tiltakene fastsatt i 

denne forordning, og Kommisjonen har derfor framlagt 

for Rådet et forslag knyttet til tiltakene som også er 

oversendt til Europaparlamentet. Rådet vedtok ingen 

nye tiltak innenfor fristen på to måneder fastsatt i 

artikkel 5a i rådsbeslutning 1999/468/EF av  

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen(2), og Kommisjonen framla derfor 

umiddelbart sitt forslag for Europaparlamentet. 

Europaparlamentet motsatte seg ikke tiltaket innen fire 

måneder fra ovennevnte framlegging  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes kriteriene for når kobberskrap 

opphører å være avfall. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 

2008/98/EF anvendelse. 

Videre menes med: 

1)  «kobberskrap» skrapmetall som består hovedsakelig av 

kobber og kobberlegeringer, 

2)  «besitter» en fysisk eller juridisk person som er i besittelse 

av kobberskrap, 

3)  «produsent» en besitter som overfører kobberskrap til en 

annen besitter for første gang etter at kobberskrapet har 

opphørt å være avfall,  

  

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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4)  «importør» en fysisk eller juridisk person etablert innenfor 

Unionen og som innfører kobberskrap som har opphørt å 

være avfall, til Unionens tollområde, 

5)  «kvalifisert personale» personale som gjennom erfaring 

eller opplæring er kvalifisert til å overvåke og vurdere 

egenskaper ved kobberskrap, 

6)  «visuell kontroll» kontroll av alle deler av en forsendelse av 

kobberskrap som utføres ved hjelp av menneskelige sanser 

eller ikke-spesialisert utstyr, 

7)  «forsendelse» et parti kobberskrap som er beregnet på 

levering fra en produsent til en annen besitter, og som kan 

oppbevares i en eller flere transportenheter, for eksempel 

containere. 

Artikkel 3 

Kriterier for kobberskrap 

Kobberskrap skal opphøre å være avfall ved overføring fra 

produsenten til en annen besitter når alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

1)  Det kobberskrapet som stammer fra gjenvinningen, 

oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I avsnitt 1. 

2)  Det avfallet som brukes som innsatsmateriale i 

gjenvinningsprosessen, oppfyller kriteriene fastsatt i 

vedlegg I avsnitt 2. 

3)  Det avfallet som brukes som innsatsmateriale i gjen-

vinningsprosessen, er blitt behandlet i samsvar med 

kriteriene fastsatt i vedlegg I avsnitt 3. 

4)  Produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 4 og 5. 

Artikkel 4 

Samsvarserklæring 

1.  Produsenten eller importøren skal, for hver forsendelse av 

kobberskrap, utstede en samsvarserklæring i henhold til 

modellen i vedlegg II. 

2.  Produsenten eller importøren skal oversende samsvars-

erklæringen til neste besitter av kobberskrapforsendelsen. 

Produsenten eller importøren skal beholde en kopi av 

samsvarserklæringen i minst ett år etter dens utstedelsesdato og 

skal på anmodning gjøre den tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter. 

3.  Samsvarserklæringen kan foreligge i elektronisk form. 

Artikkel 5 

Forvaltningssystem 

1.  Produsenten skal innføre et forvaltningssystem som er 

egnet til å vise at kriteriene i artikkel 3 er oppfylt. 

2.  Forvaltningssystemet skal omfatte et sett av dokumenterte 

framgangsmåter for hvert av følgende aspekter: 

a)  overvåking av kvaliteten på kobberskrap som stammer fra 

gjenvinningen i henhold til vedlegg I avsnitt 1 (herunder 

prøvetaking og analyse), 

b)  effektiviteten til strålingsovervåkingen i henhold til 

vedlegg I avsnitt 1.5, 

c)  mottakskontroll av avfall som brukes som innsatsmateriale i 

gjenvinningen i henhold til vedlegg I avsnitt 2, 

d)  overvåking av behandlingsprosesser og -metoder beskrevet 

i vedlegg I avsnitt 3.3, 

e)  tilbakemelding fra kunder om hvorvidt kobberskrapet 

oppfyller kvalitetskravene, 

f)  oppbevaring av resultatene av overvåkingen utført i 

henhold til bokstav a)-d), 

g)  gjennomgåelse og forbedring av forvaltningssystemet, 

h)  opplæring av personalet. 

3.  Forvaltningssystemet skal også for hvert kriterium 

foreskrive de særlige overvåkingskravene som er angitt i 

vedlegg I. 

4.  Dersom noen av behandlingene nevnt i vedlegg I 

avsnitt 3.3 utføres av en tidligere besitter, skal produsenten påse 

at leverandøren innfører et forvaltningssystem som oppfyller 

kravene i denne artikkel. 

5.  Et samsvarsvurderingsorgan som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1), som 

er akkreditert i samsvar med nevnte forordning, eller en 

miljøkontrollør som definert i artikkel 2 nr. 20 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009(2), 

som er akkreditert eller har fått lisens i samsvar med nevnte 

forordning, skal kontrollere at forvaltningssystemet oppfyller 

kravene i denne artikkel. Kontrollen skal utføres hvert tredje år. 

Bare kontrollører med følgende akkreditering eller lisens basert 

på NACE-kodene som angitt i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1893/2006(3), skal anses for å ha 

tilstrekkelig særskilt erfaring til å utføre kontrollen nevnt i 

denne forordning: 

a)  * NACE-kode 38 («Innsamling, behandling, disponering og 

gjenvinning av avfall»), eller 

b)  * NACE-kode 24 («Produksjon av metaller»), herunder 

særlig underposisjon 24.44 («Produksjon av kobber»). 

6.  Importøren skal kreve at leverandørene innfører et 

forvaltningssystem som oppfyller kravene i nr. 1, 2 og 3, og 

som er blitt kontrollert av en uavhengig ekstern kontrollør.  

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(2) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(3) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 
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Leverandørens forvaltningssystem skal være sertifisert av et 

samsvarsvurderingsorgan som er akkreditert av en av følgende: 

a)  et akkrediteringsorgan som gjennom fagfellevurdering er 

godkjent for denne virksomheten, gjennomført av et 

anerkjent organ i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

b)  en miljøkontrollør som er akkreditert eller har fått lisens av 

et akkrediterings- eller lisensutstedelsesorgan i henhold til 

forordning (EF) nr. 1221/2009, som også er underlagt 

fagfellevurdering i henhold til artikkel 31 i nevnte 

forordning. 

Kontrollører som ønsker å drive virksomhet i tredjestater, skal 

innhente en særskilt akkreditering eller lisens i samsvar med 

spesifikasjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008 eller 

forordning (EF) nr. 1221/2009 sammen med kommisjons-

avgjerd 2011/832/EU(1). 

7.  Produsenten skal på anmodning gi vedkommende 

myndigheter tilgang til forvaltningssystemet. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

  

(1) EUT L 330 av 14.12.2011, s. 25. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Kriterier for kobberskrap 

Kriterier Krav til egenkontroll 

Avsnitt 1. Kvalitet på kobberskrap som stammer fra gjenvinningen 

1.1.  Skrapet skal klassifiseres ifølge en kundespesifi-

kasjon, en industrispesifikasjon eller en standard for 

direkte bruk ved produksjon av metallmaterialer eller 

-gjenstander i smelteverk, raffinerier, omsmeltings-

verk eller andre metallprodusenter. 

Kvalifisert personale skal klassifisere hver forsendelse. 

1.2.  Den samlede mengden av fremmede materialer skal 

være < 2 vektprosent. 

 Fremmede materialer er: 

— andre metaller enn kobber og kobberlegeringer, 

— ikke-metalliske materialer som jord, støv, 

isolasjon og glass, 

— brennbare ikke-metalliske materialer som 

gummi, plast, stoff, tre og andre kjemiske eller 

organiske stoffer, 

— slagg, dross, avrakingsslagg, luftfilterstøv, 

slipestøv og slam. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av 

hver forsendelse. 

Ved passende mellomrom (minst hver sjette måned) skal 

representative prøver av hver klasse av kobberskrap 

analyseres for å måle den samlede mengden av fremmede 

materialer. Den samlede mengden av fremmede materialer 

skal måles ved veiing etter at kobber- og kobberlege-

ringspartikler og -gjenstander er atskilt fra partikler og 

gjenstander bestående av fremmede materialer, ved 

manuell sortering eller andre separeringsmetoder (f.eks. 

med magnet eller på grunnlag av tetthet). 

Hvilken hyppighet som er passende for analyse av de 

representative prøvene, skal fastsettes ved at det tas 

hensyn til følgende faktorer: 

forventet variasjonsmønster (for eksempel på grunnlag av 

tidligere resultater), 

— iboende risiko for variasjoner i kvaliteten på avfall 

som brukes som innsatsmateriale ved gjenvinning og i 

behandlingsprosessen, 

— selve overvåkingsmetodens nøyaktighet, og 

— resultatenes nærhet til grenseverdiene for den samlede 

mengden av fremmede materialer. 

Framgangsmåten for fastsettelse av overvåkingshyppighet 

bør dokumenteres som ledd i forvaltningssystemet, og bør 

være tilgjengelig for revisjon. 

1.3.  Skrapet skal ikke inneholde for mye metalloksid i 

noen form, unntatt normale mengder som stammer fra 

utendørs oppbevaring av behandlet skrap under 

normale atmosfæriske forhold. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av 

hver forsendelse. 

1.4.  Skrapet skal være fritt for synlig olje, oljeemulsjoner, 

smøremidler eller -fett, unntatt ubetydelige mengder 

som ikke drypper. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av 

hver forsendelse og være særlig oppmerksom på de 

stedene der det er mest sannsynlig at olje kan dryppe. 

1.5.  Det finnes ingen krav til reaksjonstiltak i henhold til 

nasjonale eller internasjonale regler for overvåking og 

reaksjonsprosedyrer for radioaktivt skrapmetall. 

 Dette kravet berører ikke anvendelsen av lovgiv-

ningen om vern av arbeidstakeres og befolkningens 

helse vedtatt i kapittel III i Euratom-traktaten, særlig 

rådsdirektiv 96/29/Euratom(1). 

Kvalifisert personale skal overvåke radioaktiviteten for 

hver forsendelse. Hver forsendelse av skrap skal følges av 

et sertifikat utstedt i samsvar med nasjonale eller interna-

sjonale regler for overvåking og reaksjonsprosedyrer 

vedrørende radioaktivt skrapmetall. Sertifikatet kan inngå 

i annen dokumentasjon som følger med forsendelsen. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/871 

 

 

Kriterier Krav til egenkontroll 

1.6.  Skrapet skal ikke vise noen av de farlige egenskapene 

som er oppført i vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF. Skrapet skal oppfylle 

konsentrasjonsgrensene fastsatt i kommisjonsvedtak 

2000/532/EF(2), og skal ikke overskride konsentra-

sjonsgrensene fastsatt i vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 850/2004(3). 

 Egenskaper hos legeringsmetaller som inngår i 

kobberlegeringer, er ikke relevante for dette kravet. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av 

hver forsendelse. Dersom det ved visuell kontroll vekkes 

mistanke om mulige farlige egenskaper, skal det treffes 

ytterligere egnede overvåkingstiltak, for eksempel 

prøvetaking og prøving, dersom det er hensiktsmessig. 

Personalet skal ha fått opplæring om mulige farlige 

egenskaper som kan være knyttet til kobberskrap, og om 

materialets komponenter eller egenskaper som gjør det 

mulig å gjenkjenne de farlige egenskapene. Fram-

gangsmåten for gjenkjenning av farlige materialer skal 

dokumenteres i forvaltningssystemet. 

1.7.  Skrapet skal ikke inneholde noen trykksatte, stengte 

eller utilstrekkelig åpne beholdere som kan forårsake 

eksplosjon i en smelteovn. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av 

hver forsendelse. 

1.8.  Skrapet skal ikke inneholde PVC i form av belegg, 

maling eller plastrester. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av 

hver forsendelse. 

Avsnitt 2. Avfall som benyttes som innsatsmateriale ved gjenvinningen 

2.1.  Bare avfall som inneholder kobber eller kobberlege-

ringer som kan gjenvinnes, kan benyttes som 

innsatsmateriale. 

2.2.  Farlig avfall skal ikke benyttes som innsatsmateriale 

med mindre det kan dokumenteres at fram-

gangsmåtene og metodene angitt under kriteriene for 

behandlingsprosesser og -metoder, er benyttet for å 

fjerne alle farlige egenskaper. 

2.3.  Følgende avfall skal ikke benyttes som 

innsatsmateriale: 

— fil- og dreiespon som inneholder væsker som olje 

eller oljeemulsjoner, og 

— fat og beholdere, bortsett fra utstyr fra kasserte 

kjøretøyer, som inneholder eller har inneholdt 

olje eller maling. 

Mottakskontroll av alt mottatt avfall (ved visuell kontroll) 

og av medfølgende dokumentasjon skal utføres av 

kvalifisert personale som har fått opplæring i å gjenkjenne 

avfall som ikke oppfyller kriteriene i dette avsnitt. 

Avsnitt 3. Behandlingsprosesser og -metoder 

3.1.  Kobberskrapet skal være sortert ved kilden eller 

under innsamlingen, eller så skal avfall som benyttes 

som innsatsmateriale, være behandlet slik at 

kobberskrapet skilles fra ikke-metalliske kompo-

nenter og komponenter som ikke inneholder kobber. 

Kobberskrap som stammer fra disse aktivitetene, skal 

holdes atskilt fra ethvert annet avfall. 

3.2.  All mekanisk behandling (som skjæring, klipping, 

knusing eller granulering, sortering, separering, 

rengjøring, miljøsanering, tømming) som kreves for å 

forberede skrapmetallet for direkte sluttbruk, skal 

være fullført. 

3.3.  For avfall som inneholder farlige komponenter, får 

følgende særlige krav anvendelse: 

— Innsatsmaterialer som stammer fra avfall av 

elektrisk eller elektronisk utstyr eller fra kasserte 

kjøretøyer, skal ha gjennomgått all behandling 

som kreves i henhold til artikkel 6 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF(4) 

og artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/53/EF(5). 
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Kriterier Krav til egenkontroll 

— Klorfluorkarboner i kassert utstyr skal være 

oppsamlet i en prosess som er godkjent av 

vedkommende myndigheter. 

— Kabler skal være avisolert eller delt i småstykker. 

Dersom en kabel inneholder organiske belegg 

(plast), skal de organiske beleggene være fjernet i 

samsvar med den beste tilgjengelige teknikken. 

— Fat og beholdere skal være tømt og rengjort. 

— Farlige stoffer i avfall som ikke er nevnt i nr. 1, 

skal effektivt være fjernet i en prosess som er 

godkjent av vedkommende myndighet. 

 

(1) EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1. 

(2) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. 

(3) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

(4) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24. 

(5) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 
  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/873 

 

 

VEDLEGG II 

Erklæring om samsvar med kriteriene for når avfall opphører å være avfall, som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 

1. Produsent/importør av kobberskrapet: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

2. a)  Navn på eller kode for skrapmetallkategorien, i samsvar med en industrispesifikasjon eller standard: 

b)  Der det er relevant, de viktigste tekniske opplysningene i kundespesifikasjonen, f.eks. sammensetning, 

størrelse, type og egenskaper: 

3. Forsendelsen av skrapmetall oppfyller industrispesifikasjonen eller standarden angitt i nr. 2 bokstav a), eller 

kundespesifikasjonen i nr. 2 bokstav b). 

4. Forsendelsens vekt i kg: 

5. Det er utstedt et prøvesertifikat for radioaktivitet i samsvar med nasjonale og internasjonale regler for overvåking 

og reaksjonsprosedyrer når det gjelder radioaktivt skrapmetall. 

6. Produsenten av skrapmetallet benytter et forvaltningssystem som oppfyller kravene i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 715/2013, som er blitt kontrollert av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan eller av en miljøkontrollør, 

eventuelt av en uavhengig ekstern kontrollør dersom skrapmetallet har opphørt å være avfall når det importeres 

til Unionens tollområde. 

7. Forsendelsen av skrapmetallet oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 3 nr. 1-3 i forordning (EU) nr. 715/2013. 

8. Erklæring fra produsenten/importøren av skrapmetallet: Jeg bekrefter herved at ovennevnte opplysninger er 

fullstendige og korrekte. 

Navn: 

Dato: 

Underskrift: 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 67/2014 

av 27. januar 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 

fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2015 over 

sekundærmålvariabler for sosial og kulturell deltaking og materielle mangler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 

bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles 

ramme for systematisk utarbeiding av europeiske 

statistikker over inntekter og levekår, som omfatter 

sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata 

for inntekt og for omfang og fordeling av fattigdom og 

sosial utstøting på nasjonalt og europeisk plan. 

2)  I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning 

(EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige 

for å fastsette listen over sekundærmålområder og -

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 49. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

variabler som hvert år skal inngå i tverrsnitts-

komponenten i EU-SILC. Listen over sekundærmål-

variabler som skal inngå i modulen om sosial og 

kulturell deltaking og materielle mangler, bør fastsettes 

for 2015 sammen med tilhørende variabelidentifi-

katorer. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over sekundærmålvariabler og variabelidentifikatorer for 

2015-modulen om sosial og kulturell deltaking og materielle 

mangler, som skal inngå i tverrsnittskomponenten i europeiske 

statistikker over inntekter og levekår (EU-SILC), skal være som 

fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/65 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I denne forordning får følgende enheter, datainnsamlingsmåter og referanseperioder anvendelse: 

1. Enhet 

Målvariablene omfatter to typer enheter: 

Enkeltperson: Alle variabler unntatt den som gjelder «Økonomiske vanskeligheter». 

Husholdning: Variabelen som gjelder «Økonomiske vanskeligheter». 

2. Datainnsamlingsmåte 

For variabelen som samles inn på husholdningsnivå, er innsamlingsmåten personlige intervjuer med hushold-

ningens oppgavegiver. 

For variabler som samles inn på personnivå, er innsamlingsmåten personlige intervjuer med alle nåværende 

husholdningsmedlemmer som er 16 år eller eldre, eventuelt med hver enkelt utvalgte oppgavegiver. 

Alder viser til alderen ved utløpet av inntektsreferanseperioden. 

På grunn av arten av de opplysninger som skal samles inn, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer 

med stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller ikke har mulighet til å svare). 

3. Referanseperiode: 

Målvariablene omfatter tre typer referanseperioder: 

Siste tolv måneder: for variabler knyttet til «Deltaking i kultur- og idrettsarrangementer» og «Formell og uformell 

sosial deltaking». 

Vanligvis: for variabler knyttet til «Utøver kunstnerisk virksomhet» og «Samvær med slektninger, venner og 

naboer». 

Løpende: for variabler som gjelder «Materielle mangler». 

4. Dataoverføring 

Sekundærmålvariablene skal sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil) og i personopplys-

ningsfilen (P-fil) etter primærmålvariablene. 

2015-MODULEN OM SOSIAL OG KULTURELL DELTAKING OG MATERIELLE MANGLER 

OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER 

Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

Sosial og kulturell deltaking 

Deltaking i kultur- og idrettsarrangementer 

PS010  Går på kino 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen kino i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS010_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS020  Går på forestillinger 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen forestillinger i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 

PS020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS030  Besøker kultursteder 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen kultursteder i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 

PS030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS040  Går på idrettsarrangementer 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen idrettsarrangementer i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS040_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Utøver kunstnerisk virksomhet 

PS041  Utøver kunstnerisk virksomhet 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS041_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Samvær med slektninger, venner og naboer 

PS050  Samvær med slektninger 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS050_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen slektninger) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS060  Samvær med venner 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS060_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen venner) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS070  Kontakt med slektninger 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS070_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen slektninger) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS080  Kontakt med venner 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen venner) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS081  Kommunikasjon via sosiale medier 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS081_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS090  Hjelp fra andre 

1 Ja 

2 Nei 

PS090_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen slektninger, venner, naboer) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS091  Personlige forhold (noen å prate med) 

1 Ja 

2 Nei 

PS091_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Formell og uformell sosial deltaking 

PS100  Deltaking i uformell frivillig virksomhet 

1 Ja 

2 Nei, er ikke interessert 

3 Nei, har ikke tid 

4 Nei, andre årsaker 

PS100_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS101  Deltaking i formelt frivillig arbeid 

1 Ja 

2 Nei, er ikke interessert 

3 Nei, har ikke tid 

4 Nei, andre årsaker 

PS101_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS102  Aktivt samfunnsengasjement 

1 Ja 

2 Nei, er ikke interessert 

3 Nei, har ikke tid 

4 Nei, andre årsaker 

PS102_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Materielle mangler 

Variabler på husholdningsnivå 

Økonomiske vanskeligheter 

HD080  Bytter ut utslitte møbler 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

Variabler på individnivå (personer over 16 år) 

Grunnleggende behov 

PD020  Bytter ut utslitte klær med nye (ikke brukte) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD030  Har to par sko i riktig størrelse (herunder ett par helårssko) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

Fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter 

PD050  Treffer venner/familie (slektninger) til en drink/et måltid minst en 

gang i måneden 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD050_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD060  Deltar regelmessig i en fritidsaktivitet 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD060_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD070  Bruker litt penger på deg selv hver uke 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD070_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Varige forbruksvarer 

PD080  Internett-tilknytning til privat bruk i hjemmet 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 141/2013 

av 19. februar 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om 

fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til 

statistikk basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker 

over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1), 

særlig artikkel 9 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 1338/2008 ble det fastsatt en 

felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk 

statistikk på området folkehelse og helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen. 

2)  I henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1338/2008 er det nødvendig med gjennom-

føringstiltak for å angi hvilke data og metadata som skal 

framlegges over helsestatus, viktige helsefaktorer og 

helsetjenester som omfattes av vedlegg I til nevnte 

forordning, og for å fastsette referanseperioder og 

intervaller for framleggingen av dataene. 

3)  Nevnte data utgjør et statistisk minste datasett som gir 

mulighet for bedre overvåking av Unionens helse-

programmer og politikk for sosial integrasjon og sosial 

trygghet, helsemessige ulikheter og sunn aldring. 

4)  Fortrolige opplysninger som medlemsstatene sender til 

Kommisjonen (Eurostat), bør håndteres i samsvar med 

prinsippet om fortrolig behandling av statistiske opplys-

ninger, som fastsatt i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om 

europeisk statistikk(2), og med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 

om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(3). 

5)  En nytte- og kostnadsanalyse er gjennomført og vurdert 

i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 1338/2008. Analysen viste at tilgang til sammen-

lignbare data for hele Unionen sannsynligvis vil være 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 20.2.2013, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 50. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 

(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

nyttig for helse- og sosialpolitiske beslutninger og 

vitenskapelige formål, og at felles verktøy muliggjør 

konsekvente data på tvers av stater, til tross for at 

kostnadene knyttet til dette vil variere avhengig av i 

hvilken grad de variabler og metoder som etterspørres, 

er integrert i eksisterende nasjonale undersøkelser. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for Det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Europeisk statistikk som bygger på den europeiske helseinter-

vjuundersøkelsen (EHIS) skal omfatte helsetilstand, helse-

tjenester og viktige helsefaktorer i tillegg til sosiodemografiske 

kjennetegn i befolkningen som er 15 år eller eldre. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1. «husholdning» en person som bor alene eller en gruppe 

mennesker som bor sammen i samme private bolig og deler 

utgifter, herunder fellesutgifter til grunnleggende behov; 

denne definisjonen dekker ikke felleshusholdninger som 

sykehus, pleie- eller omsorgsboliger, fengsler, kaserner, 

religiøse institusjoner, internater eller vandrerhjem. 

2. «vanlig bosted» det sted en person til vanlig tilbringer 

døgnhvilen, uavhengig av om det forekommer midlertidig 

fravær på grunn av fritidsaktiviteter, ferie, besøk hos venner 

og slektninger, forretningsreiser, medisinsk behandling eller 

pilegrimsreiser, eller, dersom slike opplysninger ikke 

foreligger, det sted en person har lovlig eller registrert 

bosted. 

 Bare følgende personer skal anses å ha vanlig bosted på det 

gjeldende geografiske området: 

a)  de som i et sammenhengende tidsrom på minst tolv 

måneder før referansedatoen har bodd på sitt vanlige 

bosted, eller  

2019/EØS/28/66 
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b)  de som i løpet av de siste tolv månedene før referanse-

datoen er ankommet sitt vanlige bosted i den hensikt å 

oppholde seg der i minst ett år. 

 Dersom forholdene i bokstav a) eller b) ikke kan påvises, 

menes med «vanlig bosted» det sted en person har lovlig 

eller registrert bosted. 

3. «mikrodata» ikke-aggregerte observasjoner eller målinger 

av kjennetegn ved individuelle enheter. 

4. «metadata» data som definerer og beskriver andre data samt 

statistikkprosesser. 

Artikkel 3 

Nødvendige data 

1.  Hver medlemsstat skal framlegge for Kommisjonen 

(Eurostat) mikrodataene fastsatt i vedlegg I. 

2.  Mikrodataene skal bygge på sannsynlighetsutvalg som er 

nasjonalt representative. 

3.  For å harmonisere resultatene fra undersøkelsen så langt 

som mulig på tvers av stater, skal Kommisjonen (Eurostat) i 

nært samarbeid med medlemsstatene foreslå metodiske og 

praktiske anbefalinger og retningslinjer for trekking av utvalg 

og gjennomføring av undersøkelsen i form av en «håndbok om 

den europeiske helseintervjuundersøkelsen», der et standard 

spørreskjema skal inngå. 

4.  Den minste effektive utvalgsstørrelsen, beregnet på 

grunnlag av en antakelse om at utvalget er et enkelt tilfeldig 

utvalg, er fastsatt i vedlegg II. Vekt skal beregnes for å ta 

hensyn til enhetenes utvalgssannsynlighet, frafall og, dersom 

det er relevant, tilpasning av utvalget til eksterne data knyttet til 

distribusjon av personer i målpopulasjonen. 

5.  Mindre deler av det nasjonale territoriet som ikke utgjør 

mer enn 2 % av den nasjonale befolkningen i de respektive 

medlemsstatene og nasjonale territoriene angitt i vedlegg III, 

omfattes ikke. 

Artikkel 4 

Referanseår og populasjon 

1.  Referanseåret skal være 2013, 2014 eller 2015. 

2.  Referansepopulasjonen skal være enkeltpersoner som er 

15 år eller eldre og som bor i private husholdninger på den 

berørte medlemsstats territorium på tidspunktet for datainn-

samlingen. 

3.  Datainnsamlingen skal spres over minst tre måneder der 

minst én måned er på høsten (september – desember). 

Artikkel 5 

Referansemetadata 

1.  Referansemetadataene om kvalitet skal framlegges i 

henhold til standarden for det europeiske statistikksystem, som 

fastsettes av Kommisjonen (Eurostat) i enighet med medlems-

statene. 

2.  Medlemsstatene skal framlegge nevnte metadata for 

Kommisjonen (Eurostat) senest to måneder etter at mikroda-

taene er oversendt. 

Artikkel 6 

Oversending av mikrodata og referansemetadata til 

Kommisjonen (Eurostat) 

1.  Medlemsstatene skal oversende endelige, godkjente og 

vektede mikrodata og referansemetadata om kvalitet som 

kreves ved denne forordning i samsvar med en utvekslings-

standard fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). Mikrodataene og 

referansemetadataene skal oversendes via den sentrale datapor-

talen. 

2.  Mikrodata skal gjøres tilgjengelige senest  

30. september 2015 eller ni måneder etter utløpet av den 

nasjonale datainnsamlingsperioden dersom undersøkelsen 

utføres etter desember 2014. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Mikrodata som skal framlegges for Kommisjonen (Eurostat) 

TEKNISKE VARIABLER I UNDERSØKELSEN 

Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

PID Oppgavegiverens identifikasjonsnummer 10-sifret tall 

– 1 Mangler 

Alle 

HHID Husholdningens identifikasjonsnummer 10-sifret tall 

– 1 Mangler 

Alle 

PRIMSTRAT Primære strata ved bestemmelsen av utvalget 0001 – 9999 

– 2 Ikke relevant (ingen stratifisering) 

Alle 

PSU Primære utvalgsenheter ved bestemmelsen av utvalget 0001 – 9999 

– 2 Ikke relevant (ikke utvalg i flere trinn)I 

Alle 

WGT Endelig individuell vekt Nummer 5.3 

– 1 Mangler 

Alle 

PROXY Ble den utvalgte personen eller en annen person intervjuet (intervju med stedfortreder) 1 Personen selv 

2 Annet medlem av husholdningen 

3 Annen person utenfor husholdningen 

– 1 Mangler 

Alle 

REFYEAR Referanseår for intervjuet 4 sifre Alle 

REFMONTH Referansemåned for intervjuet 1 – 12 

– 1 Mangler 

Alle 

INTMETHOD Benyttet datainnsamlingsmetode 10 Post, ikke-elektronisk versjon 

11 Post, elektronisk versjon (e-post) 

20 Ansikt til ansikt, ikke-elektronisk versjon 

21 Ansikt til ansikt, elektronisk versjon 

30 Telefon, ikke-elektronisk versjon 

31 Telefon, elektronisk versjon 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  40 Bruk av Internett 

50 Blandet innsamlingsmetode (f.eks. både post og 

intervju) 

 

INTLANG Språk benyttet i intervjuet 3-sifrede koder (Eurostats standardkodeliste) 

– 1 Mangler 

Alle 

VIKTIGE SOSIALE VARIABLER 

Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

SEX Oppgavegivers kjønn 1 Mann 

2 Kvinne 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AGE Oppgavegivers alder (fylte år) på intervjutidspunktet Siffer 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

COUNTRY Bostedsstat 2-sifret basert på NUTS, på høyeste aggregerte nivå 

(nivå 0 eller landnivå) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

BIRTHPLACE Fødselsstat 10 Født i staten 

21 Født i en annen EU-stat 

22 Født i en stat som ikke er medlem i EU 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CITIZEN Statstilhørighet på tidspunktet for datainnsamlingen 10 Statsborger i rapporteringsstaten 

21 Ikke statsborger i rapporteringsstaten, men i en 

annen EU-stat 

22 Ikke statsborger i rapporteringsstaten, men i en 

stat utenfor EU 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

REGION Bostedsregion Koding i henhold til NUTS på tosifret nivå 

– 1 Mangler 

Alle 

DEG_URB Urbaniseringsgrad 1 Tett befolket område 

2 Verken tett eller tynt befolket område 

3 Tynt befolket område 

– 1 Mangler 

Alle 

MARSTALEGAL Sivilstand 1 Har aldri vært gift eller i registrert partnerskap 

2 Gift eller i registrert partnerskap 

3 Enke/enkemann eller i registrert partnerskap som 

opphørte da partner døde (ikke inngått nytt 

ekteskap eller nytt registrert partnerskap) 

4 Skilt eller i registrert partnerskap som er lovlig 

oppløst (ikke inngått nytt ekteskap eller nytt 

registrert partnerskap) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MARSTADEFACTO Faktisk sivilstand 1 Person som lever i et samboerskap 

2 Person som ikke lever i et samboerskap 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HATLEVEL Høyeste fullførte utdanning (oppnådd utdanningsnivå) Basert på ISCED 2011-klassifiseringen 

0 — Førskole 

1 — Grunnskoleutdanning, 1 – 7. trinn 

2 — Grunnskoleutdanning, 8. – 10. trinn 

3 — Videregående utdanning 

4 — Utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå 

5 — Høyere utdanning, kort varighet 

6 — Høyere utdanning, bachelornivå eller 

tilsvarende 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  7 — Høyere utdanning, masternivå eller 

tilsvarende 

8 — Høyere utdanning, doktorgradsnivå eller 

tilsvarende 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

 

MAINSTAT Arbeidsstyrkestatus ifølge egne opplysninger 10 Har et arbeid/yrke, herunder ulønnet arbeid for 

familieforetak eller driftsenhet, læretid eller lønnet 

praksis o.l. 

20 Arbeidsledig 

31 Elev, student, under opplæring, i ulønnet arbeid 

32 Pensjonert eller førtidspensjonert eller har 

avsluttet virksomhet 

33 Varig funksjonshemming 

34 Avtjener verneplikt eller siviltjeneste 

35 Utfører oppgaver i hjemmet 

36 Annen person som er inaktiv 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

FT_PT Heltids- eller deltidsarbeid 1 Heltid 

2 Deltid 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

MAINSTAT = 10 

JOBSTAT Yrkesstatus 10 Selvstendig næringsdrivende 

21 Lønnstaker med fast arbeid/ikke tidsbegrenset 

arbeidsavtale 

22 Lønnstaker med midlertidig arbeid/tidsbegrenset 

arbeidsavtale 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

MAINSTAT = 10 

JOBISCO Yrke ISCO-08, tosifret nivå 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

MAINSTAT = 10 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

LOCNACE Næringshovedområde Næringshovedområde i NACE Rev. 2 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

MAINSTAT = 10 

HHNBPERS Antall personer i husholdningen, omfatter oppgavegiveren 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHNBPERS_0_4 Antall personer 4 år eller yngre 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHNBPERS_5_13 Antall personer i alderen 5 til 13 år 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHNBPERS_14_15 Antall personer i alderen 14 til 15 år 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHNBPERS_16_24 Antall personer i alderen 16 til 24 år 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHNBPERS_25_64 Antall personer i alderen 25 til 64 år 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHNBPERS_65plus Antall personer 65 år eller eldre 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHTYPE Husholdningstype 10 Enpersonhusholdning 

21 Enslig forelder med barn under 25 år 

22 Par uten barn under 25 år 

23 Par med barn under 25 år 

24 Par eller enslig forelder med barn under 25 år og 

andre personer som bor i husholdningen 

25 Annen type husholdning 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HH_ACT Antall personer i alderen 16 til 64 år i husholdningen som er i arbeid 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

HH_INACT Antall personer i alderen 16 til 64 år i husholdningen som er arbeidsløse eller økonomisk inaktive 0 – 98 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HHINCOME Husholdningens ekvivalerte nettoinntekt per måned 1 Under 1. kvintil 

2 Mellom 1. og 2. kvintil 

3 Mellom 2. og 3. kvintil 

4 Mellom 3. og 4. kvintil 

5 Mellom 4. og 5. kvintil 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HELSEVARIABLER 

Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

Helsetilstand — minste europeiske helsemodul 

HS1 Allmennhelse etter egen oppfatning 

Hvordan oppfatter du din allmennhelse? 

1 Svært god 

2 God 

3 Ganske god 

4 Dårlig 

5 Svært dårlig 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HS2 Langvarig helseproblem: 

Har du vært plaget med sykdom eller helseproblemer i en periode på minst seks måneder? 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HS3 Generelt nedsatt funksjonsevne: 

Har du hatt nedsatt funksjonsevne på grunn av helseproblemer i løpet av de siste seks månedene? 

1 Svært nedsatt 

2 Nedsatt, men ikke veldig 

3 Ikke nedsatt i det hele tatt 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Sykdommer og kroniske tilstander 

CD1a Har hatt astma i løpet av de siste tolv månedene (herunder allergisk astma) 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

CD1b Har hatt kronisk bronkitt, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller emfysem i løpet av de siste 

tolv månedene 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1c Har hatt hjerteinfarkt i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1d Har hatt koronar hjertesykdom eller angina pectoris i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1e Har hatt høyt blodtrykk i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1f Har hatt slag (hjerneblødning, blodpropp i hjernen) i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1g Har hatt høyt artrose (unntatt artritt) i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1h Har hatt plager i korsryggen eller andre kroniske ryggplager i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1i Har hatt problemer med nakken eller andre kroniske nakkeplager i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1j Har hatt diabetes i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

CD1k Har hatt allergi som rhinitt, øyekatarr, dermatitt, matallergi eller annet (unntatt allergisk astma) i løpet 

av de siste tolv månedene 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1l Har hatt skrumplever i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1m Har hatt inkontinens (problemer med å kontrollere blærefunksjonen) i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1n Har hatt nyreproblemer i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

CD1o Har vært deprimert i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Ulykker og skader 

AC1a Har vært med i en trafikkulykke i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AC1b Har hatt en ulykke i hjemmet i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AC1c Har vært med i en fritidsulykke i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AC2 Den mest omfattende behandlingen for det alvorligste sykdomstilfellet i løpet av de siste tolv månedene 1 Innleggelse på sykehus eller annen 

helseinstitusjon 

2 Lege eller sykepleier 

3 Ingen behandling var nødvendig 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom 

AC1a = 1 eller 

AC1b = 1 eller 

AC1c = 1 



   

 

 

N
r. 2

8
/8

9
2
 

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
 

 

Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

Fravær fra arbeidet (pga. helseproblemer) 

AW1 Fravær fra arbeidet på grunn av egne helseproblemer i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom MAINSTAT = 10 

AW2 Antall dager fraværende fra arbeidet på grunn av egne helseproblemer i løpet av de siste tolv månedene Antall dager 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AW1 = 1 

Fysiske og sensoriske funksjonsbegrensninger 

PL1 Bruker briller eller kontaktlinser 1 Ja 

2 Nei 

3 Blind eller kan ikke se i det hele tatt 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PL2 Synsvansker, også ved bruk av briller eller kontaktlinser 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom PL1 = 1 eller 2 

PL3 Bruk av høreapparat 1 Ja 

2 Nei 

3 Svært hørselshemmet 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PL4 Problemer med å høre hva som blir sagt i en samtale med en annen person i et stille rom, selv med bruk 

av høreapparat 

1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom PL3 = 1 eller 2 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

PL5 Problemer med å høre hva som blir sagt i en samtale med en annen person i et støyete rom, selv med 

bruk av høreapparat 

1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom PL3 = 1 eller 2 og 

PL4 = 1 eller 2 eller 3 

PL6 Problemer med å gå en halv kilometer på flatmark uten bruk av hjelpemidler 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PL7 Problemer med å gå opp eller ned 12 trappetrinn 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Personlig pleie 

PC1a Problemer med å spise selv 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

PC1b Problemer med å komme seg opp i og ut av en seng eller stol 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

PC1c Problemer med å kle av og på seg 1 Nei 

2 I noen grad 

Dersom AGE >= 65 



   

 

 

N
r. 2

8
/8

9
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
 

 

Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

 

PC1d Problemer med å gå på toalettet 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

PC1e Problemer med å bade eller dusje 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

PC2 Får vanligvis hjelp til én eller flere av følgende aktiviteter: spise, komme seg opp i og ut av en seng eller 

stol, kle av og på seg, gå på toalettet, bade eller dusje 

1 Ja, med minst én aktivitet 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom (AGE >= 65) og 

{}{PC1a  1 eller PC1b  1 eller 

PC1c  1 eller PC1d  1 eller PC1e 

 1}} 

PC3 Trenger hjelp eller mer hjelp til én eller flere av følgende aktiviteter: spise, komme seg opp i og ut av en 

seng eller stol, kle av og på seg, gå på toalettet, bade eller dusje 

1 Ja, med minst én aktivitet 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom (AGE >= 65) og 

{}{PC1a  1 eller PC1b  1 eller 

PC1c  1 eller PC1d  1 eller PC1e 

 1}} 

Aktiviteter i hjemmet 

HA1a Problemer med å lage mat 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

Dersom AGE >= 65 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  – 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

 

HA1b Problemer med å bruke telefon 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

HA1c Problemer med å gjøre innkjøp 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

HA1d Problemer med å passe på medisinering 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

HA1e Problemer med å gjøre lett husarbeid 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

Dersom AGE >= 65 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  – 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

 

HA1f Problemer med å gjøre tyngre husarbeid i begrenset omfang 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

HA1g Problemer med å ta hånd om økonomien og dagligdagse administrative oppgaver 1 Nei 

2 I noen grad 

3 I stor grad 

4 Kan ikke/ute av stand til 

5 Ikke relevant (har aldri forsøkt eller trenger ikke å 

gjøre det) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AGE >= 65 

HA2 Mottar vanligvis hjelp til én eller flere husholdningsaktiviteter: lage måltider, bruke telefonen, handle, 

styre medisinering, utføre lett husarbeid eller tyngre husarbeid i begrenset omfang, holde orden på 

økonomien og dagligdagse administrative oppgaver 

1 Ja, med minst én aktivitet 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom (AGE >= 65) og 

{}{HA1a  1 eller HA1b  1 eller 

HA1c  1 eller HA1d  1 eller 

HA1e  1 eller HA1f  1 eller 

HA1g  1}} 

HA3 Trenger hjelp til én eller flere husholdningsaktiviteter: lage måltider, bruke telefonen, handle, styre 

medisinering, utføre lett husarbeid eller tyngre husarbeid i begrenset omfang, holde orden på 

økonomien og utføre dagligdagse administrative oppgaver 

1 Ja, med minst én aktivitet 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom (AGE >= 65) og 

{}{HA1a  1 eller HA1b  1 eller 

HA1c  1 eller HA1d  1 eller 

HA1e  1 eller HA1f  1 eller 

HA1g  1}} 

Smerter 

PN1 Grad av smerter i løpet av de fire siste ukene 1 Ingen 

2 Svært mild 

3 Mild 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  4 Moderat 

5 Kraftig 

6 Svært kraftig 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

 

PN2 Smertenes innflytelse på ditt vanlige arbeid i løpet de fire siste ukene (både arbeid utenfor hjemmet og 

husarbeid) 

1 Aldri 

2 Litt 

3 Moderat 

4 Ganske mye 

5 Svært mye 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Mental helse 

MH1a Har hatt lite lyst til eller glede av å foreta seg noe de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MH1b Har vært nedstemt, deprimert eller fortvilt de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MH1c Har hatt problemer med å falle i søvn eller sove, eller har sovet for mye de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MH1d Har vært trøtt eller manglet energi de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

MH1e Har hatt dårlig matlyst eller har overspist i løpet av de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MH1f Har hatt det dårlig med seg selv eller følt seg mislykket de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MH1g Har hatt problemer med å konsentrere seg om f.eks. å lese avisen eller se på TV de siste to ukene 1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MH1h Har beveget seg så langsomt, snakket så sakte, vært så nervøs eller rastløs at andre mennesker kan ha 

lagt merke til det i løpet av de siste to ukene 

1 Aldri 

2 Flere dager 

3 Mer enn halvparten av dagene 

4 Nesten hver dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Helsetjenester 

Sykehusinnleggelser og behandling som dagpasient 

HO1 Har vært innlagt på sykehus i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HO2 Antall døgn som sykehuspasient i løpet av de siste tolv månedene Antall 1 – 99 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom HO1 = 1 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

HO3 Har vært dagpasient på sykehus i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

HO4 Antall innleggelser som dagpasient på sykehus i løpet av de siste tolv månedene Antall 1 – 300 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom HO3 = 1 

Bruk av ambulerende helsetjenester og hjemmetjenester 

AM1 Siste besøk hos tannlege eller reguleringstannlege 

(for egen behandling) 

1 Mindre enn 6 måneder siden 

2 6 – 12 måneder siden 

3 12 måneder eller lengre siden 

4 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AM2 Siste besøk hos allmennpraktiserende lege eller familielege (for egen behandling) 1 Mindre enn 12 måneder siden 

2 12 måneder eller lengre siden 

3 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AM3 Antall besøk hos allmennpraktiserende lege eller familielege i løpet av de siste fire ukene (for egen 

behandling) 

Antall 0 – 99 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AM2 = 1 

AM4 Siste besøk hos medisinsk eller kirurgisk spesialist (for egen behandling) 1 Mindre enn 12 måneder siden 

2 12 måneder eller lengre siden 

3 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AM5 Antall besøk hos medisinsk eller kirurgisk spesialist i løpet av de siste fire ukene (for egen behandling) Antall 0 – 99 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AM4 = 1 

AM6a Besøk hos fysioterapeut eller kinesiolog i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

AM6b Besøk hos psykolog eller psykoterapeut i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AM7 Bruk av hjemmetjenester for personlige behov i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Bruk av medisiner 

MD1 Bruk av reseptbelagte medisiner i løpet av de siste to ukene 

(unntatt prevensjon) 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

MD2 Bruk av medisiner, naturmedisin eller vitaminer som ikke er skrevet ut av lege i løpet av de siste to 

ukene 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Forebyggende tjenester 

PA1 Siste vaksine mot influensa Måned/år (MMÅÅÅÅ) 

Aldri eller alt for lenge siden (0) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PA2 Siste blodtrykksmåling utført av helsepersonell 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 3 år siden 

3 3 – 5 år siden 

4 Mer enn 5 år siden 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PA3 Siste kolesterolmåling utført av helsepersonell 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 3 år siden 

3 3 – 5 år siden 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  4 Mer enn 5 år siden 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

 

PA4 Siste blodsukkermåling utført av helsepersonell 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 3 år siden 

3 3 – 5 år siden 

4 Mer enn 5 år siden 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PA5 Siste kontroll for blod i avføringen 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 2 år siden 

3 2 – 3 år siden 

4 Mer enn 3 år siden 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PA6 Siste koloskopi 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 5 år siden 

3 5 – 10 år siden 

4 Mer enn 10 år siden 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PA7 Siste mammografi 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 2 år siden 

3 2 – 3 år siden 

4 Mer enn 3 år siden 

5 Aldri 

Dersom SEX = 2 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  – 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

 

PA8 Siste gynekologiske undersøkelse 1 I løpet av de siste tolv månedene 

2 1 – 2 år siden 

3 2 – 3 år siden 

4 Mer enn 3 år siden 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom SEX = 2 

Udekket behov for helsetjenester 

UN1a Udekket behov for helsetjenester pga. lang venteliste i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

3 Ikke behov for helsetjenester 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

UN1b Udekket behov for helsetjenester de siste tolv månedene på grunn av avstand eller transportproblemer 1 Ja 

2 Nei 

3 Ikke behov for helsetjenester 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

UN2a Har ikke hatt råd til medisinsk undersøkelse eller behandling i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

3 Trengte det ikke 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

UN2b Har ikke hatt råd til tannlegeundersøkelse eller -behandling i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

3 Trengte det ikke 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

UN2c Har ikke hatt råd til reseptbelagte medisiner i løpet av de siste tolv månedene 1 Ja 

2 Nei 

3 Trengte det ikke 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

UN2d Har ikke hatt råd til psykiske helsetjenester (hos f.eks. psykolog eller psykiater) i løpet av de siste tolv 

månedene  

1 Ja 

2 Nei 

3 Trengte det ikke 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Viktige helsefaktorer 

Høyde og vekt 

BM1 Høyde uten sko Tall i cm 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

BM2 Vekt uten klær og sko Tall i kg 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Fysisk aktivitet/trening 

PE1 Fysisk anstrengelse i arbeidet (både lønnet og ulønnet arbeid) 1 Står eller sitter for det meste 

2 Går for det meste eller utfører oppgaver som 

krever moderat fysisk anstrengelse 

3 For det meste tungt eller fysisk krevende arbeid 

4 Utfører ingen arbeidsoppgaver 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PE2 Antall dager i en typisk uke med minst 10 minutter uavbrutt gange for å komme til og fra steder Antall dager 1 – 7 

0 Foretar aldri slike fysiske aktiviteter 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PE3 Tid brukt på å gå til og fra steder i løpet av en typisk dag 1 10 – 29 minutter per dag 

2 30 – 59 minutter per dag 

3 1 – 2 timer per dag 

Dersom PE2  0 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  4 2 – 3 timer per dag 

5 3 timer eller mer per dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

 

PE4 Antall dager i en typisk uke med minst 10 minutter uavbrutt sykling for å komme til og fra steder Antall dager 1 – 7 

0 Foretar aldri slike fysiske aktiviteter 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PE5 Tid brukt på å sykle til og fra steder i løpet av en typisk dag 1 10 – 29 minutter per dag 

2 30 – 59 minutter per dag 

3 1 – 2 timer per dag 

4 2 – 3 timer per dag 

5 3 timer eller mer per dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom PE4 0 

PE6 Antall dager i en typisk uke med trening eller fysiske fritidsaktiviteter som fører til litt økt pust eller 

puls i minst 10 minutter uavbrutt 

Antall dager 1 – 7 

0 Foretar aldri slike fysiske aktiviteter 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

PE7 Tid brukt på trening eller fysiske fritidsaktiviteter i løpet av en typisk uke TTMM (timer/minutter) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom PE6 0 

PE8 Antall dager i en typisk uke med styrketrening Antall dager 1 – 7 

0 Foretar aldri slike fysiske aktiviteter 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Inntak av frukt og grønnsaker 

FV1 Hvor ofte spiser du frukt (unntatt juice)? 1 En eller flere ganger om dagen 

2 4 – 6 ganger i uken 

3 1 – 3 ganger i uken 

4 Sjeldnere enn en gang i uken 

Alle 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

 

FV2 Antall porsjoner frukt om dagen (unntatt juice) Antall 1 – 99 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom FV1 = 1 

FV3 Hvor ofte spiser du grønnsaker eller salat (unntatt juice og poteter)? 1 En eller flere ganger om dagen 

2 4 – 6 ganger i uken 

3 1 – 3 ganger i uken 

4 Sjeldnere enn en gang i uken 

5 Aldri 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

FV4 Antall porsjoner grønnsaker eller salat per dag (unntatt juice og poteter) Antall 1 – 99 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom FV3 = 1 

Røyking 

SK1 Røykevaner 1 Røyker hver dag 

2 Røyker av og til 

3 Røyker ikke 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

SK2 Type tobakk som brukes 1 Sigaretter (maskinprodusert eller rullet for hånd) 

2 Sigarer 

3 Pipetobakk 

4 Annen tobakk 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom SK1 = 1 eller 2 

SK3 Gjennomsnittlig antall sigaretter per dag Antall 1 – 99 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom SK = 1 og 

SK2 = 1 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

SK4 Hvor ofte utsettes du for tobakksrøyk innendørs? 1 Aldri eller nesten aldri 

2 Mindre enn 1 time per dag 

3 1 time eller mer per dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Alkoholforbruk 

AL1 Hvor ofte har du drukket alkohol (f.eks. øl, vin, sider, brennevin, cocktail, ferdigblandede drikker, likør, 

hjemmelaget alkohol ...) i løpet av de siste tolv månedene? 

1 Hver dag eller nesten hver dag 

2 5 – 6 dager i uken 

3 3 – 4 dager i uken 

4 1 – 2 dager i uken 

5 2 – 3 dager i måneden 

6 Én gang i måneden 

7 Sjeldnere enn én gang per måned 

8 Ikke i løpet av de siste tolv månedene, ettersom 

jeg har sluttet å drikke alkohol 

9 Aldri, eller bare noen få ganger i hele mitt liv 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

AL2 Hvor ofte drikker du alkohol mandag til torsdag? 1 På alle fire dager 

2 På tre av fire dager 

3 På to av fire dager 

4 På én av fire dager 

5 På ingen av dagene 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AL1 = 1, 2, 3 eller 4 

AL3 Antall alkoholenheter i gjennomsnitt på en av dagene (mandag til torsdag) 1 16 eller mer per dag 

2 10 – 15 per dag 

3 6 – 9 per dag 

4 4 – 5 per dag 

5 3 per dag 

6 2 per dag 

Dersom (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) og 

(AL2 = 1, 2, 3 eller 4) 
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Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

  7 1 per dag 

8 0 per dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

 

AL4 Hvor ofte drikker du alkohol fredag til søndag? 1 På alle tre dager 

2 På to av tre dager 

3 På én av tre dager 

4 På ingen av dagene 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AL1 = 1, 2, 3 eller 4 

AL5 Antall alkoholenheter i gjennomsnitt på en av dagene (fredag til søndag) 1 16 eller mer per dag 

2 10 – 15 per dag 

3 6 – 9 per dag 

4 4 – 5 per dag 

5 3 per dag 

6 2 per dag 

7 1 per dag 

8 0 per dag 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) og 

(AL4 = 1, 2 eller 3) 

AL6 Hvor ofte har du drukket en skadelig mengde alkohol (tilsvarende 60 g ren etanol eller mer) i løpet av 

de siste tolv månedene? 

1 Hver dag eller nesten hver dag 

2 5 – 6 dager i uken 

3 3 – 4 dager i uken 

4 1 – 2 dager i uken 

5 2 – 3 dager i måneden 

6 Én gang i måneden 

7 Sjeldnere enn én gang per måned 

8 Ikke i løpet av de siste tolv månedene 

9 Aldri i hele mitt liv 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 

7 



   

 

 

N
r. 2

8
/9

0
8
 

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
 

 

Variabelnavn Beskrivelse Svarkategorier og -koder Filter 

Sosial støtte 

SS1 Antall nære personer du kan regne med ved alvorlige personlige problemer 1 Ingen 

2 1 eller 2 

3 3 – 5 

4 6 eller flere 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

SS2 I hvilken grad viser andre mennesker omsorg og interesse for deg og ditt? 1 I stor grad 

2 I noen grad 

3 Usikker 

4 I liten grad 

5 Ikke i det hele tatt 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

SS3 Hvor lett er det å få praktisk hjelp fra naboer hvis du trenger det? 1 Veldig lett 

2 Lett 

3 Mulig 

4 Vanskelig 

5 Svært vanskelig 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

Uformell pleie eller hjelp 

IC1 Pleier eller hjelper en eller flere personer på grunn av alder, kroniske helseplager eller nedsatt 

funksjonsevne, minst én gang per uke 

(unntatt i arbeidssammenheng) 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

Alle 

IC2 Oppgavegiverens tilknytning til den eller de personer som, som følge av kronisk sykdom, nedsatt 

funksjonsevne eller alderdom, får pleie eller hjelp minst én gang per uke 

1 Familiemedlem(mer) 

2 Ikke familiemedlem(mer) 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom IC1 = 1 

IC3 Hvor mange timer per uke pleier eller hjelper du den eller de personene som har kroniske lidelser, 

nedsatt funksjonsevne eller behov for hjelp på grunn av sin alder? 

1 Mindre enn 10 timer per uke 

2 10 – 20 timer per uke 

3 Mer enn 20 timer per uke 

– 1 Mangler (vet ikke, nekter å oppgi) 

– 2 Ikke relevant 

Dersom IC1 = 1 
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VEDLEGG II 

Endelige utvalg som skal oppnås 

 Personer 15 år eller eldre som skal intervjues 

EU-stater  

Belgia 6500 

Bulgaria 5920 

Tsjekkia 6510 

Danmark 5350 

Tyskland 15260 

Estland 4270 

Irland 5057 

Hellas 6667 

Spania 11620 

Frankrike 13110 

Italia 13180 

Kypros 4095 

Latvia 4555 

Litauen 4850 

Luxembourg 4000 

Ungarn 6410 

Malta 3975 

Nederland 7515 

Østerrike 6050 

Polen 10690 

Portugal 6515 

Romania 8420 

Slovenia 4486 

Slovakia 5370 

Finland 5330 

Sverige 6200 

Det forente kongerike 13085 

EU-stater i alt 194990 

Sveits 5900 

Island 3940 

Norge 5170 

I alt inkludert Sveits, Island og Norge 210000 
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VEDLEGG III 

Nasjonale territorier som er unntatt fra undersøkelsen 

Stat Nasjonale territorier 

Frankrike Franske oversjøiske departementer og territorier 

Kypros Området som ikke kontrolleres av regjeringen 

Nederland De karibiske øyer (Bonaire, St. Eustatius og Saba), de vestfrisiske øyer 

unntatt Texel 

Irland Alle øyer utenfor Irlands kyst unntatt Achill, Bull, Cruit, Gorumna, 

Inishnee, Lettermore, Lettermullan og Valentia 

Det forente kongerike Skottland nord for Caledoniakanalen, Scilly-øyene 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1185/2009 

av 25. november 2009 

om statistikk over pesticider(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, på 

grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av  

10. november 2009(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF 

av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette 

miljøhandlingsprogram(3) anerkjente at virkningen av 

pesticider på menneskers helse og på miljøet, særlig av 

pesticider som brukes i landbruket, må reduseres 

ytterligere. Den understreket behovet for å oppnå en mer 

bærekraftig bruk av pesticider og oppfordret til en 

betydelig samlet reduksjon av risikoen ved og bruken av 

pesticider som er forenlig med det nødvendige 

plantevern. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 10.12.2009,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 51. 

(1) EUT C 256 av 27.10.2007, s. 86. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. mars 2008 (EUT C 66 E av 

20.3.2009, s. 98), Rådets felles holdning av 20. november 2008 

(EUT C 38 E av 17.2.2009, s. 1), Europaparlamentets holdning av 

24. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT), rådsbeslutning av 

16. november 2009 og Europaparlamentets regelverksresolusjon av 

24. november 2009. 

(3) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

2)  I sin melding til Rådet, Europaparlamentet og Den 

europeiske økonomiske og sosiale komité kalt «Mot en 

temastrategi for bærekraftig bruk av pesticider» 

anerkjente Kommisjonen behovet for en detaljert, 

harmonisert og ajourført statistikk over salg og bruk av 

pesticider på fellesskapsplan. Slik statistikk er 

nødvendig for å vurdere Den europeiske unions politikk 

for bærekraftig utvikling og for å beregne relevante 

indikatorer for helse- og miljørisikoer i forbindelse med 

bruk av pesticider. 

3)  Harmonisert og sammenlignbar fellesskapsstatistikk 

over salg og bruk av pesticider er viktig for utviklingen 

og overvåkingen av Fellesskapets regelverk og politikk 

med hensyn til temastrategien for bærekraftig bruk av 

pesticider. 

4)  Ettersom virkningene av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markeds-

føring av biocidprodukter(4) ikke vil vise seg før den 

første vurderingen av aktive stoffer til bruk i biocid-

produkter er avsluttet, har for tiden verken Kommi-

sjonen eller de fleste medlemsstater tilstrekkelig 

kunnskap eller erfaring til å foreslå ytterligere tiltak som 

gjelder biocidprodukter. Denne forordnings virke-

område bør derfor begrenses til pesticider som er 

plantevernmidler i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 

om omsetning av plantevernmidler(5), for hvilke det 

allerede foreligger betydelig erfaring med data-

innsamling.  

  

(4) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(5) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

2019/EØS/28/67 
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5)  Idet det tas hensyn til resultatene fra vurderingen av 

direktiv 98/8/EF og på grunnlag av en konse-

kvensanalyse, forventes det imidlertid at virkeområdet 

for denne forordning vil bli utvidet til å gjelde 

biocidprodukter. 

6)  Kommisjonens mangeårige erfaring med å samle inn 

data om salg og bruk av pesticider har vist at det er et 

behov for en harmonisert metodikk for innsamling av 

statistikk på fellesskapsplan, både i forbindelse med 

omsetningsfasen og fra brukerne. Med henblikk på å 

kunne beregne nøyaktige risikoindikatorer, i samsvar 

med målene med temastrategien for bærekraftig bruk av 

pesticider, må statistikken videre oppdeles etter aktive 

stoffer. 

7)  Av de ulike alternativene for datainnsamling som ble 

vurdert i konsekvensanalysen av temastrategien for 

bærekraftig bruk av pesticider, ble obligatorisk datainn-

samling anbefalt som det beste alternativet, ettersom det 

ville muliggjøre rask og kostnadseffektiv utarbeiding av 

nøyaktige og pålitelige opplysninger om omsetning og 

bruk av pesticider. 

8)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 

av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(1) utgjør 

referanserammen for bestemmelsene i denne forordning 

og krever særlig samsvar med prinsippene for faglig 

uavhengighet, upartiskhet, objektivitet, pålitelighet, 

kostnadseffektivitet og fortrolig behandling av 

statistiske opplysninger. 

9)  Oversending av fortrolige statistiske opplysninger 

omfattes av bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 223/2009. Tiltak som treffes i samsvar med nevnte 

forordning, sikrer fysisk og logisk vern av fortrolige 

opplysninger og sikrer at det ikke skjer en urettmessig 

offentliggjøring eller anvendelse i ikke-statistisk 

øyemed ved utarbeiding og spredning av fellesskaps-

statistikker. 

10)  Offentliggjøring og spredning av opplysninger som er 

innsamlet i henhold til denne forordning, omfattes av 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 223/2009. Tiltak 

som treffes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 223/2009, sikrer fysisk og logisk vern av fortrolige 

opplysninger og sikrer at det ikke skjer en urettmessig 

offentliggjøring eller anvendelse i ikke-statistisk 

øyemed ved utarbeiding og spredning av fellesskaps-

statistikker. 

11)  Data om omsetning og bruk av pesticider som skal 

framlegges i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om 

fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for å oppnå 

bærekraftig bruk av pesticider(2) og forordning (EF) 

  

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

(2) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 71. 

nr. 1107/2009, bør vurderes i samsvar med de relevante 

bestemmelser i nevnte direktiv og nevnte forordning. 

12)  Denne forordning bør få anvendelse uten at det berører 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av  

28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon(3) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av  

6. september 2006 om anvendelse på fellesskapsinsti-

tusjoner og -organer av bestemmelsene i Aarhus-

konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn 

deltaking i beslutningsprosesser og tilgang til 

rettsmidler i saker som gjelder miljøet(4). 

13)  For å sikre sammenlignbare resultater. bør statistikk 

over pesticider utarbeides i samsvar med en angitt 

spesifikasjon, i en hensiktsmessig form og innen en 

fastsatt frist fra referanseårets slutt, som definert i 

vedleggene til denne forordning. 

14)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbe-

slutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er gitt Kommisjonen(5). 

15)  Særlig bør Kommisjonen ha myndighet til å definere 

området som behandles og til å tilpasse vedlegg III. 

Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 

forordning, blant annet ved å utfylle den med nye ikke-

grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

16)  Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 

en felles ramme for systematisk utarbeiding av felles-

skapsstatistikk over omsetning og bruk av pesticider, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor bedre nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds-

messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

17)  Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved råds-

beslutning 89/382/EØF, Euratom(6), er blitt rådspurt.  

  

(3) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

(4) EUT L 264 av 25.9.2006, s. 13. 

(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(6) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål, virkeområde og mål 

1.  Ved denne forordning fastsettes en felles ramme for 

systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikk over omsetning 

og bruk av de pesticider som defineres som plantevernmidler i 

henhold til artikkel 2 bokstav a) i). 

2.  Statistikken gjelder for: 

— de mengder pesticider som i henhold til vedlegg I årlig 

bringes i omsetning årlig, 

— de mengder pesticider som i henhold til vedlegg II brukes 

årlig, 

3.  Statistikken skal, sammen med andre relevante 

opplysninger, særlig tjene formålene i artikkel 4 og 15 i direktiv 

2009/128/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «pesticider» 

i)  et plantevernmiddel som definert i artikkel 2 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, 

ii)  et biocidprodukt som definert i artikkel 2 nr. 1 i 

direktiv 98/8/EF, 

b) «stoffer» stoffer som definert i artikkel 3 punkt 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder aktive stoffer, 

beskyttende midler og synergister, 

c) «aktive stoffer» aktive stoffer som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, 

d) «beskyttende midler» beskyttende midler som nevnt i 

artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

e) «synergist» synergister som nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav 

b) i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

f) «bringe i omsetning» bringe i omsetning som definert i 

artikkel 3 punkt 9 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

g) «godkjenningsinnehaver» godkjenningsinnehaver som 

definert i artikkel 3 punkt 24 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, 

h) «landbruksformål» enhver type bruk av et plantevernmiddel 

som er direkte eller indirekte knyttet til produksjonen av 

planteprodukter som ledd i den økonomiske virksomheten 

til en driftsenhet i landbruket, 

i) «yrkesbruker» en yrkesbruker som definert i artikkel 3 

punkt 1 i direktiv 2009/128/EF, 

j) «driftsenhet i landbruket» en driftsenhet i landbruket som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om 

strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse 

om produksjonsmetoder innenfor landbruket(1). 

Artikkel 3 

Innsamling, oversending og behandling av opplysninger 

1.  Medlemsstater skal hvert år samle inn de nødvendige 

opplysninger for å spesifisere egenskapene oppført i vedlegg I, 

og over en femårsperiode for å spesifisere egenskapene oppført 

i vedlegg II ved hjelp av: 

— undersøkelser, 

— opplysninger om omsetning og bruk av pesticider, idet det 

tas særlig hensyn til forpliktelsene i henhold til artikkel 67 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, 

— administrative kilder eller 

— en kombinasjon av disse metodene, herunder statistiske 

beregningsmetoder på grunnlag av ekspertvurderinger eller 

modeller. 

2.  Medlemsstatene skal oversende de statistiske resultatene, 

herunder fortrolige opplysninger, til Kommisjonen (Eurostat) i 

samsvar med tidsplanen og periodisiteten angitt i vedlegg I 

og II. Opplysningene skal framlegges i samsvar med klassifise-

ringen angitt i vedlegg III. 

3.  Medlemsstatene skal oversende opplysningene i 

elektronisk form i et egnet teknisk format som skal vedtas av 

Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 6 nr. 2. 

4.  Av fortrolighetshensyn skal Kommisjonen (Eurostat) 

aggregere opplysningene før offentliggjøring, i samsvar med de 

kjemiske klasser eller produktkategorier som er angitt i 

vedlegg III, idet det tas behørig hensyn til vern av fortrolige 

opplysninger i hver enkelt medlemsstat. De fortrolige 

opplysningene skal brukes av nasjonale myndigheter og av 

Kommisjonen (Eurostat) bare for statistikkformål, i samsvar 

med artikkel 20 i forordning (EF) nr. 223/2009.  

  

(1) EUT L 321 av 1.12.2008, s. 14. 
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Artikkel 4 

Kvalitetsvurdering 

1.  I denne forordning får kvalitetskriteriene som fastsatt i 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse. 

2.  Medlemsstatene skal framlegge rapporter for Kommi-

sjonen (Eurostat) om kvaliteten på de overførte opplysningene 

som nevnt i vedlegg I og II. Kommisjonen (Eurostat) skal 

vurdere kvaliteten på de oversendte opplysningene. 

Artikkel 5 

Gjennomføringstiltak 

1.  Relevant teknisk format for oversending av opplysninger 

skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité fastsatt i 

artikkel 6 nr. 2. 

Kommisjonen kan, om nødvendig, endre kravene til fram-

legging av kvalitetsrapportene som er beskrevet i avsnitt 6 i 

vedlegg I og II. Disse tiltakene, som har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å 

utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 6 nr. 3. 

2.  Kommisjonen skal ta i bruk definisjonen av «område som 

behandles» som nevnt i avsnitt 2 i vedlegg II. Dette tiltak, som 

har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 

6 nr. 3. 

3.  Kommisjonen skal regelmessig og minst hvert femte år 

tilpasse listen over relevante stoffer og klassifiseringen av dem i 

produktkategorier og kjemiske klasser som angitt i vedlegg III. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende deler i denne forordning, skal vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 6 nr. 3. 

Artikkel 6 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem, nedsatt ved artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 223/2009. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 

skal være tre måneder. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 7 

Rapportering 

Kommisjonen skal hvert femte år framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av for-

ordningen. Rapporten skal særlig evaluere de oversendte 

opplysningenes kvalitet som nevnt i artikkel 4, datainn-

samlingsmetodene og byrden for foretakene, driftsenheter i 

landbruket og nasjonale forvaltninger samt nytten av disse 

statistikkene i forbindelse med temastrategien for bærekraftig 

bruk av pesticider, særlig med tanke på målene som er fastsatt i 

artikkel 1. Rapporten skal, dersom det er relevant, inneholde 

forslag til ytterligere forbedring av datakvaliteten og datainn-

samlingsmetodene med sikte på å forbedre dataenes deknings-

område og sammenlignbarhet og å redusere den byrden som 

pålegges foretakene, driftsenheter i landbruket og nasjonale 

forvaltninger. 

Den første rapporten skal være framlagt innen 31. desember 2016. 

Artikkel 8 

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 Strasbourg 25. november 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK Å. TORSTENSSON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

STATISTIKK OVER OMSETNING AV PESTICIDER 

Avsnitt 1 

Dekning 

Statistikken skal dekke stoffene som er oppført i vedlegg III og som inngår i pesticider som bringes i omsetning i hver 

medlemsstat. Det skal særlig legges vekt på å unngå dobbelttelling ved ompakking av produktet eller overføring av 

godkjenninger mellom godkjenningsinnehavere. 

Avsnitt 2 

Variabler 

Mengden av hvert stoff som er oppført i vedlegg III og som inngår i pesticider som bringes i omsetning, skal 

registreres i hver medlemsstat. 

Avsnitt 3 

Rapporteringsenhet 

Data skal uttrykkes i kilo stoffer. 

Avsnitt 4 

Referanseperiode 

Referanseperioden skal være ett kalenderår. 

Avsnitt 5 

Første referanseperiode, periodisitet og oversending av resultater 

1.  Den første referanseperioden er annet kalenderår etter 30. desember 2009. 

2.  Etter første referanseperiode skal medlemsstatene framlegge data for hvert kalenderår. De skal offentliggjøre disse 

dataene, særlig på Internett, i samsvar med kravene til vern av den fortrolige behandling av statistiske opplysninger 

som fastsatt i forordning (EF) nr. 223/2009 med henblikk på å framlegge opplysninger overfor allmennheten. 

3.  Data skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) innen 12 måneder etter referanseårets slutt. 

Avsnitt 6 

Kvalitetsrapport 

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en kvalitetsrapport, som nevnt i artikkel 4, som angir: 

— metodene som er brukt til å samle inn opplysninger, 

— relevante kvalitetsaspekter i henhold til de metodene som er brukt til å samle inn opplysninger, 

— en beskrivelse av estimeringer, aggregeringer og utelukkelsesmetoder som er brukt. 

Rapporten skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) innen 15 måneder etter referanseårets slutt. 

 ______  
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VEDLEGG II 

STATISTIKK OVER BRUK AV PESTICIDER TIL LANDBRUKSFORMÅL 

Avsnitt 1 

Dekning 

1.  Statistikken skal dekke stoffer som er oppført i vedlegg III og som inngår i pesticider brukt på hver av de valgte 

avlingene i hver medlemsstat. 

2.  Hver medlemsstat skal fastsette det utvalget av avlinger som skal omfattes av femårsperioden angitt i avsnitt 5. 

Utvalget skal være representativt for avlingene som dyrkes i medlemsstaten og for stoffene som brukes. 

 Ved valg av avlinger skal det tas hensyn til hvilke avlinger som er mest relevante for de nasjonale handlingsplanene 

som er nevnt i artikkel 4 i direktiv 2009/128/EF. 

Avsnitt 2 

Variabler 

For hver valgte avling skal følgende variabler fastsettes: 

a)  mengden av hvert stoff som er oppført i vedlegg III og som inngår i pesticider som brukes på denne avlingen, og 

b)  området som behandles med hvert stoff. 

Avsnitt 3 

Rapporteringsenheter 

1.  Mengden stoffer som brukes, skal angis i kilo. 

2.  De behandlede områdene skal angis i hektar. 

Avsnitt 4 

Referanseperiode 

1.  Referanseperioden skal i prinsippet være på høyst 12 måneder og omfatte all behandling med plantevernmidler som 

direkte eller indirekte er foretatt av avlingen. 

2.  Referanseperioden skal være det året innhøstingen startet. 

Avsnitt 5 

Første referanseperiode, periodisitet og oversending av resultater 

1.  Medlemsstatene skal for hver femårsperiode utarbeide statistikk over bruken av pesticider for hver avling som er 

valgt, innenfor en referanseperiode som angitt i avsnitt 4. 

2.  Medlemsstatene kan fritt velge referanseperiode når som helst i løpet av femårsperioden. Perioden kan velges 

individuelt for hver avling som velges. 

3.  Den første femårsperioden starter det første kalenderåret etter 30. desember 2009. 

4.  Medlemsstatene skal framlegge opplysninger for hver femårsperiode. 
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5.  Opplysningene skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) innen 12 måneder etter at hver femårsperiode er avsluttet 

og skal offentliggjøres, særlig på Internett, i samsvar med kravene til vern av den fortrolige behandling av 

statistiske opplysninger som fastsatt forordning (EF) nr. 223/2009 med henblikk på å framlegge opplysninger for 

allmennheten. 

Avsnitt 6 

Kvalitetsrapport 

Ved oversending av resultatene skal medlemsstatene framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en kvalitetsrapport, som 

nevnt i artikkel 4, med angivelse av: 

— utformingen av prøvetakingsmetodene, 

— metodene som er brukt til å samle inn opplysninger, 

— en estimering av den relative betydning av avlingene som er omfattet, med hensyn til den samlede mengden 

pesticider som er brukt, 

— relevante kvalitetsaspekter i henhold til de metodene som er brukt til å samle inn opplysninger, 

— en sammenligning av opplysningene om de pesticider som er brukt i løpet av femårsperioden og de pesticider som 

er brakt i omsetning i løpet av de samme fem årene, 

— et sammendrag av de kommersielle bruksområdene for pesticider utenfor landbruket som er framkommet i 

forbindelse med de forundersøkelser som gjennomføres av Kommisjonen (Eurostat). 

 ______  
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VEDLEGG III 

HARMONISERT KLASSIFISERING AV STOFFER 

HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

Soppdrepende midler og bakteriedrepende midler F0     

Uorganiske soppdrepende midler F1     

 F1.1 KOBBERFORBINDELSER ALLE KOBBERFORBINDELSER  44 

 F1.1  BORDEAUX-VÆSKE 8011-63-0 44 

 F1.1  KOBBERHYDROKSID 20427-59-2 44 

 F1.1  KOBBEROKSYKLORID 1332-40-7 44 

 F1.1  TREBASISK KOBBERSULFAT 1333-22-8 44 

 F1.1  KOBBER(I)OKSID 1319-39-1 44 

 F1.1  ANDRE KOBBERSALTER  44 

 F1.2 UORGANISK SVOVEL SVOVEL 7704-34-9 18 

 F1.3 ANDRE UORGANISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

ANDRE UORGANISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

  

Soppdrepende midler på basis av karbamater og 

ditiokarbamater 

F2     

 F2.1 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KARBANILATER 

DIETOFENKARB 87130-20-9 513 

 F2.2 SOPPDREPENDE MIDLER MED KARBAMATER BENTIAVALIKARB 413615-35-7 744 

 F2.2  IPROVALIKARB 140923-17-7 620 

 F2.2  PROPAMOKARB 24579-73-5 399 

 F2.3 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DITIOKARBAMATER 

MANKOZEB 8018-01-7 34 

 F2.3  MANEB 12427-38-2 61 

 F2.3  METIRAM 9006-42-2 478 

 F2.3  PROPINEB 12071-83-9 177 

 F2.3  TIRAM 137-26-8 24 

 F2.3  ZIRAM 137-30-4 31 

Soppdrepende midler på basis av benzimidazoler F3     

 F3.1 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

BENZIMIDAZOLER 

KARBENDAZIM 10605-21-7 263 

 F3.1  FUBERIDAZOL 3878-19-1 525 

 F3.1  TIABENDAZOL 148-79-8 323 

 F3.1  TIOFANATMETYL 23564-05-8 262 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

Soppdrepende midler på basis av imidazoler og 

triazoler 

F4     

 F4.1 SOPPDREPENDE MIDLER MED KONAZOLER BITERTANOL 55179-31-2 386 

 F4.1  BROMUKONAZOL 116255-48-2 680 

 F4.1  CYPROKONAZOL 94361-06-5 600 

 F4.1  DIFENOKONAZOL 119446-68-3 687 

 F4.1  DINIKONAZOL 83657-24-3 690 

 F4.1  EPOKSIKONAZOL 106325-08-0 609 

 F4.1  ETRIDIAZOL 2593-15-9 518 

 F4.1  FENBUKONAZOL 114369-43-6 694 

 F4.1  FLUKINKONAZOL 136426-54-5 474 

 F4.1  FLUSILAZOL 85509-19-9 435 

 F4.1  FLUTRIAFOL 76674-21-0 436 

 F4.1  HEKSAKONAZOL 79983-71-4 465 

 F4.1  IMAZALIL (ENILKONAZOL) 58594-72-2 335 

 F4.1  METKONAZOL 125116-23-6 706 

 F4.1  MYKLOBUTANIL 88671-89-0 442 

 F4.1  PENKONAZOL 66246-88-6 446 

 F4.1  PROPIKONAZOL 60207-90-1 408 

 F4.1  PROTIOKONAZOL 178928-70-6 745 

 F4.1  TEBUKONAZOL 107534-96-3 494 

 F4.1  TETRAKONAZOL 112281-77-3 726 

 F4.1  TRIADIMENOL 55219-65-3 398 

 F4.1  TRICYKLAZOL 41814-78-2 547 

 F4.1  TRIFLUMIZOL 99387-89-0 730 

 F4.1  TRITIKONAZOL 131983-72-7 652 

 F4.2 SOPPDREPENDE MIDLER MED IMIDAZOLER CYAZOFAMID 120116-88-3 653 

 F4.2  FENAMIDON 161326-34-7 650 

 F4.2  TRIAZOKSID 72459-58-6 729 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

Soppdrepende midler på basis av morfoliner F5     

 F5.1 SOPPDREPENDE MIDLER MED MORFOLINER DIMETOMORF 110488-70-5 483 

 F5.1  DODEMORF 1593-77-7 300 

 F5.1  FENPROPIMORF 67564-91-4 427 

Andre soppdrepende midler F6     

 F6.1 SOPPDREPENDE MIDLER MED ALIFATISK 

NITROGEN 

CYMOKSANIL 57966-95-7 419 

 F6.1  DODIN 2439-10-3 101 

 F6.1  GUAZATIN 108173-90-6 361 

 F6.2 SOPPDREPENDE MIDLER MED AMIDER BENALAKSYL 71626-11-4 416 

 F6.2  BOSKALID 188425-85-6 673 

 F6.2  FLUTOLANIL 66332-96-5 524 

 F6.2  MEPRONIL 55814-41-0 533 

 F6.2  METALAKSYL 57837-19-1 365 

 F6.2  METALAKSYL-M 70630-17-0 580 

 F6.2  PROKLORAZ 67747-09-5 407 

 F6.2  SILTIOFAM 175217-20-6 635 

 F6.2  TOLYLFLUANID 731-27-1 275 

 F6.2  ZOKSAMID 156052-68-5 640 

 F6.3 SOPPDREPENDE MIDLER MED ANILIDER KARBOKSIN 5234-68-4 273 

 F6.3  FENHEKSAMID 126833-17-8 603 

 F6.4 ANTIBIOTISKE SOPPDREPENDE OG 

BAKTERIEDREPENDE MIDLER 

KASUGAMYCIN 6980-18-3 703 

 F6.4  POLYOKSINER 11113-80-7 710 

 F6.4  STREPTOMYCIN 57-92-1 312 

 F6.5 AROMATISKE SOPPDREPENDE MIDLER KLORTALONIL 1897-45-6 288 

 F6.5  DIKLORAN 99-30-9 150 

 F6.6 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DIKARBOKSIMIDER 

IPRODION 36734-19-7 278 

 F6.6  PROCYMIDON 32809-16-8 383 

 F6.7 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DINITROANILINER 

FLUAZINAM 79622-59-6 521 

 F6.8 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DINITROFENOLER 

DINOKAP 39300-45-3 98 

 F6.9 SOPPDREPENDE MIDLER MED ORGANISK 

FOSFOR 

FOSETYL 15845-66-6 384 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 F6.9  TOLKLOFOSMETYL 57018-04-9 479 

 F6.10 SOPPDREPENDE MIDLER MED OKSAZOLER HYMEKSAZOL 10004-44-1 528 

 F6.10  FAMOKSADON 131807-57-3 594 

 F6.10  VINKLOZOLIN 50471-44-8 280 

 F6.11 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

FENYLPYRROLER 

FLUDIOKSONIL 131341-86-1 522 

 F6.12 SOPPDREPENDE MIDLER MED FTALIMIDER KAPTAN 133-06-2 40 

 F6.12  FOLPET 133-07-3 75 

 F6.13 SOPPDREPENDE MIDLER MED PYRIMIDINER BUPIRIMAT 41483-43-6 261 

 F6.13  CYPRODINIL 121552-61-2 511 

 F6.13  FENARIMOL 60168-88-9 380 

 F6.13  MEPANIPYRIM 110235-47-7 611 

 F6.13  PYRIMETANIL 53112-28-0 714 

 F6.14 SOPPDREPENDE MIDLER MED KINOLINER KINOKSYFEN 124495-18-7 566 

 F6.14  8-HYDROKSYKINOLINSULFAT 134-31-6 677 

 F6.15 SOPPDREPENDE MIDLER MED KINONER DITIANON 3347-22-6 153 

 F6.16 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

STROBILURINER 

AZOKSYSTROBIN 131860-33-8 571 

 F6.16  DIMOKSYSTROBIN 149961-52-4 739 

 F6.16  FLUOKSASTROBIN 361377-29-9 746 

 F6.16  KRESOKSIM-METYL 143390-89-0 568 

 F6.16  PIKOKSYSTROBIN 117428-22-5 628 

 F6.16  PYRAKLOSTROBIN 175013-18-0 657 

 F6.16  TRIFLOKSYSTROBIN 141517-21-7 617 

 F6.17 SOPPDREPENDE MIDLER MED UREA PENCYKURON 66063-05-6 402 

 F6.18 UKLASSIFISERTE SOPPDREPENDE MIDLER ACIBENZOLAR 126448-41-7 597 

 F6.18  BENZOSYRE 65-85-0 622 

 F6.18  DIKLOROFEN 97-23-4 325 

 F6.18  FENPROPIDIN 67306-00-7 520 

 F6.18  METRAFENON 220899-03-6 752 

 F6.18  2-FENYFENOL 90-43-7 246 

 F6.18  SPIROKSAMIN 118134-30-8 572 

 F6.19 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER   
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

Ugressmidler. Nedsviingsmidler og mosemidler H0     

Ugressmidler på basis av fenoksy-fytohormoner H1     

 H1.1 UGRESSMIDLER MED FENOKSYSYRER 2,4-D 94-75-7 1 

 H1.1  2,4-DB 94-82-6 83 

 H1.1  DIKLORPROP-P 15165-67-0 476 

 H1.1  MCPA 94-74-6 2 

 H1.1  MCPB 94-81-5 50 

 H1.1  MEKOPROP 7085-19-0 51 

 H1.1  MEKOPROP-P 16484-77-8 475 

Ugressmidler på basis av triaziner og triazioner H2     

 H2.1 UGRESSMIDLER MED METYLTIOTRIAZINER METOPROTRYN 841-06-5 94 

 H2.2 UGRESSMIDLER MED TRIAZINER SIMETRYN 1014-70-6 179 

 H2.2  TERBUTYLAZIN 5915-41-3 234 

 H2.3 UGRESSMIDLER MED TRIAZINONER METAMITRON 41394-05-2 381 

 H2.3  METRIBUZIN 21087-64-9 283 

Ugressmidler på basis av amider og anilider H3     

 H3.1 UGRESSMIDLER MED AMIDER BEFLUBUTAMID 113614-08-7 662 

 H3.1  DIMETENAMID 87674-68-8 638 

 H3.1  FLUPOKSAM 119126-15-7 8158 

 H3.1  ISOKSABEN 82558-50-7 701 

 H3.1  NAPROPAMID 15299-99-7 271 

 H3.1  PETOKSAMID 106700-29-2 665 

 H3.1  PROPYZAMID 23950-58-5 315 

 H3.2 UGRESSMIDLER MED ANILIDER DIFLUFENIKAN 83164-33-4 462 

 H3.2  FLORASULAM 145701-23-1 616 

 H3.2  FLUFENACET 142459-58-3 588 

 H3.2  METOSULAM 139528-85-1 707 

 H3.2  METAZAKLOR 67129-08-2 411 

 H3.2  PROPANIL 709-98-8 205 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 H3.3 UGRESSMIDLER MED KLOROACETANILIDER ACETOKLOR 34256-82-1 496 

 H3.3  ALAKLOR 15972-60-8 204 

 H3.3  DIMETAKLOR 50563-36-5 688 

 H3.3  PRETILAKLOR 51218-49-6 711 

 H3.3  PROPAKLOR 1918-16-7 176 

 H3.3  S-METOLAKLOR 87392-12-9 607 

Ugressmidler på basis av karbamater og 

biskarbamater 

H4     

 H4.1 UGRESSMIDLER MED BISKARBAMATER KLORPROFAM 101-21-3 43 

 H4.1  DESMEDIFAM 13684-56-5 477 

 H4.1  FENMEDIFAM 13684-63-4 77 

 H4.2 UGRESSMIDLER MED KARBAMATER ASULAM 3337-71-1 240 

 H4.2  KARBETAMID 16118-49-3 95 

Ugressmidler på basis av dinitroanilinderivater H5     

 H5.1 UGRESSMIDLER MED DINITROANILIN BENFLURALIN 1861-40-1 285 

 H5.1  BUTRALIN 33629-47-9 504 

 H5.1  ETALFLURALIN 55283-68-6 516 

 H5.1  ORYZALIN 19044-88-3 537 

 H5.1  PENDIMETALIN 40487-42-1 357 

 H5.1  TRIFLURALIN 2582-09-8 183 

Ugressmidler på basis av derivater av urea, uraciler 

eller sulfonylurea 

H6     

 H6.1 UGRESSMIDLER MED SYLFONYLUREA AMIDOSULFURON 120923-37-7 515 

 H6.1  AZIMSULFURON 120162-55-2 584 

 H6.1  BENSULFURON 99283-01-9 502 

 H6.1  KLORSULFURON 64902-72-3 391 

 H6.1  SINOSULFURON 94593-91-6 507 

 H6.1  ETOKSYSULFURON 126801-58-9 591 

 H6.1  FLAZASULFURON 104040-78-0 595 

 H6.1  FLUPYRSULFURON 150315-10-9 577 

 H6.1  FORAMSULFURON 173159-57-4 659 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 H6.1  IMAZOSULFURON 122548-33-8 590 

 H6.1  JODSULFURON 185119-76-0 634 

 H6.1  MESOSULFURON 400852-66-6 663 

 H6.1  METSULFURON 74223-64-6 441 

 H6.1  NIKOSULFURON 111991-09-4 709 

 H6.1  OKSASULFURON 144651-06-9 626 

 H6.1  PRIMISULFURON 113036-87-6 712 

 H6.1  PROSULFURON 94125-34-5 579 

 H6.1  RIMSULFURON 122931-48-0 716 

 H6.1  SULFOSULFURON 141776-32-1 601 

 H6.1  TIFENSULFURON 79277-67-1 452 

 H6.1  TRIASULFURON 82097-50-5 480 

 H6.1  TRIBENURON 106040-48-6 546 

 H6.1  TRIFLUSULFURON 135990-29-3 731 

 H6.1  TRITOSULFURON 142469-14-5 735 

 H6.2 UGRESSMIDLER MED URACILER LENACIL 2164-08-1 163 

 H6.3 UGRESSMIDLER MED UREA KLORTOLURON 15545-48-9 217 

 H6.3  DIURON 330-54-1 100 

 H6.3  FLUOMETURON 2164-17-2 159 

 H6.3  ISOPROTURON 34123-59-6 336 

 H6.3  LINURON 330-55-2 76 

 H6.3  METABENZTIAZURON 18691-97-9 201 

 H6.3  METOBROMURON 3060-89-7 168 

 H6.3  METOKSURON 19937-59-8 219 

Andre ugressmidler H7     

 H7.1 UGRESSMIDLER MED 

ARYLOKSYFENOKSYPROPIONATER 

KLODINAFOP 114420-56-3 683 

 H7.1  CYHALOFOP 122008-85-9 596 

 H7.1  DIKLOFOP 40843-25-2 358 

 H7.1  FENOKSAPROP-P 113158-40-0 484 

 H7.1  FLUAZIFOP-P-BUTYL 79241-46-6 395 

 H7.1  HALOKSYFOP 69806-34-4 438 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 H7.1  HALOKSYFOP-R 72619-32-0 526 

 H7.1  PROPAKVIZAFOP 111479-05-1 713 

 H7.1  KIZALOFOP 76578-12-6 429 

 H7.1  KIZALOFOP-P 94051-08-8 641 

 H7.2 UGRESSMIDLER MED BENZOFURANER ETOFUMESAT 26225-79-6 233 

 H7.3 UGRESSMIDLER MED BENZOSYRE KLORTAL 2136-79-0 328 

 H7.3  DIKAMBA 1918-00-9 85 

 H7.4 UGRESSMIDLER MED BIPYRIDYLIUM DIKVAT 85-00-7 55 

 H7.4  PARAKVAT 4685-14-7 56 

 H7.5 UGRESSMIDLER MED SYKLOHEKSANDION KLETODIM 99129-21-2 508 

 H7.5  SYKLOKSYDIM 101205-02-1 510 

 H7.5  TEPRALOKSYDIM 149979-41-9 608 

 H7.5  TRALKOKSYDIM 87820-88-0 544 

 H7.6 UGRESSMIDLER MED DIAZINER PYRIDAT 55512-33-9 447 

 H7.7 UGRESSMIDLER MED DIKARBOKSIMIDER CINIDON-ETYL 142891-20-1 598 

 H7.7  FLUMIOKSAZIN 103361-09-7 578 

 H7.8 UGRESSMIDLER MED DIFENYLETERE AKLONIFEN 74070-46-5 498 

 H7.8  BIFENOKS 42576-02-3 413 

 H7.8  NITROFEN 1836-75-5 170 

 H7.8  OKSYFLUORFEN 42874-03-3 538 

 H7.9 UGRESSMIDLER MED IMIDAZOLINONER IMAZAMETABENZ 100728-84-5 529 

 H7.9  IMAZAMOX 114311-32-9 619 

 H7.9  IMAZETAPYR 81335-77-5 700 

 H7.10 UORGANISKE UGRESSMIDLER AMMONIUMSULFAMAT 7773-06-0 679 

 H7.10  KLORATER 7775-09-9 7 

 H7.11 UGRESSMIDLER MED ISOKSAZOL ISOKSAFLUTOL 141112-29-0 575 

 H7.12 UGRESSMIDLER MED MORFAKTINER FLURENOL 467-69-6 304 

 H7.13 UGRESSMIDLER MED NITRILER BROMOKSYNIL 1689-84-5 87 

 H7.13  DIKLOBENIL 1194-65-6 73 

 H7.13  IOKSYNIL 1689-83-4 86 

 H7.14 UGRESSMIDLER MED ORGANISK FOSFOR GLUFOSINAT 51276-47-2 437 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 H7.14  GLYFOSAT 1071-83-6 284 

 H7.15 UGRESSMIDLER MED FENYLPYRAZOLER PYRAFLUFEN 129630-19-9 605 

 H7.16 UGRESSMIDLER MED PYRIDAZINONER KLORIDAZON 1698-60-8 111 

 H7.16  FLURTAMON 96525-23-4 569 

 H7.17 UGRESSMIDLER MED 

PYRIDINKARBOKSAMIDER 

PIKOLINAFEN 137641-05-5 639 

 H7.18 UGRESSMIDLER MED 

PYRIDINKARBOKSYLSYRER 

KLOPYRALID 1702-17-6 455 

 H7.18  PIKLORAM 1918-02-1 174 

 H7.19 UGRESSMIDLER MED 

PYRIDYLOKSYEDDIKSYRER 

FLUROKSYPYR 69377-81-7 431 

 H7.19  TRIKLOPYR 55335-06-3 376 

 H7.20 UGRESSMIDLER MED KINOLINER KVINKLORAK 84087-01-4 493 

 H7.20  KINMERAK 90717-03-6 563 

 H7.21 UGRESSMIDLER MED TIADIAZINER BENTAZON 25057-89-0 366 

 H7.22 UGRESSMIDLER MED TIOKARBAMATER EPTC 759-94-4 155 

 H7.22  MOLINAT 2212-67-1 235 

 H7.22  PROSULFOKARB 52888-80-9 539 

 H7.22  TIOBENKARB 28249-77-6 388 

 H7.22  TRI-ALLAT 2303-17-5 97 

 H7.23 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLER AMITROL 61-82-5 90 

 H7.24 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLINONER KARFENTRAZON 128639-02-1 587 

 H7.25 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLONER PROPOKSYKARBASON 145026-81-9 655 

 H7.26 UGRESSMIDLER MED TRIKETONER MESOTRION 104206-82-8 625 

 H7.26  SULKOTRION 99105-77-8 723 

 H7.27 UKLASSIFISERTE UGRESSMIDLER KLOMAZON 81777-89-1 509 

 H7.27  FLUROKLORIDON 61213-25-0 430 

 H7.27  KINOKLAMIN 2797-51-5 648 

 H7.27  METAZOL 20354-26-1 369 

 H7.27  OKSADIARGYL 39807-15-3 604 

 H7.27  OKSADIAZON 19666-30-9 213 

 H7.27 ANDRE UGRESSMIDLER, 

NEDSVIINGSMIDLER, MOSEMIDLER 

ANDRE UGRESSMIDLER, 

NEDSVIINGSMIDLER, MOSEMIDLER 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

Insektmidler og middmidler I0     

Insektmidler på basis av pyretroider I1     

 I1.1 INSEKTMIDLER MED PYRETROIDER AKRINATRIN 101007-06-1 678 

 I1.1  ALFA-CYPERMETRIN 67375-30-8 454 

 I1.1  BETA-CYFLUTRIN 68359-37-5 482 

 I1.1  BETA-CYPERMETRIN 65731-84-2 632 

 I1.1  BIFENTRIN 82657-04-3 415 

 I1.1  CYFLUTRIN 68359-37-5 385 

 I1.1  CYPERMETRIN 52315-07-8 332 

 I1.1  DELTAMETRIN 52918-63-5 333 

 I1.1  ESFENVALERAT 66230-04-4 481 

 I1.1  ETOFENPROKS 80844-07-1 471 

 I1.1  GAMMACYHALOTRIN 76703-62-3 768 

 I1.1  LAMBDACYHALOTRIN 91465-08-6 463 

 I1.1  TAU-FLUVALINAT 102851-06-9 432 

 I1.1  TEFLUTRIN 79538-32-2 451 

 I1.1  ZETA-CYPERMETRIN 52315-07-8 733 

Insektmidler på basis av klorerte hydrokarboner I2     

 I2.1 INSEKTMIDLER MED ORGANISK KLOR DIKOFOL 115-32-2 123 

 I2.1  TETRASUL 2227-13-6 114 

Insektmidler på basis av karbamater og 

oksimkarbamater 

I3     

 I3.1 INSEKTMIDLER MED OKSIMKARBAMATER METOMYL 16752-77-5 264 

 I3.1  OKSAMYL 23135-22-0 342 

 I3.2 INSEKTMIDLER MED KARBAMATER BENFURAKARB 82560-54-1 501 

 I3.2  KARBARYL 63-25-2 26 

 I3.2  KARBOFURAN 1563-66-2 276 

 I3.2  KARBOSULFAN 55285-14-8 417 

 I3.2  FENOKSYKARB 79127-80-3 425 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 I3.2  FORMETANAT 22259-30-9 697 

 I3.2  METIOKARB 2032-65-7 165 

 I3.2  PIRIMIKARB 23103-98-2 231 

Insektmidler på basis av organiske fosfatforbindelser I4     

 I4.1 INSEKTMIDLER MED ORGANISK FOSFOR AZINFOSMETYL 86-50-0 37 

 I4.1  KADUSAFOS 95465-99-9 682 

 I4.1  KLORPYRIFOS 2921-88-2 221 

 I4.1  KLORPYRIFOS-METYL 5589-13-0 486 

 I4.1  KUMAFOS 56-72-4 121 

 I4.1  DIAZINON 333-41-5 15 

 I4.1  DIKLORVOS 62-73-7 11 

 I4.1  DIMETOAT 60-51-5 59 

 I4.1  ETOPROFOS 13194-48-4 218 

 I4.1  FENAMIFOS 22224-92-6 692 

 I4.1  FENITROTION 122-14-5 35 

 I4.1  FOSTIAZAT 98886-44-3 585 

 I4.1  ISOFENFOS 25311-71-1 412 

 I4.1  MALATION 121-75-5 12 

 I4.1  METAMIDOFOS 10265-92-6 355 

 I4.1  NALED 300-76-5 195 

 I4.1  OKSYDEMETON-METYL 301-12-2 171 

 I4.1  FOSALON 2310-17-0 109 

 I4.1  FOSMET 732-11-6 318 

 I4.1  FOKSIM 14816-18-3 364 

 I4.1  PIRIMIFOS-METYL 29232-93-7 239 

 I4.1  TRIKLORFON 52-68-6 68 

Insektmidler basert på biologiske og botaniske 

produkter 

I5     

 I5.1 BIOLOGISKE INSEKTMIDLER AZADIRAKTIN 11141-17-6 627 

 I5.1  NIKOTIN 54-11-5 8 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 I5.1  PYRETRINER 8003-34-7 32 

 I5.1  ROTENON 83-79-4 671 

Andre insektmidler I6     

 I6.1 INSEKTMIDLER FRAMSTILT VED GJÆRING ABAMEKTIN 71751-41-2 495 

 I6.1  MILBEMEKTIN 51596-10-2 

51 596-11-3 

660 

 I6.1  SPINOSAD 168316-95-8 636 

 I6.3 INSEKTMIDLER MED BENZOYLUREA DIFLUBENZURON 35367-38-5 339 

 I6.3  FLUFENOKSURON 101463-69-8 470 

 I6.3  HEKSAFLUMURON 86479-06-3 698 

 I6.3  LUFENURON 103055-07-8 704 

 I6.3  NOVALURON 116714-46-6 672 

 I6.3  TEFLUBENZURON 83121-18-0 450 

 I6.3  TRIFLUMURON 64628-44-0 548 

 I6.4 INSEKTMIDLER MED KARBAZAT BIFENAZAT 149877-41-8 736 

 I6.5 INSEKTMIDLER MED DIAZYLHYDRAZINER METOKSYFENOZID 161050-58-4 656 

 I6.5  TEBUFENOZID 112410-23-8 724 

 I6.6 INSEKTVEKSTREGULATORER BUPROFEZIN 69327-76-0 681 

 I6.6  CYROMAZIN 66215-27-8 420 

 I6.6  HEKSYTIASOKS 78587-05-0 439 

 I6.7 INSEKTFEROMONER (E,Z)-9-DODECENYLACETAT 35148-19-7 422 

 I6.8 INSEKTMIDLER MED NITROGUANIDIN KLOTIANIDIN 210880-92-5 738 

 I6.8  TIAMETOKSAM 153719-23-4 637 

 I6.9 INSEKTMIDLER MED ORGANISK TINN AZOCYKLOTIN 41083-11-8 404 

 I6.9  SYHEKSATIN 13121-70-5 289 

 I6.9  FENBUTATINOKSID 13356-08-6 359 

 I6.10 INSEKTMIDLER MED OKSADIAZINER INDOKSAKARB 173584-44-6 612 

 I6.11 INSEKTMIDLER MED FENYLETERE PYRIPROKSYFEN 95737-68-1 715 

 I6.12 INSEKTMIDLER MED (FENYL)PYRAZOL FENPYROKSIMAT 134098-61-6 695 

 I6.12  FIPRONIL 120068-37-3 581 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 I6.12  TEBUFENPYRAD 119168-77-3 725 

 I6.13 INSEKTMIDLER MED PYRIDINER PYMETROZIN 123312-89-0 593 

 I6.14 INSEKTMIDLER MED 

PYRIDYLMETYLAMINER 

ACETAMIPRID 135410-20-7 649 

 I6.14  IMIDAKLOPRID 138261-41-3 582 

 I6.14  TIAKLOPRID 111988-49-9 631 

 I6.15 INSEKTMIDLER MED SULFITTESTERE PROPARGITT 2312-35-8 216 

 I6.16 INSEKTMIDLER MED TETRAZINER KLOFENTEZIN 74115-24-5 418 

 I6.17 INSEKTMIDLER MED TETRONSYRE SPIRODIKLOFEN 148477-71-8 737 

 I6.18 INSEKTMIDLER MED  

(KARBAMOYL-)TRIAZOL 

TRIAZAMAT 112143-82-5 728 

 I6.19 INSEKTMIDLER MED UREA DIAFENTIURON 80060-09-9 8097 

 I6.20 UKLASSIFISERTE INSEKTMIDLER ETOKSAZOL 153233-91-1 623 

 I6.20  FENAZAKIN 120928-09-8 693 

 I6.20  PYRIDABEN 96489-71-3 583 

 I6.21 ANDRE INSEKTMIDLER OG MIDDMIDLER ANDRE INSEKTMIDLER OG MIDDMIDLER   

Bløtdyrmidler, totalt: M0     

Bløtdyrmidler M1     

 M1.1 BLØTDYRMIDLER MED KARBAMATER TIODIKARB 59669-26-0 543 

 M1.2 ANDRE BLØTDYRMIDLER JERNFOSFAT 10045-86-0 629 

 M1.2  METALDEHYD 108-62-3 62 

 M1.2  ANDRE BLØTDYRMIDLER   

Vekstregulatorer for planter, totalt: PGR0     

Fysiologiske vekstregulatorer for planter PGR1     

 PGR1.1 FYSIOLOGISKE VEKSTREGULATORER FOR 

PLANTER 

KLORMEKVAT 999-81-5 143 

 PGR1.1  SYKLANILID 113136-77-9 586 

 PGR1.1  DAMINOZID 1596-84-5 330 

 PGR1.1  DIMETIPIN 55290-64-7 689 

 PGR1.1  DIFENYLAMIN 122-39-4 460 

 PGR1.1  ETEFON 16672-87-0 373 

 PGR1.1  ETOKSYKIN 91-53-2 517 

 PGR1.1  FLORKLORFENURON 68157-60-8 633 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 PGR1.1  FLURPRIMIDOL 56425-91-3 696 

 PGR1.1  IMAZAKIN 81335-37-7 699 

 PGR1.1  MALEINHYDRASID 51542-52-0 310 

 PGR1.1  MEPIKVAT 24307-26-4 440 

 PGR1.1  1-METYLSYKLOPROPEN 3100-04-7 767 

 PGR1.1  PAKLOBUTRAZOL 76738-62-0 445 

 PGR1.1  PROHEKSADION-KALSIUM 127277-53-6 567 

 PGR1.1  NATRIUM-5-NITROGUAIAKOLAT 67233-85-6 718 

 PGR1.1  NATRIUM-O-NITROFENOLAT 824-39-5 720 

 PGR1.1  TRINEKSAPAKETYL 95266-40-3 8349 

Antigromidler PGR2     

 PGR2.2 ANTIGROMIDLER KARVON 99-49-0 602 

 PGR2.2  KLORPROFAM 101-21-3 43 

Andre vekstregulatorer for planter PGR3     

 PGR3.1 ANDRE VEKSTREGULATORER FOR PLANTER ANDRE VEKSTREGULATORER FOR PLANTER   

Andre plantevernmidler, totalt: ZR0     

Mineraloljer ZR1     

 ZR1.1 MINERALOLJE JORDOLJER 64742-55-8 29 

Planteoljer ZR2     

 ZR2.1 PLANTEOLJER TJÆREOLJER  30 

Jorddesinfiserende midler (herunder nematicider) ZR3     

 ZR3.1 METYLBROMID METYLBROMID 74-83-9 128 

 ZR3.2 ANDRE JORDDESINFISERENDE MIDLER KLORPIKRIN 76-06-2 298 

 ZR3.2  DAZOMET 533-74-4 146 

 ZR3.2  1,3-DIKLORPROPEN 542-75-6 675 

 ZR3.2  METAM-NA 137-42-8 20 

 ZR3.2  ANDRE JORDDESINFISERENDE MIDLER   

Rottegift ZR4     

 ZR4.1 ROTTEGIFT BRODIFAKUM 56073-10-0 370 

 ZR4.1  BROMADIOLON 28772-56-7 371 
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HOVEDGRUPPER Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS RN(1) CIPAC(2) 

Produktkategorier   Felles nomenklatur   

 ZR4.1  KLORALOSE 15879-93-3 249 

 ZR4.1  KLORFACINON 3691-35-8 208 

 ZR4.1  KUMATETRALYL 5836-29-3 189 

 ZR4.1  DIFENAKUM 56073-07-5 514 

 ZR4.1  DIFETIALON 104653-34-1 549 

 ZR4.1  FLOKUMAFEN 90035-08-8 453 

 ZR4.1  WARFARIN 81-81-2 70 

 ZR4.1  ANNEN ROTTEGIFT   

Alle andre plantevernmidler ZR5     

 ZR5.1 DESINFEKSJONSMIDLER ANDRE DESINFEKSJONSMIDLER   

 ZR5.2 ANDRE PLANTEVERNMIDLER ANDRE PLANTEVERNMIDLER   

(1) CAS-nummer 

(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council. 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/933 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 408/2011 

av 27. april 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over 

pesticider med hensyn til overføringsformatet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1185/2009 av 25. november 2009 om statistikk over 

pesticider(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 ble det fastsatt en ny 

ramme for utarbeiding av sammenlignbar europeisk 

statistikk over salg og bruk av pesticider. 

2) I samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1185/2009 skal medlemsstatene overføre de 

statistiske opplysningene i elektronisk form i samsvar 

med et egnet teknisk format som skal vedtas av 

Kommisjonen. 

3) For å sikre fortrolighet vil overføringsfilen inneholde en 

markering som angir hvorvidt de overførte opplys-

ningene om stoff, kjemisk klasse, produktkategori eller 

hovedgruppe er fortrolige eller ikke. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 28.4.2011,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 51. 

(1) EUT L 324 av 10.12.2009, s. 1. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal overføre statistiske opplysninger om 

omsetning av pesticider, som beskrevet i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1185/2009, ved hjelp av SDMX-formatet 

(Statistical Data and Metadata eXchange). Opplysningene skal 

overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale 

dataportal. 

Medlemsstatene skal overføre opplysningene som kreves, i 

samsvar med de tekniske spesifikasjoner som Kommisjonen 

(Eurostat) fastsetter. 

Artikkel 2 

Det tekniske formatet for overføring av opplysninger til 

Kommisjonen (Eurostat) er beskrevet i vedlegget. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/68 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. april 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 28/934 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

Format for overføring av statistiske opplysninger om omsetning av pesticider 

Overføringsfilene skal inneholde følgende opplysninger: 

Nummer Felt Merknader 

1 Stat Bokstavkode på tre bokstaver (f.eks. FRA) 

2 År F.eks. 2010 

3 Hovedgruppe Koder angitt i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1185/2009, med seneste endringer 

4 Produktkategorier  

5 Kjemisk klasse  

6 Stoff  

7 For felt 3,4 og 5: mengden som er solgt Angis i kilo stoff 

8 For felt 3,4 og 5: fortrolighetsmarkeringen Ja/nei 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/935 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 656/2011 

av 7. juli 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over 

pesticider med hensyn til definisjoner og liste over aktive stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1185/2009 av 25. november 2009 om statistikk over 

pesticider(1), særlig artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 ble det fastsatt en 

felles ramme for utarbeiding av sammenlignbar 

europeisk statistikk over salg og bruk av pesticider. 

2) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1185/2009 er det nødvendig å bestemme begrepet 

«området som behandles» brukt i vedlegg II avsnitt 2 i 

nevnte forordning, da det av hensyn til sammen-

lignbarhet bør forstås og brukes på samme måte i hele 

Unionen. 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1185/2009 skal Kommisjonen, regelmessig og minst 

hvert femte år, tilpasse listen over relevante stoffer og 

klassifiseringen av dem i produktkategorier og kjemiske 

klasser, som fastsatt i vedlegg III. Det er nødvendig å 

ajourføre listen som er vedlagt nevnte forordning, 

ettersom den sist ble ajourført i 2006, slik at den dekker 

perioden 2010 til 2015. 

4) Antallet stoffer og det kompliserte arbeidet som utføres 

under identifiseringen av de riktige forbindelsene og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 8.7.2011, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 51. 

(1) EUT L 324 av 10.12.2009, s. 1. 

deres klassifisering, gjør det vanskelig for de nasjonale 

statistikkmyndigheter å utvikle de verktøyer som er 

nødvendig for å samle opplysninger om bruk og 

omsetning på en tilfredsstillende måte. Derfor bør bare 

de stoffer som er tildelt et identifikasjonsnummer av én 

eller begge av de to største internasjonalt anerkjente 

instituttene for registrering av kjemiske forbindelser 

eller pesticider, Chemical Abstracts Service of the 

American Chemical Society (CAS) og Collaborative 

International Pesticides Analytical Council (CIPAC), 

oppføres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Med begrepet «området som behandles» som nevnt i vedlegg II 

avsnitt 2 i forordning (EF) nr. 1185/2009 menes det 

basisområdet som behandles, definert som «det fysiske området 

der avlingen er behandlet minst én gang med et bestemt stoff, 

uavhengig av antall behandlinger». 

Artikkel 2 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1185/2008 erstattes med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/69 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. juli 2011. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1185/2009 skal lyde: 

«VEDLEGG III 

HARMONISERT KLASSIFISERING AV STOFFER 

Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

Soppdrepende midler og 

bakteriedrepende midler 

 F     

 Uorganiske soppdrepende 

midler 

F01     

  F01_01 KOBBERFORBINDELSER:    

  F01_01_01  BORDEAUX-VÆSKE 8011-63-0 44.604 

  F01_01_02  KOBBERHYDROKSID 20427-59-2 44.305 

  F01_01_03  KOBBER(I)OKSID 1319-39-1 44.603 

  F01_01_04  KOBBEROKSYKLORID 1332-40-7 44.602 

  F01_01_05  TREBASISK KOBBERSULFAT 1333-22-8 44.606 

  F01_01_06  ANDRE KOBBERSALTER  44 

  F01_02 UORGANISK SVOVEL    

  F01_02_01  SVOVEL 7704-34-9 18 

  F01_99 ANDRE UORGANISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

   

  F01_99_01  SVOVELPOLYSULFID 

(KALSIUMPOLYSULFID) 

1344-81-6 17 

  F01_99_02  KALIUMJODID 7681-11-0 773 

  F01_99_03  KALIUMFOSFAT  756 

  F01_99_04  KALIUMTIOCYANAT 333-20-0 772 

  F01_99_05  NATRIUMHYPOKLORITT 7681-52-9  

  F01_99_06  DINATRIUMFOSFONAT  808 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F01_99_99  ANDRE UORGANISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av karbamater og 

ditiokarbamater 

F02     

  F02_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KARBANILATER 

   

  F02_01_01  DIETOFENKARB 87130-20-9 513 

  F02_02 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KARBAMATER 

   

  F02_02_01  BENTIAVALIKARB 413615-35-7 744 

  F02_02_02  IPROVALIKARB 140923-17-7 620 

  F02_02_03  PROPAMOKARB 24579-73-5 399 

  F02_03 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DITIOKARBAMATER 

   

  F02_03_01  MANKOZEB 8018-01-7 34 

  F02_03_02  MANEB 12427-38-2 61 

  F02_03_03  METIRAM 9006-42-2 478 

  F02_03_04  PROPINEB 12071-83-9 177 

  F02_03_05  TIRAM 137-26-8 24 

  F02_03_06  ZIRAM 137-30-4 31 

  F02_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV KARBAMATER OG 

DITIOKARBAMATER 

   

  F02_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV KARBAMATER OG 

DITIOKARBAMATER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av benzimidazoler 

F03     

  F03_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

BENZIMIDAZOLER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F03_01_01  KARBENDAZIM 10605-21-7 263 

  F03_01_02  FUBERIDAZOL 3878-19-1 525 

  F03_01_03  TIABENDAZOL 148-79-8 323 

  F03_01_04  TIOFANATMETYL 23564-05-8 262 

  F03_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV BENZIMIDAZOLER 

   

  F03_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV BENZIMIDAZOLER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av imidazoler og 

triazoler 

F04     

  F04_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KONAZOLER 

   

  F04_01_01  BITERTANOL 55179-31-2 386 

  F04_01_02  BROMUKONAZOL 116255-48-2 680 

  F04_01_03  CYPROKONAZOL 94361-06-5 600 

  F04_01_04  DIFENOKONAZOL 119446-68-3 687 

  F04_01_05  EPOKSIKONAZOL 106325-08-0 609 

  F04_01_06  ETRIDIAZOL 2593-15-9 518 

  F04_01_07  FENBUKONAZOL 114369-43-6 694 

  F04_01_08  FLUKINKONAZOL 136426-54-5 474 

  F04_01_09  FLUSILAZOL 85509-19-9 435 

  F04_01_10  FLUTRIAFOL 76674-21-0 436 

  F04_01_11  IMAZALIL (ENILKONAZOL) 58594-72-2 335 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F04_01_12  IPKONAZOL 125225-28-7 798 

  F04_01_13  METKONAZOL 125116-23-6 706 

  F04_01_14  MYKLOBUTANIL 88671-89-0 442 

  F04_01_15  PENKONAZOL 66246-88-6 446 

  F04_01_16  PROPIKONAZOL 60207-90-1 408 

  F04_01_17  PROTIOKONAZOL 178928-70-6 745 

  F04_01_18  TEBUKONAZOL 107534-96-3 494 

  F04_01_19  TETRAKONAZOL 112281-77-3 726 

  F04_01_20  TRIADIMENOL 55219-65-3 398 

  F04_01_21  TRIFLUMIZOL 99387-89-0 730 

  F04_01_22  TRITIKONAZOL 131983-72-7 652 

  F04_02 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

IMIDAZOLER 

   

  F04_02_01  CYAZOFAMID 120116-88-3 653 

  F04_02_02  FENAMIDON 161326-34-7 650 

  F04_02_03  TRIAZOKSID 72459-58-6 729 

  F04_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV IMIDAZOLER OG 

TRIAZOLER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F04_99_01  AMETOKTRADIN 865318-97-4 818 

  F04_99_02  AMISULBROM 348635-87-0 789 

  F04_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV IMIDAZOLER OG TRIAZOLER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av morfoliner 

F05     

  F05_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

MORFOLINER 

   

  F05_01_01  DIMETOMORF 110488-70-5 483 

  F05_01_02  DODEMORF 1593-77-7 300 

  F05_01_03  FENPROPIMORF 67564-91-4 427 

  F05_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV MORFOLINER 

   

  F05_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV MORFOLINER 

  

 Biologiske soppdrepende 

midler 

F06     

  F06_01 BIOLOGISKE SOPPDREPENDE MIDLER    

  F06_01_01  AMPELOMYCES QUISQUALIS-STAMME 

AQ10 

 589 

  F06_01_02  AUREOBASIDIUM PULLULANS  809, 810 

  F06_01_03  BACILLUS SUBTILIS-STAMME QST 713  661 

  F06_01_04  CONIOTHYRIUM MINITANS  614 

  F06_01_05  GLIOCLADIUM CATENULATUM-

STAMME J1446 

 624 

  F06_01_06  LAMINARIN 9008-22-4 671 

  F06_01_07  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS 

APOPKA-STAMME 97 

 573 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F06_01_08  PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS-

STAMME MA342 

 574 

  F06_01_09  PSEUDOZYMA FLOCCULOSA  669 

  F06_01_10  SPODOPTERA EXIGUA NUCLEAR 

POLYHEDROSIS-VIRUS 

 592 

  F06_01_11  TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI  

(T-22) (ITEM 908) 

 816 

  F06_01_12  CANDIDA OLEOPHILA  946 

  F06_01_13  FEN 560  858 

  F06_01_14  PHLEBIOPSIS GIGANTEA (FLERE 

STAMMER) 

 921, 922, 923, 924, 

925, 926, 927, 928, 

929, 930, 931, 932, 

933, 934 

  F06_01_15  PSEUDOMONAS SP. DSMZ 13134-

STAMME 

 935 

  F06_01_16  PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)  936 

  F06_01_17  STREPTOMYCES K61 (K61) (TIDLIGERE 

STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) 

 937 

  F06_01_18  TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) 

(T25) (TV1) (TIDLIGERE T. HARZIANUM) 

 938, 939, 940 

  F06_01_19  TRICHODERMA ASPERELLUM (STAMME 

T34) 

 941 

  F06_01_20  TRICHODERMA ATROVIRIDE  

(IMI 206040) (T 11) (TIDLIGERE 

TRICHODERMA HARZIANUM) 

 942, 943 

  F06_01_21  TRICHODERMA ATROVIRIDE STAMME  

I-1237 

 944 

  F06_01_22  TRICHODERMA GAMSII (TIDLIGERE T. 

VIRIDE) (ICC080) 

 945 

  F06_01_23  TRICHODERMA POLYSPORUM  

(IMI 206039) 

 946 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F06_01_24  VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) 

(TIDLIGERE VERTICILLIUM DAHLIAE) 

 948 

  F06_99 ANDRE BIOLOGISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

   

  F06_99_99  ANDRE BIOLOGISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

  

 Andre soppdrepende 

midler 

F99     

  F99_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

ALIFATISK NITROGEN 

   

  F99_01_01  CYMOKSANIL 57966-95-7 419 

  F99_01_02  DODIN 2439-10-3 101 

  F99_01_03  GUAZATIN 108173-90-6 361 

  F99_02 SOPPDREPENDE MIDLER MED AMIDER    

  F99_02_01  CYFLUFENAMID 180409-60-3 759 

  F99_02_02  FLUOPIKOLID 239110-15-7 787 

  F99_02_03  PROKLORAZ 67747-09-5 407 

  F99_02_04  SILTIOFAM 175217-20-6 635 

  F99_02_05  ZOKSAMID 156052-68-5 640 

  F99_02_06  MANDIPROPAMID 374726-62-2 783 

  F99_02_07  PENTIOPYRAD 183675-82-3 824 

  F99_03 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

ANILIDER 

   

  F99_03_01  BENALAKSYL 71626-11-4 416 

  F99_03_02  BOSKALID 188425-85-6 673 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F99_03_03  KARBOKSIN 5234-68-4 273 

  F99_03_04  FENHEKSAMID 126833-17-8 603 

  F99_03_05  FLUTOLANIL 66332-96-5 524 

  F99_03_06  METALAKSYL-M 70630-17-0 580 

  F99_03_07  METALAKSYL 57837-19-1 365 

  F99_03_08  BENALAKSYL-M 98243-83-5 766 

  F99_03_09  BIKSAFEN 581809-46-3 819 

  F99_03_10  FENPYRAZAMIN 473798-59-3 832 

  F99_03_11  FLUOPYRAM 658066-35-4 807 

  F99_03_12  ISOPYRAZAM 881685-58-1 963 

  F99_05 AROMATISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

   

  F99_05_01  KLORTALONIL 1897-45-6 288 

  F99_05_02  DIKLORAN 99-30-9 150 

  F99_06 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DIKARBOKSIMIDER 

   

  F99_06_01  IPRODION 36734-19-7 278 

  F99_07 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DINITROANILINER 

   

  F99_07_01  FLUAZINAM 79622-59-6 521 

  F99_08 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DINITROFENOLER 

   

  F99_08_01  DINOKAP 39300-45-3 98 

  F99_08_02  MEPTYLDINOKAP 131-72-6 811 

  F99_09 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

ORGANISK FOSFOR 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

Felles nomenklatur 

F99_09_01 FOSETYL 15845-66-6 384 

F99_09_02 TOLKLOFOSMETYL 57018-04-9 479 

F99_10 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

OKSAZOLER 

F99_10_01 FAMOKSADON 131807-57-3 594 

F99_10_02 HYMEKSAZOL 10004-44-1 528 

F99_11 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

FENYLPYRROLER 

F99_11_01 FLUDIOKSONIL 131341-86-1 522 

F99_12 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

FTALIMIDER 

F99_12_01 KAPTAN 133-06-2 40 

F99_12_02 FOLPET 133-07-3 75 

F99_13 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

PYRIMIDINER 

F99_13_01 BUPIRIMAT 41483-43-6 261 

F99_13_02 CYPRODINIL 121552-61-2 511 

F99_13_03 MEPANIPYRIM 110235-47-7 611 

F99_13_04 PYRIMETANIL 53112-28-0 714 

F99_14 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KINOLINER 

F99_14_01 8-HYDROKSYKINOLINSULFAT 

(8-HYDROKSYKINOLIN INKL. 

OKSYKINOLIN) 

134-31-6 677 

F99_14_02 KINOKSYFEN 124495-18-7 566 

F99_15 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KINONER 

F99_15_01 DITIANON 3347-22-6 153 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F99_16 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

STROBILURINER 

   

  F99_16_01  AZOKSYSTROBIN 131860-33-8 571 

  F99_16_02  DIMOKSYSTROBIN 149961-52-4 739 

  F99_16_03  FLUOKSASTROBIN 361377-29-9 746 

  F99_16_04  KRESOKSIM-METYL 143390-89-0 568 

  F99_16_05  PIKOKSYSTROBIN 117428-22-5 628 

  F99_16_06  PYRAKLOSTROBIN 175013-18-0 657 

  F99_16_07  TRIFLOKSYSTROBIN 141517-21-7 617 

  F99_17 SOPPDREPENDE MIDLER MED UREA    

  F99_17_01  PENCYKURON 66063-05-6 402 

 Uklassifiserte 

soppdrepende midler 

F99_99 UKLASSIFISERTE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

   

  F99_99_01  2-FENYLFENOL 90-43-7 246 

  F99_99_02  ACIBENZOLAR-S-METYL 126448-41-7 597 

  F99_99_03  ALUMINIUMFOSFID 20859-73-8 227 

  F99_99_04  ASKORBINSYRE  774 

  F99_99_05  BENZOSYRE 65-85-0 622 

  F99_99_06  FENPROPIDIN 67306-00-7 520 

  F99_99_07  MAGNESIUMFOSFID 12057-74-8 228 

  F99_99_08  METRAFENON 220899-03-6 752 

  F99_99_09  PYRIOFENON 688046-61-9 827 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  F99_99_10  SPIROKSAMIN 118134-30-8 572 

  F99_99_11  DIDECYLDIMETYLAMMONIUMKLORID  859 

  F99_99_12  PROKVINAZID 189278-12-4 764 

  F99_99_13  VALIFENALAT (TIDLIGERE VALIFENAL)  857 

  F99_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER, 

UKLASSIFISERTE 

  

Ugressmidler, 

nedsviingsmidler og 

mosemidler 

 H     

 Ugressmidler på basis av 

fenoksy-plantehormoner 

H01     

  H01_01 UGRESSMIDLER MED FENOKSYSYRER    

  H01_01_01  2,4-D 94-75-7 1 

  H01_01_02  2,4-DB 94-82-6 83 

  H01_01_03  DIKLORPROP-P 15165-67-0 476 

  H01_01_04  MCPA 94-74-6 2 

  H01_01_05  MCPB 94-81-5 50 

  H01_01_06  MEKOPROP 7085-19-0 51 

  H01_01_07  MEKOPROP-P 16484-77-8 475 

  H01_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

FENOKSY-PLANTEHORMONER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H01_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

FENOKSY-PLANTEHORMONER 

  

 Ugressmidler på basis av 

triaziner og triazioner 

H02     

  H02_02 UGRESSMIDLER MED TRIAZINER    

  H02_02_01  TERBUTYLAZIN 5915-41-3 234 

  H02_03 UGRESSMIDLER MED TRIAZINONER    

  H02_03_01  METAMITRON 41394-05-2 381 

  H02_03_02  METRIBUZIN 21087-64-9 283 

  H02_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

TRIAZINER OG TRIAZINONER 

   

  H02_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

TRIAZINER OG TRIAZINONER 

  

 Ugressmidler på basis av 

amider og anilider 

H03     

  H03_01 UGRESSMIDLER MED AMIDER    

  H03_01_01  BEFLUBUTAMID 113614-08-7 662 

  H03_01_02  DIMETENAMID-P 87674-68-8 638 

  H03_01_03  ISOKSABEN 82558-50-7 701 

  H03_01_04  NAPROPAMID 15299-99-7 271 

  H03_01_05  PENOKSULAM 219714-96-2 758 

  H03_01_06  PETOKSAMID 106700-29-2 665 

  H03_01_07  PROPYZAMID 23950-58-5 315 

  H03_01_08  PYROKSULAM 422556-08-9 793 

  H03_02 UGRESSMIDLER MED ANILIDER    
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H03_02_01  DIFLUFENIKAN 83164-33-4 462 

  H03_02_02  FLORASULAM 145701-23-1 616 

  H03_02_03  FLUFENACET 142459-58-3 588 

  H03_02_04  METAZAKLOR 67129-08-2 411 

  H03_02_05  METOSULAM 139528-85-1 707 

  H03_02_06  PROPANIL 709-98-8 205 

  H03_02_07  HALOSULFURONMETYL 100784-20-1 785 

  H03_03 UGRESSMIDLER MED 

KLOROACETANILIDER 

   

  H03_03_01  ACETOKLOR 34256-82-1 496 

  H03_03_02  DIMETAKLOR 50563-36-5 688 

  H03_03_03  PROPISOKLOR 86763-47-5 836 

  H03_03_04  S-METOLAKLOR 87392-12-9 607 

  H03_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

AMIDER OG ANILIDER 

   

  H03_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

AMIDER OG ANILIDER 

  

 Ugressmidler på basis av 

karbamater og 

biskarbamater 

H04     

  H04_01 UGRESSMIDLER MED 

BISKARBAMATER 

   

  H04_01_01  KLORPROFAM 101-21-3 43 

  H04_01_02  DESMEDIFAM 13684-56-5 477 

  H04_01_03  FENMEDIFAM 13684-63-4 77 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H04_02 UGRESSMIDLER MED KARBAMATER    

  H04_02_01  ASULAM 3337-71-1 240 

  H04_02_02  KARBETAMID 16118-49-3 95 

  H04_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG BISKARBAMATER 

   

  H04_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG BISKARBAMATER 

  

 Ugressmidler på basis av 

dinitroanilinderivater 

H05     

  H05_01 UGRESSMIDLER MED 

DINITROANILINER 

   

  H05_01_01  BENFLURALIN 1861-40-1 285 

  H05_01_02  PENDIMETALIN 40487-42-1 357 

  H05_01_03  ORYZALIN 19044-88-3 537 

  H05_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

DINITROANILINDERIVATER 

   

  H05_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

DINITROANILINDERIVATER 

  

 Ugressmidler på basis av 

urea-, uracil- eller 

sulfonylureaderivater 

H06     

  H06_01 UGRESSMIDLER MED SYLFONYLUREA    

  H06_01_01  AMIDOSULFURON 120923-37-7 515 

  H06_01_02  AZIMSULFURON 120162-55-2 584 

  H06_01_03  BENSULFURON 99283-01-9 502 

  H06_01_04  KLORSULFURON 64902-72-3 391 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H06_01_05  ETOKSYSULFURON 126801-58-9 591 

  H06_01_06  FLAZASULFURON 104040-78-0 595 

  H06_01_07  FLUPYRSULFURON 150315-10-9 577 

  H06_01_08  FORAMSULFURON 173159-57-4 659 

  H06_01_09  IMAZOSULFURON 122548-33-8 590 

  H06_01_10  JODSULFURONMETYLNATRIUM 144550-36-7 634.501 

  H06_01_11  MESOSULFURON 400852-66-6 663 

  H06_01_12  METSULFURON 74223-64-6 441 

  H06_01_13  NIKOSULFURON 111991-09-4 709 

  H06_01_14  OKSASULFURON 144651-06-9 626 

  H06_01_15  PROSULFURON 94125-34-5 579 

  H06_01_16  RIMSULFURON 122931-48-0 716 

  H06_01_17  SULFOSULFURON 141776-32-1 601 

  H06_01_18  TIFENSULFURON 79277-67-1 452 

  H06_01_19  TRIASULFURON 82097-50-5 480 

  H06_01_20  TRIBENURON 106040-48-6 546 

  H06_01_21  TRIFLUSULFURON 135990-29-3 731 

  H06_01_22  TRITOSULFURON 142469-14-5 735 

  H06_01_23  ORTOSULFAMURON 213464-77-8 781 

  H06_02 UGRESSMIDLER MED URACILER    
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H06_02_01  LENACIL 2164-08-1 163 

  H06_03 UGRESSMIDLER MED UREA    

  H06_03_01  KLORTOLURON 15545-48-9 217 

  H06_03_02  DIURON 330-54-1 100 

  H06_03_03  FLUOMETURON 2164-17-2 159 

  H06_03_04  ISOPROTURON 34123-59-6 336 

  H06_03_05  LINURON 330-55-2 76 

  H06_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

UREA-, URACIL- ELLER 

SULFONYLUREADERIVATER 

   

  H06_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

UREA-, URACIL- ELLER 

SULFONYLUREADERIVATER 

  

 Andre ugressmidler H99     

  H99_01 UGRESSMIDLER MED 

ARYLOKSYFENOKSYPROPIONATER 

   

  H99_01_01  KLODINAFOP 114420-56-3 683 

  H99_01_02  CYHALOFOP 122008-85-9 596 

  H99_01_03  DIKLOFOP 40843-25-2 358 

  H99_01_04  FENOKSAPROP-P 113158-40-0 484 

  H99_01_05  FLUAZIFOP-P-BUTYL 79241-46-6 395 

  H99_01_06  HALOKSYFOP-P 95977-29-0 526 

  H99_01_07  PROPAKVIZAFOP 111479-05-1 713 

  H99_01_08  KIZALOFOP-P 94051-08-8 641 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H99_01_09  KIZALOFOP-P-ETYL 100646-51-3 641.202 

  H99_01_10  KIZALOFOP-P-TEFURYL 119738-06-6 641.226 

  H99_02 UGRESSMIDLER MED BENZOFURANER    

  H99_02_01  ETOFUMESAT 26225-79-6 233 

  H99_03 UGRESSMIDLER MED BENZOSYRE    

  H99_03_01  DIKAMBA 1918-00-9 85 

  H99_04 UGRESSMIDLER MED BIPYRIDYLIUM    

  H99_04_01  DIKVAT 85-00-7 55 

  H99_05 UGRESSMIDLER MED 

SYKLOHEKSANDION 

   

  H99_05_01  KLETODIM 99129-21-2 508 

  H99_05_02  SYKLOKSYDIM 101205-02-1 510 

  H99_05_03  PROFOKSYDIM 139001-49-3 621 

  H99_05_04  TEPRALOKSYDIM 149979-41-9 608 

  H99_05_05  TRALKOKSYDIM 87820-88-0 544 

  H99_06 UGRESSMIDLER MED DIAZINER    

  H99_06_01  PYRIDAT 55512-33-9 447 

  H99_07 UGRESSMIDLER MED 

DIKARBOKSIMIDER 

   

  H99_07_01  CINIDON-ETYL 142891-20-1 598 

  H99_07_02  FLUMIOKSAZIN 103361-09-7 578 

  H99_08 UGRESSMIDLER MED DIFENYLETERE    

  H99_08_01  AKLONIFEN 74070-46-5 498 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H99_08_02  BIFENOKS 42576-02-3 413 

  H99_08_03  OKSYFLUORFEN 42874-03-3 538 

  H99_09 UGRESSMIDLER MED 

IMIDAZOLINONER 

   

  H99_09_01  IMAZAMOX 114311-32-9 619 

  H99_10 UORGANISKE UGRESSMIDLER    

  H99_10_01  JERNSULFAT 7720-78-7 

17375-41-6 

7782-63-0 

837 

  H99_11 UGRESSMIDLER MED ISOKSAZOLER    

  H99_11_01  ISOKSAFLUTOL 141112-29-0 575 

  H99_11_02  TOPRAMEZON 210631-68-8 800 

  H99_13 UGRESSMIDLER MED NITRILER    

  H99_13_01  BROMOKSYNIL 1689-84-5 87 

  H99_13_02  DIKLOBENIL 1194-65-6 73 

  H99_13_03  IOKSYNIL 1689-83-4 86 

  H99_14 UGRESSMIDLER MED ORGANISK 

FOSFOR 

   

  H99_14_01  GLUFOSINAT 51276-47-2 437 

  H99_14_02  GLYFOSAT 1071-83-6 284 

  H99_15 UGRESSMIDLER MED 

FENYLPYRAZOLER 

   

  H99_15_01  PINOKSADEN 243973-20-8 776 

  H99_15_02  PYRAFLUFEN-ETYL 129630-19-9 605.202 

  H99_16 UGRESSMIDLER MED 

PYRIDAZINONER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H99_16_01  KLORIDAZON 1698-60-8 111 

  H99_16_02  FLURTAMON 96525-23-4 569 

  H99_17 UGRESSMIDLER MED 

PYRIDINKARBOKSAMIDER 

   

  H99_17_01  PIKOLINAFEN 137641-05-5 639 

  H99_18 UGRESSMIDLER MED PYRIDIN-

KARBOKSYLSYRE 

   

  H99_18_01  KLOPYRALID 1702-17-6 455 

  H99_18_02  PIKLORAM 1918-02-1 174 

  H99_19 UGRESSMIDLER MED 

PYRIDYLOKSYEDDIKSYRE 

   

  H99_19_01  AMINOPYRALID 150114-71-9 771 

  H99_19_02  FLUROKSYPYR 69377-81-7 431 

  H99_19_03  TRIKLOPYR 55335-06-3 376 

  H99_20 UGRESSMIDLER MED KINOLINER    

  H99_20_01  KINMERAK 90717-03-6 563 

  H99_21 UGRESSMIDLER MED TIADIAZINER    

  H99_21_01  BENTAZON 25057-89-0 366 

  H99_22 UGRESSMIDLER MED 

TIOKARBAMATER 

   

  H99_22_01  MOLINAT 2212-67-1 235 

  H99_22_02  PROSULFOKARB 52888-80-9 539 

  H99_22_03  TRI-ALLAT 2303-17-5 97 

  H99_23 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLER    

  H99_23_01  AMITROL 61-82-5 90 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  H99_24 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLINONER    

  H99_24_01  KARFENTRAZON-ETYL 128639-02-1 587.202 

  H99_25 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLONER    

  H99_25_01  PROPOKSYKARBASON 145026-81-9 655 

  H99_25_02  TIENKARBAZON 936331-72-5 797 

  H99_26 UGRESSMIDLER MED TRIKETONER    

  H99_26_01  MESOTRION 104206-82-8 625 

  H99_26_02  SULKOTRION 99105-77-8 723 

  H99_26_03  TEMBOTRION 335104-84-2 790 

 Uklassifiserte 

ugressmidler 

H99_99 UKLASSIFISERTE UGRESSMIDLER    

  H99_99_01  EDDIKSYRE 64-19-7 838 

  H99_99_02  BISPYRIBAKNATRIUM 125401-92-5 748.011 

  H99_99_03  KLOMAZON 81777-89-1 509 

  H99_99_04  FLUROKLORIDON 61213-25-0 430 

  H99_99_05  OKSADIARGYL 39807-15-3 604 

  H99_99_06  OKSADIAZON 19666-30-9 213 

  H99_99_07  PELARGONSYRE 112-05-0 888 

  H99_99_08  KINOKLAMIN 2797-51-5 648 

  H99_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER, 

NEDSVIINGSMIDLER, MOSEMIDLER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

Insektmidler og 

middmidler 

 I     

 Insektmidler på basis av 

pyretroider 

I01     

  I01_01 INSEKTMIDLER MED PYRETROIDER    

  I01_01_01  AKRINATRIN 101007-06-1 678 

  I01_01_02  ALFA-CYPERMETRIN 67375-30-8 454 

  I01_01_03  BETA-CYFLUTRIN 68359-37-5 482 

  I01_01_04  BIFENTRIN 82657-04-3 415 

  I01_01_05  CYFLUTRIN 68359-37-5 385 

  I01_01_06  CYPERMETRIN 52315-07-8 332 

  I01_01_07  DELTAMETRIN 52918-63-5 333 

  I01_01_08  ESFENVALERAT 66230-04-4 481 

  I01_01_09  ETOFENPROKS 80844-07-1 471 

  I01_01_10  GAMMACYHALOTRIN 76703-62-3 768 

  I01_01_11  LAMBDACYHALOTRIN 91465-08-6 463 

  I01_01_12  TAU-FLUVALINAT 102851-06-9 786 

  I01_01_13  TEFLUTRIN 79538-32-2 451 

  I01_01_14  ZETA-CYPERMETRIN 52315-07-8 733 

  I01_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

PYRETROIDER 

   



   

 

 

4
.4

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
N

r. 2
8
/9

5
7
 

 

Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I01_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

PYRETROIDER 

  

 Insektmidler på basis av 

klorerte hydrokarboner 

I02     

  I02_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KLORERTE HYDROKARBONER 

   

  I02_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KLORERTE HYDROKARBONER 

  

 Insektmidler på basis av 

karbamater og 

oksimkarbamater 

I03     

  I03_01 INSEKTMIDLER MED 

OKSIMKARBAMATER 

   

  I03_01_01  METOMYL 16752-77-5 264 

  I03_01_02  OKSAMYL 23135-22-0 342 

  I03_02 INSEKTMIDLER MED KARBAMATER    

  I03_02_01  FENOKSYKARB 79127-80-3 425 

  I03_02_02  FORMETANAT 22259-30-9 697 

  I03_02_03  METIOKARB 2032-65-7 165 

  I03_02_04  PIRIMIKARB 23103-98-2 231 

  I03_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG 

OKSIMKARBAMATER 

   

  I03_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG OKSIMKARBAMATER 

  

 Insektmidler på basis av 

organiske 

fosfatforbindelser 

I04     

  I04_01 INSEKTMIDLER MED ORGANISK 

FOSFOR 

   

  I04_01_01  KLORPYRIFOS 2921-88-2 221 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I04_01_02  KLORPYRIFOSMETYL 5589-13-0 486 

  I04_01_03  DIMETOAT 60-51-5 59 

  I04_01_04  ETOPROFOS 13194-48-4 218 

  I04_01_05  FENAMIFOS 22224-92-6 692 

  I04_01_06  FOSTIAZAT 98886-44-3 585 

  I04_01_07  MALATION 121-75-5 12 

  I04_01_08  FOSMET 732-11-6 318 

  I04_01_09  PIRIMIFOS-METYL 29232-93-7 239 

  I04_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

ORGANISKE FOSFATFORBINDELSER 

   

  I04_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

ORGANISKE FOSFATFORBINDELSER 

  

 Insektmidler på basis av 

biologiske og botaniske 

produkter 

I05     

  I05_01 BIOLOGISKE INSEKTMIDLER    

  I05_01_01  ADOXOPHYES ORANA GV STAMME BV-

0001 

 782 

  I05_01_02  AZADIRAKTIN 11141-17-6 627 

  I05_01_03  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

ISRAELENSIS (AM65-52) 

 770 

  I05_01_04  METARHIZIUM ANISOPLIAE (BIPESCO 

5F/52) 

 784 

  I05_01_05  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS-

STAMME FE9901 

 778 

  I05_01_06  PAECILOMYCES LILACINUS-STAMME 

251 

 753 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I05_01_07  PYRETRINER 8003-34-7 32 

  I05_01_08  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

AIZAWAI (ABTS-1857 OG GC-91) 

 949, 950 

  I05_01_09  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 

OG EG 2348) 

 951, 952, 953, 954, 

955 

  I05_01_10  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

TENEBRIONIS (NB 176) 

 956 

  I05_01_11  BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 OG 

GHA) 

 957, 958 

  I05_01_12  CYDIA POMONELLA-GRANULOSEVIRUS 

(CPGV) 

 959 

  I05_01_13  HELICOVERPA 

ARMIGERANUKLEOPOLYHEDROVIRUS 

(HEARNPV) 

 960 

  I05_01_14  LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) 

(TIDLIGERE VERTICILLIUM LECANII) 

 961 

  I05_01_15  SPODOPTERA LITTORALIS-

NUKLEOPOLYHEDROVIRUS 

 962 

  I05_99 INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

BIOLOGISKE OG BOTANISKE 

PRODUKTER 

   

  I05_99_99  INSEKTMIDLER BASERT PÅ 

BIOLOGISKE OG BOTANISKE 

PRODUKTER 

  

 Andre insektmidler I99     

  I99_01 INSEKTMIDLER FRAMSTILT VED 

GJÆRING 

   

  I99_01_01  ABAMEKTIN 71751-41-2 495 

  I99_01_02  MILBEMEKTIN 51596-10-2 

51596-11-3 

660 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I99_01_03  SPINOSAD 168316-95-8 636 

  I99_01_04  EMAMEKTINBENZOAT 155569-91-8 791 

  I99_01_05  SPINETORAM 187166-40-1 802 

  I99_03 INSEKTMIDLER MED BENZOYLUREA    

  I99_03_01  DIFLUBENZURON 35367-38-5 339 

  I99_03_02  FLUFENOXURON 101463-69-8 470 

  I99_03_03  LUFENURON 103055-07-8 704 

  I99_03_04  NOVALURON 116714-46-6 672 

  I99_03_05  TEFLUBENZURON 83121-18-0 450 

  I99_03_06  TRIFLUMURON 64628-44-0 548 

  I99_04 INSEKTMIDLER MED KARBAZATER    

  I99_04_01  BIFENAZAT 149877-41-8 736 

  I99_05 INSEKTMIDLER MED 

DIAZYLHYDRAZINER 

   

  I99_05_01  METOKSYFENOZID 161050-58-4 656 

  I99_05_02  TEBUFENOZID 112410-23-8 724 

  I99_05_03  KROMAFENOZID 143807-66-3 775 

  I99_06 INSEKTVEKSTREGULATORER    

  I99_06_01  CYROMAZIN 66215-27-8 420 

  I99_06_02  BUPROFEZIN 69327-76-0 681 

  I99_06_03  HEKSYTIASOKS 78587-05-0 439 

  I99_07 INSEKTFEROMONER    
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I99_07_01  (E,E)-8,10-DODEKADIEN-1-OL 33956-49-9 860 

  I99_07_02  (Z)-9-DODECENYLACETAT 35148-19-7 422 

  I99_07_03  (Z)-8-DODECEN-1-YL-ACETAT 28079-04-1 861 

  I99_07_04  (2E, 13Z)-OKTADEKADIEN-1-YL-ACETAT  862 

  I99_07_05  (7E, 9E)-DODEKADIEN-1-YL-ACETAT  863 

  I99_07_06  (7E, 9Z)-DODEKADIEN-1-YL-ACETAT  864 

  I99_07_07  (7Z, 11E)-HEKSADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

 865 

  I99_07_08  (7Z, 11Z)-HEKSADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

 866 

  I99_07_09  (9Z, 12E)-TETRADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

 867 

  I99_07_10  (E)-11-TETRADECEN-1-YL-ACETAT  868 

  I99_07_11  (E)-5-DECEN-1-OL  869 

  I99_07_12  (E)-5-DECEN-1-YL-ACETAT  870 

  I99_07_13  (E)-8-DODECEN-1-YL-ACETAT  871 

  I99_07_14  (E/Z)-8-DODECEN-1-YL-ACETAT  872 

  I99_07_15  (Z)-11-HEKSADECEN-1-OL  873 

  I99_07_16  (Z)-11-HEKSADECEN-1-YL-ACETAT  874 

  I99_07_17  (Z)-11-HEKSADECENAL  875 

  I99_07_18  (Z)-11-TETRADECEN-1-YL-ACETAT  876 

  I99_07_19  (Z)-13-HEKSADECEN-11-YN-1-YL-

ACETAT 

 877 

  I99_07_20  (Z)-13-OKTADECENAL  878 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I99_07_21  (Z)-7-TETRADECENAL  879 

  I99_07_22  (Z)-8-DODECEN-1-OL  880 

  I99_07_23  (Z)-9-HEKSADECENAL  881 

  I99_07_24  (Z)-9-TETRADECEN-1-YL-ACETAT  882 

  I99_07_25  (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOKOSATETRAEN-1-

YL-ISOBUTYRAT 

 883 

  I99_07_26  DODECYLACETAT  884 

  I99_08 INSEKTMIDLER MED 

NITROGUANIDINER 

   

  I99_08_01  KLOTIANIDIN 210880-92-5 738 

  I99_08_02  TIAMETOKSAM 153719-23-4 637 

  I99_09 INSEKTMIDLER MED ORGANISK TINN    

  I99_09_01  FENBUTATINOKSID 13356-08-6 359 

  I99_10 INSEKTMIDLER MED OKSADIAZINER    

  I99_10_01  INDOKSAKARB 173584-44-6 612 

  I99_11 INSEKTMIDLER MED FENYLETERE    

  I99_11_01  PYRIPROKSYFEN 95737-68-1 715 

  I99_12 INSEKTMIDLER MED  

(FENYL-)PYRAZOLER 

   

  I99_12_01  FENPYROKSIMAT 134098-61-6 695 

  I99_12_02  FIPRONIL 120068-37-3 581 

  I99_12_03  TEBUFENPYRAD 119168-77-3 725 

  I99_12_04  KLORANTRANILIPROL 500008-45-7 794 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I99_12_05  FLUBENDIAMID 272451-65-7 788 

  I99_13 INSEKTMIDLER MED PYRIDINER    

  I99_13_01  PYMETROZIN 123312-89-0 593 

  I99_13_02  FLONIKAMID 158062-67-0 763 

  I99_14 INSEKTMIDLER MED 

PYRIDYLMETYLAMINER 

   

  I99_14_01  ACETAMIPRID 135410-20-7 649 

  I99_14_02  IMIDAKLOPRID 138261-41-3 582 

  I99_14_03  TIAKLOPRID 111988-49-9 631 

  I99_15 INSEKTMIDLER MED SULFITTESTERE    

  I99_15_01  PROPARGITT 2312-35-8 216 

  I99_16 INSEKTMIDLER MED TETRAZINER    

  I99_16_01  KLOFENTEZIN 74115-24-5 418 

  I99_17 INSEKTMIDLER MED TETRONSYRER    

  I99_17_01  SPIRODIKLOFEN 148477-71-8 737 

  I99_17_02  SPIROMESIFEN 283594-90-1 747 

 Uklassifiserte 

insektmidler 

I99_99 UKLASSIFISERTE INSEKTMIDLER OG 

MIDDMIDLER 

   

  I99_99_01  ACEKINOCYL 57960-19-7 760 

  I99_99_02  CYFLUMETOFEN 400882-07-7 821 

  I99_99_03  ETOKSAZOL 153233-91-1 623 

  I99_99_04  FETTSYRER C7-C18 OG C18 UMETTEDE 

KALIUMSALTER (CAS 67701-09-1) 

67701-09-1 889 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I99_99_05  FETTSYRER C8-C10 METYLESTERE (CAS 

85566-26-3) 

85566-26-3 890 

  I99_99_06  FENAZAKIN 120928-09-8 693 

  I99_99_07  KISELGUR (DIATOMÉJORD) 61790-53-2 647 

  I99_99_08  LAURINSYRE (CAS 143-07-7) 143-07-7 885 

  I99_99_09  METAFLUMIZON 139968-49-3 779 

  I99_99_10  METYLDEKANOAT (CAS 110-42-9) 110-42-9 892 

  I99_99_11  METYLOKTANOAT (CAS 111-11-5) 111-11-5 893 

  I99_99_12  OLEINSYRE (CAS 112-80-1) 112-80-1 894 

  I99_99_13  PARAFINOLJE/(CAS 64742-46-7) 64742-46-7 896 

  I99_99_14  PARAFINOLJE/(CAS 72623-86-0) 72623-86-0 897 

  I99_99_15  PARAFINOLJE/(CAS 8042-47-5) 8042-47-5 898 

  I99_99_16  PARAFINOLJE/(CAS 97862-82-3) 97862-82-3 899 

  I99_99_17  FOSFAN 7803-51-2 127 

  I99_99_18  PYRIDABEN 96489-71-3 583 

  I99_99_19  PYRIDALYL 179101-81-6 792 

  I99_99_20  SPIROTETRAMAT 203313-25-1 795 

  I99_99_21  SULFURYLFLUORID 2699-79-8 757 

  I99_99_22  TIMIANOLJE 89-83-8 900 

  I99_99_23  FETTSYRER C7 TIL C20  891 

  I99_99_24  HYDROLYSERTE PROTEINER  901 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  I99_99_25  APPELSINOLJE  902 

  I99_99_26  TAGETESOLJE  903 

  I99_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER OG 

MIDDMIDLER 

  

Bløtdyrmidler, totalt:  M     

 Bløtdyrmidler M01     

  M01_01 BLØTDYRMIDLER    

  M01_01_01  JERNFOSFAT 10045-86-0 629 

  M01_01_02  ALUMINIUMSULFAT 10043-01-3 849 

  M01_01_03  METALDEHYD 108-62-3 62 

  M01_01_99  ANDRE BLØTDYRMIDLER   

Vekstregulerende 

midler, totalt: 

 PGR     

 Fysiologiske 

vekstregulerende midler 

PGR01     

  PGR01_01 FYSIOLOGISKE VEKSTREGULERENDE 

MIDLER 

   

  PGR01_01_01  1-METYLSYKLOPROPEN 3100-04-7 767 

  PGR01_01_02  KLORMEKVAT 999-81-5 143 

  PGR01_01_03  SYKLANILID 113136-77-9 586 

  PGR01_01_04  DAMINOZID 1596-84-5 330 

  PGR01_01_05  ETEFON 16672-87-0 373 

  PGR01_01_06  ETOKSYKIN 91-53-2 517 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  PGR01_01_07  ETYLEN 74-85-1 839 

  PGR01_01_08  FORKLORFENURON 68157-60-8 633 

  PGR01_01_09  GIBBERELLINSYRE 77-06-5 307 

  PGR01_01_10  GIBBERELLIN 468-44-0 

510-75-8 

8030-53-3 

904 

  PGR01_01_11  IMAZAKIN 81335-37-7 699 

  PGR01_01_12  MALEINHYDRASID 51542-52-0 310 

  PGR01_01_13  MEPIKVAT 24307-26-4 440 

  PGR01_01_14  PAKLOBUTRAZOL 76738-62-0 445 

  PGR01_01_15  PROHEKSADION-KALSIUM 127277-53-6 567.02 

  PGR01_01_16  NATRIUM-5-NITROGUAIAKOLAT 67233-85-6 718 

  PGR01_01_17  NATRIUM-O-NITROFENOLAT 824-39-5 720 

  PGR01_01_18  NATRIUM-P-NITROFENOLAT 824-78-2 721 

  PGR01_01_19  TRINEKSAPAK-ETYL 95266-40-3 732.202 

  PGR01_01_20  DIFENYLAMIN 122-39-4 460 

  PGR01_01_21  FLURPRIMIDOL 56425-91-3 696 

  PGR01_99 ANDRE FYSIOLOGISKE 

VEKSTREGULERENDE MIDLER 

   

  PGR01_99_01  1-NAFTYLEDDIKSYRE (1-NAA) 86-87-3 313 

  PGR01_99_02  1-DEKANOL 112-53-8 831 

  PGR01_99_03  1-NAFTYLACETAMID (1-NAD) 86-86-2 282 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  PGR01_99_04  2-NAFTYLEDDIKSYRE (2-NOA) 120-23-0 664 

  PGR01_99_05  6-BENZYLADENIN 1214-39-7 829 

  PGR01_99_06  CYANAMID 420-04-2 685 

  PGR01_99_07  INDOLYLSMØRSYRE 133-32-4 830 

  PGR01_99_08  SINTOFEN (OGSÅ KJENT SOM 

CINTOFEN) 

130561-48-7 717 

  PGR01_99_09  1,4-DIMETYLNAFTALEN  822 

  PGR01_99_10  SØLVTIOSULFAT  762 

  PGR01_99_99  ANDRE FYSIOLOGISKE 

VEKSTREGULERENDE MIDLER 

  

 Spiringshemmere PGR02     

  PGR02_02 SPIRINGSHEMMERE    

  PGR02_02_01  KARVON 99-49-0 602 

  PGR02_99 ANDRE SPIRINGSHEMMERE    

  PGR02_99_99  ANDRE SPIRINGSHEMMERE   

 Andre vekstregulerende 

midler 

PGR03     

  PGR03_99 ANDRE VEKSTREGULERENDE MIDLER    

  PGR03_99_99  ANDRE PGR   

Andre 

plantefarmasøytiske 

produkter, totalt: 

 ZR     

 Mineraloljer ZR01     

 Planteoljer ZR02     

  ZR02_01 Planteoljer    
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  ZR02_01_01  PLANTEOLJER/SITRONELLEOLJE  905 

  ZR02_01_02  PLANTEOLJER/KRYDDERNELLIKOLJE  906 

  ZR02_01_03  PLANTEOLJER/RAPSOLJE  907 

  ZR02_01_04  PLANTEOLJER/GRØNNMYNTEOLJE  908 

  ZR02_01_99  ANDRE PLANTEOLJER   

 Jorddesinfiserende midler 

(herunder nematicider) 

ZR03     

  ZR03_01 METYLBROMID METYLBROMID 74-83-9 128 

  ZR03_99 ANDRE JORDDESINFISERENDE 

MIDLER 

   

  ZR03_99_01  1,3-DIKLORPROPEN 542-75-6 675 

  ZR03_99_02  KLORPIKRIN 76-06-2 298 

  ZR03_99_03  DAZOMET 533-74-4 146 

  ZR03_99_04  METAM-NA 137-42-8 20 

  ZR03_99_99  ANDRE JORDDESINFISERENDE MIDLER   

 Rottegift ZR04     

  ZR04_01 ROTTEGIFT    

  ZR04_01_01  KALSIUMFOSFID 1305-99-3 505 

  ZR04_01_02  DIFENAKUM 56073-07-5 514 

  ZR04_01_03  WARFARIN 81-81-2 70 

  ZR04_01_04  SINKFOSFID 1314-84-7 69 

  ZR04_01_05  BROMADIOLON 28772-56-7 371 

  ZR04_01_99  ANNEN ROTTEGIFT   
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

 Andre 

plantefarmasøytiske 

produkter 

ZR99     

  ZR99_01 DESINFEKSJONSMIDLER    

  ZR99_01_99  ANDRE DESINFEKSJONSMIDLER   

  ZR99_99 ANDRE PLANTEFARMASØYTISKE 

PRODUKTER 

   

  ZR99_99_01  ALUMINIUMAMMONIUMSULFAT 7784-26-1 840 

  ZR99_99_02  ALUMINIUMSILIKAT (OGSÅ KJENT SOM 

KAOLIN) 

1332-58-7 841 

  ZR99_99_03  AMMONIUMACETAT 631-61-8 842 

  ZR99_99_04  BLODMEL 68911-49-9 909 

  ZR99_99_05  KALSIUMKARBID 75-20-7 910 

  ZR99_99_06  KALSIUMKARBONAT 471-34-1 843 

  ZR99_99_07  N-DEKANSYRE (CAS 334-48-5) 334-48-5 886 

  ZR99_99_08  KAPRYLSYRE (CAS 124-07-2) 124-07-2 887 

  ZR99_99_09  KARBONDIOKSID 124-38-9 844 

  ZR99_99_10  DENATONIUMBENZOAT 3734-33-6 845 

  ZR99_99_11  DIKLORBENZOSYREMETYLESTER 2905-69-3 686 

  ZR99_99_12  HEPTAMALOKSYGLUKAN 870721-81-6 851 

  ZR99_99_13  KALKSTEIN 1317-65-3 852 

  ZR99_99_14  MALTDEKSTRIN 9050-36-6 801 

  ZR99_99_15  METYLNONYLKETON 112-12-9 846 

  ZR99_99_16  KALIUMHYDROGENKARBONAT 298-14-6 853 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse Vanlige navn på stoffer CAS(1) CIPAC(2) 

    Felles nomenklatur   

  ZR99_99_17  PUTRESCIN (1,4-DIAMINOBUTAN) 110-60-1 854 

  ZR99_99_18  KVARTSSAND 14808-60-7 855 

  ZR99_99_19  REPELLENTER (LUKT) / RÅ TALLOLJE 

(CAS 8002-26-4) 

8002-26-4 911 

  ZR99_99_20  REPELLENTER (LUKT) / TALLOLJEBEK 

(CAS 8016-81-7) 

8016-81-7 912 

  ZR99_99_21  NATRIUMALUMINIUMSILIKAT 1344-00-9 850 

  ZR99_99_22  TRIMETYLAMINHYDROKLORID 593-81-7 847.601 

  ZR99_99_23  UREA 57-13-6 913 

  ZR99_99_24  ZUCCHINI-GULMOSAIKKVIRUS, SVAK 

STAMME 

 618 

  ZR99_99_25  EKSTRAKT AV MELALEUCA  914 

  ZR99_99_26  RESTMENGDER FRA DESTILLASJON AV 

FETT 

 915 

  ZR99_99_27  HVITLØKEKSTRAKT  916 

  ZR99_99_28  PEPPER  917 

  ZR99_99_29  REPELLENTER (LUKT) / FISKEOLJE  918 

  ZR99_99_30  REPELLENTER (LUKT) / SAUEFETT  919 

  ZR99_99_31  HAVALGEEKSTRAKT (TIDLIGERE 

HAVALGEEKSTRAKT OG TANG OG 

TARE) 

 920 

  ZR99_99_32  RETTKJEDEDE 

SOMMERFUGLFEROMONER 

 895 

  ZR99_99_33  TETRADEKAN-1-OL  856 

  ZR99_99_99  ANDRE PLANTEFARMASØYTISKE 

PRODUKTER 

  

(1) Chemical Abstracts Service Registry numbers. 

(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.’ 

 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/971 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1269/2013 

av 5. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 802/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

om tilsyn med foretakssammenslutninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 

20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger («EFs 

fusjonsforordning»)(1), særlig artikkel 23 nr. 1, 

etter samråd med Den rådgivende komité for foretaks-

sammenslutninger og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004(2) krever 

bruk av standardskjemaer for melding om foretaks-

sammenslutninger i henhold til artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 139/2004 og for grunngitte 

erklæringer om henvisning av foretakssammen-

slutninger til Kommisjonen eller til en medlemsstat i 

henhold til artikkel 4 nr. 4 eller 5 i forordning (EF) 

nr. 139/2004. Disse skjemaene er gjengitt i vedleggene 

til forordning (EF) nr. 802/2004. 

2) For å forenkle og framskynde undersøkelsen av 

meldinger og grunngitte erklæringer, og på bakgrunn av 

erfaringene som er gjort med standardskjemaene for 

melding om foretakssammenslutninger og grunngitte 

erklæringer, bør opplysningskravene i disse skjemaene 

ajourføres, strømlinjeformes og reduseres. Samtidig bør 

skjemaene sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger 

om foretakssammenslutningens struktur, og at de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 14.12.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om 

gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014,  

s. 53. 

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004 av 21. april 2004 om 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med 

foretakssammenslutninger (EUT L 133 av 30.4.2004, s. 1). 

viktigste interne dokumentene som er utarbeidet av de 

berørte foretakene som drøfter foretakssammen-

slutningen, framlegges. 

3) For å forenkle og framskynde undersøkelsen av 

foretakssammenslutninger som sannsynligvis ikke vil 

forårsake konkurranseproblemer, er det dessuten 

ønskelig at et større antall foretakssammenslutninger 

kan meldes med det forenklede skjemaet fastsatt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 802/2004. 

4) Kommisjonen bør fra tid til annen kunne angi og endre 

formatet på og antallet kopier av erklæringer som kreves 

fra melderne, andre berørte parter og tredjemann, 

samtidig som det tas hensyn til utviklingen innenfor 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi og behovet 

for å gi medlemsstater kopier av visse dokumenter. 

Dette gjelder særlig meldinger, grunngitte erklæringer, 

merknader som svar på innsigelser som Kommisjonen 

meddeler melderne, samt forpliktende tilsagn som de 

berørte foretak tilbyr i henhold til artikkel 6 nr. 2 eller 

artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 139/2004. Nærmere 

opplysninger om antallet kopier og formatet på 

opplysninger og dokumenter som skal stilles til 

rådighet, bør offentliggjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

5) For at Kommisjonen fritt og i fortrolighet skal kunne 

utveksle synspunkter om undersøkelser av meldte 

foretakssammenslutninger med konkurranse-

myndigheter utenfor Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, bør retten til innsyn i Kommi-

sjonens dokumenter ikke omfatte korrespondanse 

mellom Kommisjonen og disse konkurranse-

myndigheter. 

6) Det bør klargjøres at det kreves skriftlig bevis på at 

representantene har fullmakt når meldinger undertegnes 

av godkjente eksterne representanter for personer eller 

foretak. Det bør også klargjøres at meldinger må 

inneholde opplysningene som kreves i de relevante 
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skjemaene gjengitt i vedlegg I og II til forordning (EF) 

nr. 802/2004. Artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 802/2004 bør endres slik at den viser til en 

oppheving av det midlertidige vedtaket i stedet for en 

annullering (endringen berører ikke norsk utgave). Til 

slutt bør det klargjøres at forlengelsen av tidsfristen for 

vedtakelse av en beslutning i henhold til artikkel 8 nr. 1, 

2 og 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, som er fastsatt i 

artikkel 10 nr. 3 annet punktum i nevnte forordning, 

også får anvendelse når de berørte foretak gir 

forpliktende tilsagn i henhold til artikkel 8 nr. 2 annet 

ledd i denne forordning mindre enn 55 virkedager etter 

innledning av saksbehandlingen, men oversender en 

endret versjon av de forpliktende tilsagn 55 virkedager 

eller mer etter innledning av saksbehandlingen. 

7) Forordning (EF) nr. 802/2004 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 802/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når meldingen er undertegnet av godkjente eksterne 

representanter for personer eller foretak, skal repre-

sentantene framlegge skriftlig bevis på at de har 

fullmakt.» 

2)  Artikkel 3 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Skjema CO og de vedlagte dokumenter skal inngis 

til Kommisjonen i det format og med det antall kopier som 

Kommisjonen fra tid til annen angir i Den europeiske 

unions tidende. Meldingen skal inngis til adressen angitt i 

artikkel 23 nr. 1.» 

3)  Artikkel 4 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Meldinger skal inneholde de opplysninger og 

dokumenter som kreves i de aktuelle skjemaene gjengitt i 

vedlegg I og II. Opplysningene skal være korrekte og 

fullstendige.» 

4)  Artikkel 6 nr. 2 første ledd skal lyde: 

«2.  Artikkel 2, artikkel 3 nr. 1 tredje punktum, artikkel 

3 nr. 2-5, artikkel 4, artikkel 5 nr. 1-4, artikkel 21 og 

artikkel 23 i denne forordning får tilsvarende anvendelse 

på grunngitte erklæringer i henhold til artikkel 4 nr. 4 og 5 

i forordning (EF) nr. 139/2004.» 

5)  Artikkel 12 nr. 2 annet ledd første punktum skal lyde 

(endringen berører ikke norsk utgave): 

«Når melderne og andre berørte parter har uttalt seg, skal 

Kommisjonen gjøre et endelig vedtak som opphever, 

endrer eller bekrefter det midlertidige vedtaket.» 

6)  Artikkel 13 nr. 3 skal lyde: 

«3.  De parter som Kommisjonen har meddelt sine 

innsigelser, eller som er blitt underrettet om innsigelsene, 

kan framlegge sine merknader til innsigelsene. Eventuelle 

merknader skal framlegges skriftlig innen den fastsatte 

fristen. I sine skriftlige merknader kan de gjøre rede for 

alle faktiske forhold de kjenner til som vedkommer deres 

forsvar, og de skal vedlegge alle relevante dokumenter 

som underbygger de påberopte forhold. De kan også 

foreslå at Kommisjonen innhenter uttalelse fra personer 

som kan bekrefte de påberopte forhold. De skal sende sine 

merknader til Kommisjonen på adressen angitt i artikkel 

23 nr. 1. Formatet som merknadene skal sendes i og 

antallet kopier som skal leveres, skal fra tid til annen angis 

av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende. 

Kommisjonen skal umiddelbart videresende kopier av 

slike skriftlige merknader til vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene.» 

7)  Artikkel 17 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Retten til dokumentinnsyn skal ikke omfatte 

fortrolige opplysninger eller de interne dokumentene til 

Kommisjonen eller vedkommende myndigheter i med-

lemsstatene. Retten til dokumentinnsyn skal heller ikke 

omfatte korrespondanse mellom Kommisjonen og 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene, mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og mellom 

Kommisjonen og andre konkurransemyndigheter.» 

8)  Artikkel 19 nr. 2 første ledd skal lyde: 

«2.  Forpliktende tilsagn som de berørte foretak tilbyr i 

henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 139/2004, 

skal meddeles Kommisjonen innen en frist på  

65 virkedager regnet fra den dato saksbehandlingen ble 

innledet. 

Når berørte foretak først tilbyr forpliktende tilsagn mindre 

enn 55 virkedager fra datoen da saksbehandlingen ble 

innledet, men oversender en endret versjon av de 

forpliktende tilsagn minst 55 virkedager etter den datoen, 

skal de endrede forpliktende tilsagn anses som nye 

forpliktende tilsagn ved anvendelse av artikkel 10 nr. 3 

annet punktum i forordning (EF) nr. 139/2004.»  
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9)  Artikkel 20 nr. 1 og 1a skal lyde: 

«1.  Forpliktende tilsagn som de berørte foretak tilbyr i 

henhold til artikkel 6 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 139/2004 skal oversendes Kommi-

sjonen på adressen angitt i artikkel 23 nr. 1 i det format og 

med det antall kopier som Kommisjonen fra tid til annen 

angir i Den europeiske unions tidende. Kommisjonen skal 

umiddelbart sende kopier av slike tilbud om forpliktende 

tilsagn til vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

1a.  I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 skal de berørte 

foretakene samtidig som de tilbyr forpliktende tilsagn i 

henhold til artikkel 6 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 139/2004, framlegge en original av 

opplysningene og dokumentene som kreves i skjema RM 

for avhjelpende tiltak (skjema RM) som gjengitt i vedlegg 

IV i denne forordning, samt det antall kopier som 

Kommisjonen fra tid til annen angir i Den europeiske 

unions tidende. De framlagte opplysningene skal være 

riktige og fullstendige.» 

10) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Kommisjonen kan oversende dokumenter og 

innkallinger til mottakerne på en av følgende måter: 

a)  direkte levering mot kvittering, 

b)  rekommandert brev med mottakskvittering, 

c)  telefaks med anmodning om mottakskvittering, 

d)  elektronisk post med anmodning om mottaks-

kvittering.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Når et dokument oversendes med telefaks eller 

elektronisk post, skal det anses for mottatt av 

mottakeren samme dag det oversendes.» 

11)  I artikkel 23 skal nytt nr. 4 lyde: 

 «4.  Dersom Kommisjonen angir at dokumenter eller 

ytterligere kopier av disse skal sendes elektronisk, skal 

Kommisjonen fra tid til annen angi formatet i Den 

europeiske unions tidende. Dokumenter som blir sendt 

med elektronisk post, skal sendes til e-postadressen 

offentliggjort av Kommisjonen fra tid til annen i Den 

europeiske unions tidende.» 

12) Vedlegg I, II og III erstattes med teksten i vedlegget i 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

SKJEMA CO FOR MELDING OM EN FORETAKSSAMMENSLUTNING I HENHOLD TIL FORORDNING 

(EF) NR. 139/2004 

INNLEDNING 

1.1. Formålet med dette skjema CO 

I dette skjema CO er det angitt hvilke opplysninger meldere skal gi når de inngir melding til Europa-

kommisjonen om en planlagt fusjon, overtakelse eller annen foretakssammenslutning. Den europeiske unions 

tilsynsordning for foretakssammenslutninger er fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 

om tilsyn med foretakssammenslutninger(1) (heretter kalt «fusjonsforordningen») og i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 802/2004(2) (heretter kalt «gjennomføringsforordningen»), som dette skjema CO er vedlegg til. 

Teksten til disse forordningene samt andre relevante dokumenter er å finne på konkurransesiden på 

Kommisjonens Europa-nettsted. Se også de tilsvarende bestemmelsene i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde(3) (heretter kalt «EØS-avtalen»). 

For å begrense tiden og kostnadene forbundet med de ulike framgangsmåtene for tilsyn med foretaks-

sammenslutninger i flere forskjellige land, har Den europeiske union opprettet en tilsynsordning for fusjoner 

som tillater at foretakssammenslutninger som har unionsdimensjon(4) (vanligvis når partene i sammen-

slutningen når visse terskelverdier for omsetning)(5), vurderes av Europakommisjonen i én enkelt sak 

(prinsippet om ett saksbehandlingssted). Foretakssammenslutninger som ikke når terskelverdiene for 

omsetning, kan komme inn under ansvarsområdet til medlemsstatenes og/eller EFTA-statenes myndigheter 

med ansvar for tilsyn med foretakssammenslutninger. 

I henhold til fusjonsforordningen skal Kommisjonen gjøre et vedtak innen en juridisk bindende frist. I den 

innledende fasen har Kommisjonen vanligvis 25 virkedager til å avgjøre hvorvidt foretakssammenslutningen 

skal godkjennes eller om «saksbehandling skal innledes», hvilket innebærer at det skal iverksettes en grundig 

undersøkelse(6). Dersom Kommisjonen beslutter å innlede saksbehandling, skal den vanligvis gjøre endelig 

vedtak om sammenslutningen innen en frist på høyst 90 virkedager fra datoen da saksbehandlingen ble 

innledet(7). 

Med henblikk på disse fristene og for at prinsippet om ett saksbehandlingssted skal fungere, er det nødvendig 

at Kommisjonen i tide mottar de opplysninger som kreves for å gjennomføre de nødvendige undersøkelser og 

å vurdere hvilke virkninger foretakssammenslutningen vil få på de berørte markedene. Dette krever at en viss 

mengde opplysninger framlegges ved melding. 

1.2. Kontakt før melding inngis 

Det erkjennes at det kreves en betydelig mengde opplysninger i dette skjema CO. Erfaringen har imidlertid 

vist at, avhengig av sakens karakter, ikke alle opplysninger bestandig vil være nødvendige for en tilfreds-

stillende undersøkelse av den planlagte foretakssammenslutningen. Dersom De derfor er av den oppfatning at 

bestemte opplysninger som kreves i dette skjema CO, ikke er nødvendige for Kommisjonens undersøkelse av 

saken, oppfordres De til å be Kommisjonen om å gjøre unntak fra plikten til å framlegge bestemte 

opplysninger (se nr. 1.4 bokstav g) i denne innledningen for nærmere opplysninger). 

Muligheten til å ta kontakt før melding inngis er en frivillig tjeneste som Kommisjonen tilbyr melderne for å 

forberede den formelle framgangsmåten for gjennomgåelse av fusjonen. Selv om det ikke er obligatorisk, kan 

det være svært nyttig for både melderne og Kommisjonen å ha kontakt før melding inngis, blant annet for å 

avklare nøyaktig hvilke opplysninger som kreves i meldingen, noe som i de fleste saker vil føre til en 

betydelig reduksjon i omfanget av de opplysninger som er påkrevd. 

Selv om partene dermed alene er ansvarlige for å avgjøre om de skal ha kontakt før melding inngis og når de 

skal inngi melding, oppfordres de til frivillig å rådspørre Kommisjonen om hvorvidt opplysningene de vil 

basere sin melding på, er fyllestgjørende og relevante.  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

(2) EUT L 133 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) Se særlig artikkel 57 i EØS-avtalen, nr. 1 i vedlegg XIV til EØS-avtalen, protokoll 21 og 24 til EØS-avtalen samt protokoll 4 til 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (heretter kalt «overvåknings- og 

domstolsavtalen»). Enhver henvisning til EFTA-statene skal forstås som de EFTA-statene som er avtaleparter i EØS-avtalen. Per 

1. mai 2004 er disse statene Island, Liechtenstein og Norge. 

(4) Med virkning fra 1. desember 2009 er det ved traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) gjort visse endringer, for 

eksempel ble «Fellesskapet» endret til «Unionen» og «felles marked» til «indre marked». Terminologien fra TEUV blir brukt 

gjennomgående i dette skjema CO. 

(5) Uttrykket «foretakssammenslutning» er definert i artikkel 3 i fusjonsforordningen og uttrykket «unionsdimensjon» i artikkel 1 i 

samme forordning. I artikkel 4 nr. 5 er det videre fastsatt at i visse tilfeller der Unionens terskelverdier for omsetning ikke er nådd, 

kan melderne anmode Kommisjonen om å behandle den planlagte foretakssammenslutningen som en foretakssammenslutning som 

har unionsdimensjon. 

(6) Se artikkel 10 nr. 1 i fusjonsforordningen. 

(7) Se artikkel 10 nr. 3 i fusjonsforordningen. 
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Det gjøres også oppmerksom på at visse foretakssammenslutninger som sannsynligvis ikke vil forårsake 

konkurranseproblemer, kan meldes på et forenklet skjema CO, som er tilføyd som vedlegg II til gjennom-

føringsforordningen. 

Meldere vises til «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Kommisjonens 

Generaldirektoratet for konkurranse, offentliggjort på Generaldirektoratets nettsted og ajourført fra tid til 

annen, som gir veiledning om kontakt før melding inngis og om utarbeiding av meldinger. 

1.3. Hvem skal inngi melding? 

Ved fusjon i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i fusjonsforordningen eller ved overtakelse av felles 

kontroll over et foretak i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i samme forordning må melding inngis i 

fellesskap av partene i fusjonen eller av dem som overtar felles kontroll(1), alt etter omstendighetene. 

Når et foretak overtar en kontrollerende andel i et annet foretak, skal melding inngis av det overtakende 

foretak. 

Ved et offentlig overtakelsestilbud skal melding inngis av byderen. 

Hver av melderne er ansvarlig for at opplysningene som gis, er nøyaktige. 

1.4. Kravet om en korrekt og fullstendig melding 

Alle opplysninger som kreves i dette skjema CO, må være korrekte og fullstendige. Opplysningene som 

kreves, skal oppgis i den relevante del av dette skjema CO. 

Det gjøres særlig oppmerksom på følgende: 

a)  I henhold til artikkel 10 nr. 1 i fusjonsforordningen og artikkel 5 nr. 2 og 4 i gjennomføringsforordningen 

begynner de frister i fusjonsforordningen som gjelder meldinger, å løpe først etter at Kommisjonen har 

mottatt alle opplysninger som skal inngis i meldingen. Dette krav skal sikre at Kommisjonen får mulighet 

til å vurdere den meldte foretakssammenslutningen innen de knappe fristene fastsatt i fusjonsforordningen. 

b)  Under utarbeidingen av meldingen skal melderen eller melderne kontrollere at navn på og numre til 

kontaktpersoner som gis Kommisjonen, særlig telefaksnumre og e-postadresser, er korrekte, relevante og 

ajourførte(2). 

c)  Uriktige eller misvisende opplysninger i meldingen skal anses som ufullstendige (artikkel 5 nr. 4 i 

gjennomføringsforordningen). 

d)  Dersom meldingen er ufullstendig, skal Kommisjonen omgående underrette melderne eller deres 

representanter skriftlig om dette. Meldingen får virkning først fra den dag korrekte og fullstendige 

opplysninger mottas av Kommisjonen (artikkel 10 nr. 1 i fusjonsforordningen og artikkel 5 nr. 2 og 4 i 

gjennomføringsforordningen). 

e)  I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i fusjonsordningen kan meldere som forsettlig eller uaktsomt gir 

uriktige eller villedende opplysninger, ilegges bøter på opptil 1 % av det berørte foretakets samlede 

omsetning. I henhold til artikkel 6 nr. 3 bokstav a) og artikkel 8 nr. 6 bokstav a) i fusjonsforordningen kan 

Kommisjonen dessuten tilbakekalle sitt vedtak om en meldt foretakssammenslutnings forenlighet med det 

indre marked dersom det bygger på uriktige opplysninger som et av de berørte foretak er ansvarlig for. 

f)  Dersom det er uforholdsmessig vanskelig helt eller delvis å skaffe opplysningene som kreves i dette 

skjema CO (for eksempel fordi opplysninger om et selskap som er gjenstand for et oppkjøp som søkes 

avverget, ikke er tilgjengelige), kan De skriftlig anmode Kommisjonen om å anse meldingen for 

fullstendig til tross for de manglende opplysningene.  

  

(1) Se artikkel 4 nr. 2 i fusjonsforordningen. 

(2) Alle personopplysninger framlagt i dette skjema CO blir behandlet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner 

og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Kommisjonen vil vurdere en slik anmodning, forutsatt at De oppgir årsakene til at opplysningene mangler 

og etter beste evne gir et overslag over de manglende opplysningene og angir hvilke kilder overslaget 

bygger på. I den utstrekning det er mulig, bør det også angis hvor Kommisjonen kan innhente de 

opplysningene som kreves, og som De ikke har klart å framskaffe. 

g)  I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i gjennomføringsforordningen kan Kommisjonen gjøre unntak fra plikten til 

å gi bestemte opplysninger i meldingen, herunder dokumenter, eller fra andre krav fastsatt i dette skjema 

CO, dersom den anser at oppfyllelse av disse pliktene eller kravene ikke er nødvendige for undersøkelsen 

av saken. De kan derfor i forbindelse med kontakten før melding skriftlig anmode Kommisjonen om å 

gjøre unntak fra plikten til å gi disse opplysningene dersom De anser at opplysningene ikke er nødvendige 

for Kommisjonens undersøkelse av saken. 

Kommisjonens erfaring viser at bestemte kategorier opplysninger som kreves i dette skjema CO, som kan 

være nødvendige for Kommisjonens undersøkelse av visse saker, kanskje ikke er nødvendige for 

Kommisjonens undersøkelse av et betydelig antall andre saker. Disse opplysningskategoriene er 

uttrykkelig angitt i dette skjema CO (se fotnote 15, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30 og 31). De oppfordres særlig 

til å vurdere å anmode om unntak fra opplysningsplikten for disse opplysningskategoriene. 

Anmodninger om unntak bør framsettes samtidig med utkastet til skjema CO for at Kommisjonen skal kunne 

avgjøre om opplysningene som det anmodes om unntak for, er nødvendige for undersøkelsen av saken. 

Anmodninger om unntak bør framsettes enten i selve utkastet til skjema CO eller som en e-post eller et brev 

adressert til ansvarlig saksbehandler og/eller enhetsleder. 

Kommisjonen vil vurdere anmodninger om unntak, forutsatt at De gir en tilstrekkelig begrunnelse for at de 

aktuelle opplysningene ikke er nødvendige for undersøkelsen av saken. Anmodninger om unntak vil bli 

behandlet i forbindelse med gjennomgåelsen av et utkast til skjema CO. I samsvar med «Best Practices on the 

conduct of EC merger control proceedings» fra Generaldirektoratet for konkurranse vil derfor 

Generaldirektoratet for konkurranse normalt trenge fem virkedager til å svare på anmodninger om unntak. 

For å unngå tvil bør det bemerkes at det faktum at Kommisjonen kan ha godtatt at bestemte opplysninger som 

kreves i dette skjema CO, ikke var nødvendige for en fullstendig melding om en foretakssammenslutning (ved 

anvendelse av dette skjema CO), ikke på noen måte hindrer Kommisjonen i å kreve disse opplysningene når 

som helst, særlig i forbindelse med anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 11 i fusjons-

forordningen. 

1.5. Hvordan skal melding inngis? 

Meldingen skal inngis på et av Den europeiske unions offisielle språk. Dette språket skal deretter anvendes 

som saksbehandlingsspråk for alle melderne. Dersom det i samsvar med artikkel 12 i protokoll 24 til EØS-

avtalen inngis melding på en EFTA-stats offisielle språk som ikke er et av Unionens offisielle språk, skal en 

oversettelse til et av Unionens offisielle språk vedlegges meldingen. 

Opplysningene som kreves i dette skjema CO, skal gis med en henvisning til skjemaets avsnittsinndeling og 

nummerering, erklæringen i avsnitt 11 skal være underskrevet og nødvendig dokumentasjon skal følge 

vedlagt. Originaleksemplaret av skjema CO skal undertegnes av personer som ved lov har fullmakt til å 

handle på vegne av de enkelte melderne, eller av en eller flere godkjente eksterne representanter for melderen/ 

melderne. Ved utfylling av avsnitt 7-9 i dette skjema CO oppfordres melderne til å vurdere om avsnittene av 

klarhetshensyn bør presenteres i nummerrekkefølge eller om de bør grupperes for hvert enkelt berørt marked 

(eller gruppe av berørte markeder). 

Visse opplysninger kan av klarhetshensyn gis i vedlegg. Det er likevel viktig at alle vesentlige opplysninger, 

særlig opplysninger om partenes markedsandeler og deres viktigste konkurrenter, gis i selve skjema CO. 

Vedleggene til dette skjema CO skal benyttes utelukkende til å utfylle de opplysninger som er gitt i selve 

skjemaet. 

Kontaktopplysninger må gis i det format som Generaldirektoratet for konkurranse har fastsatt på sitt nettsted. 

For at undersøkelsen skal kunne gjennomføres korrekt, må alle kontaktopplysninger være riktige. Flere 

tilfeller av unøyaktige kontaktopplysninger kan gi grunnlag for å erklære en melding for ufullstendig. 

Vedlagte dokumenter skal framlegges på originalspråket. Dersom dette ikke er et av Unionens offisielle språk, 

skal dokumentene oversettes til saksbehandlingsspråket (artikkel 3 nr. 4 i gjennomføringsforordningen). 

Vedlagte dokumenter kan være originaler eller kopier av originaler. Dersom det siste er tilfellet, skal 

melderen bekrefte at de er korrekte og fullstendige. 

Én original og det nødvendige antallet kopier av skjema CO og vedlagte dokumenter skal inngis til 

Generaldirektoratet for konkurranse. Det nødvendige antallet kopier og formatet (papir og/eller elektronisk) 

vil fra tid til annen bli offentliggjort i Den europeiske unions tidende og på nettstedet til Generaldirektoratet 

for konkurranse.  
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Meldingen skal leveres på adressen angitt i artikkel 23 nr. 1 i gjennomføringsforordningen. Adressen blir 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende og er tilgjengelig på nettstedet til Generaldirektoratet for 

konkurranse. Meldingen skal leveres Kommisjonen på en virkedag, som definert i artikkel 24 i gjennom-

føringsforordningen, i åpningstiden angitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. Sikkerhets-

instruksene oppgitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse må følges. 

Alle elektroniske kopier av skjema CO og vedlagte dokumenter skal leveres i et anvendbart og søkbart 

format, som angitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. 

1.6. Fortrolighet 

I henhold til artikkel 17 nr. 2 i fusjonsforordningen samt de tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalen(1) har 

Kommisjonen, medlemsstatene, EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statene, deres tjenestemenn og andre 

ansatte plikt til ikke å gi videre opplysninger som er innhentet ved anvendelsen av nevnte forordning, og som 

er av en slik art at de er undergitt taushetsplikt. Det samme prinsipp får anvendelse også for å sikre fortrolige 

opplysninger i forholdet mellom melderne. 

Dersom De mener det vil skade Deres interesser dersom noen av de opplysningene De bes gi blir 

offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for andre parter, bør De gi disse opplysningene særskilt, med 

hvert ark tydelig merket «forretningshemmeligheter». De bør også begrunne hvorfor disse opplysningene ikke 

bør gis videre eller offentliggjøres. 

Ved fusjon eller felles overtakelse eller i andre tilfeller der melding inngis av flere enn én part, kan 

forretningshemmeligheter innsendes separat og i meldingen vises til som et vedlegg. Alle slike vedlegg skal 

følge med meldingen for at denne skal kunne anses som fullstendig. 

1.7. Definisjoner og veiledning i utfylling av dette skjema CO 

Melder(e): I tilfeller der en melding inngis av bare ett av foretakene som er part i foretakssammenslutningen, 

omfatter betegnelsen «melder(e)» utelukkende foretaket som faktisk framlegger meldingen. 

Part(er) i foretakssammenslutningen: Denne betegnelsen omfatter både den eller de parter som overtar 

kontrollen, og den eller de parter som overtas, eller fusjonspartene, herunder alle foretak der en kontrollerende 

interesse erverves, eller som er gjenstand for et offentlig overtakelsestilbud. 

Med mindre annet er angitt, omfatter betegnelsene «melder(e)» og «part(er) i foretakssammenslutningen» alle 

foretak som tilhører samme foretaksgrupper som «partene». 

Berørte markeder: Avsnitt 6 i dette skjema CO pålegger melderne å definere de relevante produktmarkedene 

og å oppgi hvilke av de relevante markedene som vil kunne berøres av den meldte foretakssammenslutningen. 

Denne definisjonen av berørte markeder danner grunnlaget for en rekke andre spørsmål i dette skjema CO. 

Betegnelsen kan omfatte et relevant marked for enten produkter eller tjenester. 

År: Med mindre annet er angitt, skal ordet «år» i dette skjema CO forstås som «kalenderår». Med mindre 

annet er angitt, skal alle opplysninger som kreves i dette skjema CO, gjelde året forut for meldingsåret. 

Finansielle opplysninger som kreves i avsnitt 4, skal være uttrykt i euro etter den gjennomsnittlige 

vekslingskurs for de aktuelle år eller perioder for øvrig. 

Med mindre annet er angitt, er alle henvisninger til lovbestemmelser i dette skjema CO henvisninger til 

artikler og numre i fusjonsforordningen. 

1.8. Beskrivelse av kvantitative økonomiske data samlet inn av berørte foretak 

I tilfeller der en kvantitativ økonomisk analyse av de berørte markeder sannsynligvis vil være nyttig, gis en 

kort beskrivelse av dataene som hvert av de berørte foretakene samler inn og lagrer i forbindelse med sin 

ordinære virksomhet, og som kan være nyttige for en slik analyse. 

Nedenfor følger tre eksempler på tilfeller der dataene kan være nyttige for en kvantitativ økonomisk analyse: 

en foretakssammenslutning mellom to ytere av tjenester som næringskunder kjøper på grunnlag av 

strukturerte framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, der potensielle leverandører byr mot hverandre, og 

der leverandører eller kunder samler inn opplysninger om budene, det vil si opplysninger om deltakerne, 

tilbud og resultater fra tidligere framgangsmåter ved tildeling av kontrakter; en foretakssammenslutning 

mellom produsenter av produkter som selges til sluttforbrukere, og der skannede opplysninger om kunders 

kjøp i butikker samles inn over en lang periode; en foretakssammenslutning mellom tilbydere av 

mobiltelefontjenester til sluttkunder, og der reguleringsmyndigheter for telekommunikasjon samler inn data 

om kunder som bytter mellom tilbydere av mobiltelefontjenester.  

  

(1) Se særlig artikkel 122 i EØS-avtalen, artikkel 9 i protokoll 24 til EØS-avtalen og artikkel 17 nr. 2 i kapittel XIII i protokoll 4 til 

avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ESA-avtalen). 
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Beskrivelsen av dataene bør særlig omfatte opplysninger om typen data (opplysninger om salg eller bud, 

fortjenestemarginer, nærmere opplysninger om framgangsmåter ved tildeling av kontrakter osv.), inndelings-

nivået (per stat, per produkt, per kunde, per kontrakt osv.), perioden dataene er tilgjengelige for og formatet. 

Opplysningene som kreves i henhold til nr. 1.8 i denne innledningen, er ikke nødvendige for at skjema CO 

skal anses som fullstendig. Med tanke på de lovfestede fristene for Unionens tilsyn med foretakssammen-

slutninger anbefales imidlertid meldere å inngi slike beskrivelser så tidlig som mulig i de tilfellene og for de 

markedene der en kvantitativ analyse sannsynligvis er nyttig. 

For ytterligere veiledning kan berørte foretak vises til «Best Practices for the submission of economic 

evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger 

cases» fra Generaldirektoratet for konkurranse, offentliggjort på deres nettsted og ajourført fra tid til annen. 

1.9. Internasjonalt samarbeid mellom Kommisjonen og andre konkurransemyndigheter 

Kommisjonen oppfordrer berørte foretak til å lette det internasjonale samarbeidet mellom Kommisjonen og 

andre konkurransemyndigheter som gjennomgår den samme foretakssammenslutningen. Det er Kommi-

sjonens erfaring at godt samarbeid mellom Kommisjonen og konkurransemyndigheter i jurisdiksjoner utenfor 

EØS gir betydelige fordeler for de berørte foretak. Kommisjonen oppfordrer derfor meldere til å sende, 

sammen med dette skjema CO, en oversikt over jurisdiksjoner utenfor EØS der foretakssammenslutninger 

skal godkjennes, før eller etter at de fullføres, i henhold til regler for tilsyn med foretakssammenslutninger. 

Kommisjonen oppfordrer dessuten berørte foretak til å gjøre unntak fra taushetsplikten, noe som vil gjøre det 

mulig for Kommisjonen å dele opplysninger med andre konkurransemyndigheter utenfor EØS som 

gjennomgår den samme foretakssammenslutningen. Hvert unntak letter de felles diskusjonene og analysene 

av en foretakssammenslutning, ettersom det gjør det mulig for Kommisjonen å dele relevante opplysninger 

med en annen konkurransemyndighet som gjennomgår den samme foretakssammenslutningen, herunder 

fortrolige forretningsopplysninger mottatt fra berørte foretak. Kommisjonen oppfordrer derfor berørte foretak 

til å benytte Kommisjonens mal for unntak, offentliggjort på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse 

og ajourført fra tid til annen. 

1.10. Informasjon til arbeidstakere og deres representanter 

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på de forpliktelser partene i en foretakssammenslutning kan være pålagt 

i henhold til unionsregler og/eller nasjonale regler for informasjon til og samråd med arbeidstakere og/eller 

deres representanter i forbindelse med transaksjoner med sikte på foretakssammenslutning. 

AVSNITT 1 

Beskrivelse av foretakssammenslutningen 

1.1.  Gi en kort beskrivelse av foretakssammenslutningen og oppgi partene i foretakssammenslutningen, 

sammenslutningens art (for eksempel fusjon, overtakelse eller fellesforetak), virksomhetsområdene til partene 

i foretakssammenslutningen, markeder som vil bli berørt av foretakssammenslutningen (herunder de viktigste 

berørte markeder(1)), og den strategiske og økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen. 

1.2.  Gi et sammendrag (opptil 500 ord) av opplysningene gitt i henhold til nr. 1.1. Hensikten er at dette sammen-

draget skal offentliggjøres på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse etter meldingen. Sammen-

draget må være slik utformet at det ikke inneholder fortrolige opplysninger eller forretningshemmeligheter. 

AVSNITT 2 

Opplysninger om partene 

2.1. Opplysninger om melderen/melderne og andre parter i foretakssammenslutningen(2) 

For hver melder og for hver annen part i foretakssammenslutningen angi: 

2.1.1.  foretakets navn, 

2.1.2  kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og stilling, der oppgitt adresse 

må være en adresse dit dokumenter og særlig Kommisjonens vedtak og andre saksbehandlingsdokumenter 

kan sendes, og der angitt kontaktperson må anses å ha fullmakt til å opptre som mottaker,  

  

(1) Se nr. 6.3 for definisjon av berørte markeder. 

(2) Herunder selskapet som er gjenstand for et oppkjøp som søkes avverget; i slike tilfeller skal det gis så utførlige opplysninger som 

mulig. 
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2.1.3  dersom det utnevnes en eller flere godkjente eksterne representanter for foretaket, representanten eller 

representantene som dokumenter og særlig Kommisjonens vedtak og andre saksbehandlingsdokumenter kan 

sendes til: 

2.1.3.1.  hver representants navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og stilling, og 

2.1.3.2.  originalen av det skriftlige beviset på at hver representant har fullmakt (basert på fullmaktsmalen tilgjengelig 

på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse). 

2.2. Virksomhetens art 

For hver melder og for hver annen part i foretakssammenslutningen gi en beskrivelse av foretakets 

virksomhet. 

AVSNITT 3 

Opplysninger om foretakssammenslutningen, eierforhold og kontroll(1) 

Opplysningene som kreves i dette avsnitt, kan illustreres med organisasjonsplaner eller diagrammer som viser 

foretakenes eier- og kontrollstruktur før og etter gjennomføringen av foretakssammenslutningen. 

3.1.  Gi en kort beskrivelse av den foretakssammenslutningen som meldes. Med henvisning til de relevante 

kriteriene i fusjonsforordningen og Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om jurisdiksjon(2): 

3.1.1.  Oppgi foretakene eller personene som alene eller i fellesskap kontrollerer hvert av de berørte foretakene, 

direkte eller indirekte, og beskriv hvert av de berørte foretakenes eier- og kontrollstruktur før gjennom-

føringen av foretakssammenslutningen. 

3.1.2.  Forklar om den planlagte foretakssammenslutningen er 

i)  en fullstendig fusjon, 

ii)  en overtakelse av enekontroll eller felles kontroll, eller 

iii)  en avtale eller en annen form for overføring av direkte eller indirekte kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 2 

i fusjonsforordningen; eller 

iv)  en overtakelse av felles kontroll i et selvstendig fungerende fellesforetak i henhold til artikkel 3 nr. 4 i 

fusjonsforordningen, og forklar i så fall hvorfor fellesforetaket anses som selvstendig fungerende(3). 

3.1.3.  Forklar hvordan foretakssammenslutningen vil bli gjennomført (for eksempel ved inngåelse av en avtale, ved 

iverksettelse av et offentlig overtakelsestilbud osv.). 

3.1.4.  Forklar, ved henvisning til artikkel 4 nr. 1 i fusjonsforordningen, om noe av følgende har funnet sted på 

meldingstidspunktet: 

i)  en avtale er inngått, 

ii)  en kontrollerende andel er overtatt, 

iii)  (hensikten å iverksette) et offentlig overtakelsestilbud er meddelt, eller 

iv)  de berørte foretakene har vist at de i god tro har til hensikt å inngå en avtale. 

3.1.5.  Angi forventet tidspunkt for viktige begivenheter i forbindelse med gjennomføringen av foretakssammen-

slutningen. 

3.1.6.  Forklar hvert av de berørte foretakenes eier- og kontrollstruktur etter gjennomføringen av foretakssammen-

slutningen. 

3.2.  Gi den økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen. 

3.3.  Angi transaksjonens verdi (kjøpsprisen (eller verdien av alle eiendeler som er involvert, alt etter 

omstendighetene), og angi om dette er i form av egenkapital, kontanter eller andre eiendeler).  

  

(1) Se artikkel 3 nr. 3-5 og artikkel 5 nr. 4 i fusjonsforordningen. 

(2) Se Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om jurisdiksjon i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med 

foretakssammenslutninger (EUT C 95 av 16.4.2008, s. 1). 

(3) Se avsnitt B IV i den konsoliderte kunngjøringen om jurisdiksjon. 
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3.4.  Beskriv enhver finansiell eller annen støtte som noen av partene har mottatt fra offentlige myndigheter, samt 

støttens art og beløp. 

3.5.  For partene i foretakssammenslutningen (unntatt selgeren) gi en oversikt over alle andre foretak som utøver 

virksomhet i berørte markeder der foretakene eller personene i foretaksgruppen alene eller i fellesskap har 

minst 10 % av stemmerettene, den tegnede kapital eller andre verdipapirer, og oppgi innehaveren og 

prosentandelen(1). 

3.6.  Gi nærmere opplysninger om overtakelser foretatt i løpet av de tre siste år av foretaksgruppene som er angitt i 

nr. 2.1, av foretak som utøver virksomhet i de berørte markeder(2). 

AVSNITT 4 

Omsetning 

For hvert av de berørte foretakene gi følgende opplysninger for siste regnskapsår(3): 

4.1.  omsetning på verdensbasis, 

4.2.  omsetning i EU, 

4.3.  omsetning i EØS (EU og EFTA), 

4.4.  omsetning i hver enkelt medlemsstat (angi eventuell medlemsstat der mer enn to tredeler av omsetningen i EU 

er oppnådd), 

4.5.  omsetning i EFTA, 

4.6.  omsetning i hver enkelt EFTA-stat (angi eventuell EFTA-stat der mer enn to tredeler av omsetningen i EFTA 

er oppnådd); angi også om samlet omsetning for de berørte foretakene på EFTA-statenes territorium utgjør 

25 % eller mer av samlet omsetning i EØS). 

Opplysninger om omsetning må gis ved å fylle ut Kommisjonens tabellmal, som er tilgjengelig på nettstedet til 

Generaldirektoratet for konkurranse. 

AVSNITT 5 

Vedlegg 

Melderen/melderne skal vedlegge følgende dokumenter: 

5.1.  kopier av endelig eller seneste versjon av alle dokumenter som gjelder foretakssammenslutningen, enten den 

skjer ved avtale mellom partene i sammenslutningen, ved overtakelse av en kontrollerende andel eller ved et 

offentlig overtakelsestilbud, 

5.2.  ved offentlig overtakelsestilbud, en kopi av tilbudsdokumentet; dersom dette ikke er tilgjengelig på 

meldingstidspunktet, skal det oversendes en kopi av det seneste dokumentet der det framgår at hensikten er å 

iverksette et offentlig overtakelsestilbud, og en kopi av tilbudsdokumentet skal oversendes snarest mulig og 

senest samtidig som det sendes til aksjeeierne, 

5.3.  en angivelse av en eventuell Internett-adresse der de seneste årsberetninger og årsregnskaper for partene i 

foretakssammenslutningen er tilgjengelige, eller dersom en slik Internett-adresse ikke finnes, kopier av de 

seneste årsberetninger og årsregnskaper for partene i foretakssammenslutningen, og  

  

(1) Som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det 

kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng opplysninger om 

kapitalinteresser i andre foretak). På den annen side kan Kommisjonen for bestemte foretakssammenslutninger kreve følgende for 

en fullstendig melding basert på dette skjema CO: For partene i foretakssammenslutningen og hvert foretak eller hver person angitt 

i nr. 3.1.1 eller 3.1.6, gi en oversikt for hvert foretak over styremedlemmer som også er medlemmer av styret eller av 

kontrollorganer for andre foretak som utøver virksomhet i de berørte markeder, og eventuelt en oversikt for hvert foretak over 

medlemmer av deres egne kontrollorganer som også er styremedlemmer i andre foretak som utøver virksomhet i de berørte 

markeder. I hvert tilfelle oppgi navnet på det andre foretaket og stillingene som innehas av medlemmene av styret eller av 

kontrollorganene. 

(2) Som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det 

kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng tidligere overtakelser av 

foretak). 

(3) Når det gjelder begrepet «berørte foretak» og beregningen av omsetningen, se Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om 

jurisdiksjon i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT C 95 av 16.4.2008,  

s. 1). 
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5.4.  kopier av følgende dokumenter utarbeidet av eller for eller mottatt av medlemmer av ledelsesorganet, styret 

eller kontrollorganet, avhengig av gjeldende strukturer for foretaksstyring, andre personer som utøver (eller er 

blitt betrodd eller pålagt) tilsvarende funksjoner, eller generalforsamlingen: 

i)  protokoller fra møter i ledelsesorganet, styret, kontrollorganet og generalforsamlingen der transaksjonen 

er blitt drøftet, eller utdrag fra disse protokollene som gjelder drøftingene om transaksjonen, 

ii)  analyser, rapporter, studier, undersøkelser, presentasjoner og lignende dokumenter for å vurdere eller 

analysere foretakssammenslutningen når det gjelder dens begrunnelse (herunder dokumenter der 

transaksjonen drøftes med hensyn til mulige alternative overtakelser), markedsandeler, kon-

kurransevilkår, konkurrenter (faktiske og potensielle), muligheter for salgsøkning eller utvidelse til andre 

produktmarkeder eller geografiske markeder, og/eller den generelle markedssituasjon(1); 

iii)  analyser, rapporter, studier, undersøkelser og lignende dokumenter fra de to siste årene for å vurdere de 

berørte markeder(2) når det gjelder markedsandeler, konkurransevilkår, konkurrenter (faktiske og 

potensielle) og/eller muligheter for salgsøkning eller utvidelse til andre produktmarkeder eller 

geografiske markeder(3). 

Det skal gis en oversikt over dokumentene nevnt i nr. 5.4 som for hvert dokument viser datoen for utarbeiding samt 

navn og stilling på mottaker(e). 

AVSNITT 6 

Markedsdefinisjoner 

De relevante produktmarkeder og geografiske markeder utgjør grunnlaget for vurderingen av markedsmakten til den 

nye enheten som oppstår av foretakssammenslutningen(4). Når melderen/melderne angir relevante produktmarkeder og 

geografiske markeder, skal de, i tillegg til eventuelle definisjoner av produktmarkeder og geografiske markeder som 

anses som relevante, angi alle mulige alternative definisjoner av produktmarkeder og geografiske markeder. Mulige 

alternative definisjoner av produktmarkeder og geografiske markeder kan identifiseres på grunnlag av tidligere 

kommisjonsbeslutninger og dommer avsagt av Unionens domstoler og (særlig når det ikke foreligger presedens fra 

Kommisjonen eller domstolen) ved henvisninger til bransjerapporter, markedsundersøkelser og interne dokumenter fra 

melderne. 

Melderen/melderne skal gi de opplysninger som kreves i dette skjema CO, på grunnlag av følgende definisjoner: 

6.1. Relevante produktmarkeder: 

Et relevant produktmarked omfatter alle de produkter og/eller tjenester som forbrukeren anser for å være 

innbyrdes ombyttbare eller erstattelige på grunn av deres egenskaper, pris og påtenkte bruk. Et relevant 

produktmarked kan i noen tilfeller være sammensatt av en rekke enkeltprodukter og/eller -tjenester som i 

hovedsak har de samme fysiske og tekniske egenskaper, og som er ombyttbare. 

Faktorer av betydning for avgrensningen av det relevante produktmarked omfatter blant annet en analyse, på 

grunnlag av ovennevnte definisjon, av årsakene til at bestemte produkter og tjenester inngår i disse markedene 

og andre ikke, idet det tas hensyn til for eksempel grad av erstattelighet for produkter og tjenester, priser, 

etterspørselens krysselastisitet eller andre relevante faktorer (for eksempel grad av erstattelighet på 

tilbudssiden). 

6.2. Relevante geografiske markeder: 

Det relevante geografiske marked omfatter et område der de berørte foretak tilbyr og etterspør de relevante 

produkter eller tjenester, der konkurransevilkårene er tilstrekkelig ensartede, og som skiller seg fra 

tilgrensende geografiske områder særlig fordi konkurransevilkårene i disse områdene er vesentlig forskjellige.  

  

(1) Som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det 

kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng dokumenter). 

(2) Se nr. 6.3 for definisjon av berørte markeder. 

(3) Som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det 

kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng dokumenter). 

(4) Se kommisjonskunngjøringen om definisjonen av relevant marked i henhold til Fellesskapets konkurranseregelverk (EFT C 372 av 

9.12.1997, s. 5). 
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Faktorer av betydning for avgrensningen av det relevante geografiske marked omfatter blant annet de aktuelle 

produktenes og tjenestenes art og egenskaper, eventuelle etableringshindringer, forbrukerpreferanser, 

vesentlige forskjeller i foretakenes markedsandeler mellom tilgrensende områder eller betydelige prisfor-

skjeller. 

6.3. Berørte markeder: 

For opplysningene som kreves i dette skjema CO, menes med «berørte markeder» alle relevante 

produktmarkeder og geografiske markeder samt mulige alternative relevante produktmarkeder og geografiske 

markeder, innenfor EØS, der 

a)  to eller flere av partene i foretakssammenslutningen utøver virksomhet på samme relevante marked, og 

der foretakssammenslutningen vil føre til en samlet markedsandel på 20 % eller mer. Dette er horisontale 

forbindelser, 

b)  én eller flere av partene i foretakssammenslutningen utøver virksomhet på et relevant marked som 

befinner seg i et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden i forhold til et relevant marked der en annen 

part utøver virksomhet, og der partenes markedsandel hver for seg eller samlet er på 30 % eller mer, uten 

hensyn til om partene har et leverandør-kundeforhold til hverandre(1). Dette er vertikale forbindelser. 

På grunnlag av definisjonene og markedsandelsgrensene fastsatt i avsnitt 6, angi hvert berørte marked(2). 

6.4. Andre markeder der den meldte foretakssammenslutningen kan ha en betydelig virkning 

På grunnlag av definisjonene i avsnitt 6, gi en beskrivelse av produktomfanget og den geografiske 

utstrekningen innenfor alle mulige alternative definisjoner av markeder (der slike markeder omfatter hele eller 

deler av EØS), annet enn de berørte markedene angitt i nr. 6.1, som den meldte foretakssammenslutningen 

kan ha en betydelig virkning på, for eksempel når 

a)  en av partene i foretakssammenslutningen har en markedsandel på over 30 %, og en annen part i 

sammenslutningen er en potensiell konkurrent på det markedet. En part kan særlig betraktes som en 

potensiell konkurrent når den har planer om å tre inn på et marked eller har utarbeidet eller fulgt slike 

planer de siste tre årene, 

b)  en av partene i foretakssammenslutningen har en markedsandel på over 30 %, og en annen part i 

sammenslutningen innehar viktige immaterialrettigheter på dette markedet, 

c)  en av partene i foretakssammenslutningen er til stede på et produktmarked som er et tilgrensende marked 

med nær tilknytning til et produktmarked der en annen part i sammenslutningen utøver virksomhet, og 

partenes markedsandeler hver for seg eller samlet på et av disse markedene er på 30 % eller mer. 

Produktmarkeder er nært tilknyttede, tilgrensende markeder når produktene utfyller hverandre(3), eller når 

de tilhører et produktutvalg som vanligvis kjøpes av samme kundegruppe for den samme sluttbruk(4). 

For at Kommisjonen allerede fra begynnelsen skal kunne vurdere de konkurransemessige virkninger av den 

planlagte foretakssammenslutningen på markedene omhandlet i nr. 6.4, oppfordres melderne til å framlegge 

de påkrevde opplysningene i avsnitt 7 og 8 i dette skjema CO også for disse markedene. 

AVSNITT 7 

Opplysninger om berørte markeder 

For hvert horisontalt berørt marked, for hvert vertikalt berørt marked og for hvert annet marked der den meldte 

foretakssammenslutningen kan ha en betydelig virkning, skal det for hvert av de tre siste år(5) gis følgende 

opplysninger: 

7.1.  for hver av partene i foretakssammenslutningen, en beskrivelse av virksomhetens art, de viktigste aktive 

datterselskaper og/eller merker, varebetegnelser og/eller varemerker benyttet i hvert av disse markedene,  

  

(1) Dersom for eksempel en part i foretakssammenslutningen alene har en markedsandel på over 30 % i et marked som befinner seg i 

et tidligere ledd i omsetningskjeden i forhold til et marked der en annen part utøver virksomhet, er både markedet i det tidligere og 

i det senere omsetningsleddet berørte markeder. Det samme gjelder dersom et vertikalt integrert foretak fusjonerer med en annen 

part som utøver virksomhet i et senere ledd i omsetningskjeden, og foretakssammenslutningen fører til en samlet markedsandel på 

30 % eller mer i det senere leddet, er både markedet i det tidligere og i det senere omsetningsleddet berørte markeder. 

(2) Som angitt i «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Generaldirektoratet for konkurranse, anbefales 

melderne i forbindelse med kontakten før melding å gi opplysninger om alle mulige berørte markeder selv om de til slutt anser at 

de ikke blir berørt, og til tross for at de kan ha et bestemt synspunkt når det gjelder spørsmålet om markedsdefinisjon. I denne 

sammenheng, og som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen, kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med 

Kommisjonen om det kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng om 

visse berørte markeder eller om visse andre markeder som beskrevet i nr. 6.4). 

(3) Produkter (eller tjenester) anses å utfylle hverandre når for eksempel bruk (eller forbruk) av det ene produktet medfører bruk (eller 

forbruk) av det andre produktet, som stiftemaskiner og stifter eller skrivere og blekkpatroner for skrivere. 

(4) Eksempler på produkter som hører til et slikt produktutvalg, kan være gin og whisky som selges til barer og restauranter, og ulike 

emballeringsmaterialer for en bestemt varegruppe som selges til produsenter av slike varer. 

(5) Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 i gjennomføringsforordningen. 
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7.2.  anslått samlet størrelse på markedet i verdi (euro) og volum (enheter)(1). Oppgi grunnlag og kilder for 

beregningene, og vedlegg om mulig dokumenter som bekrefter beregningene, 

7.3.  omsetningen i verdi og volum, samt anslått markedsandel for hver av partene i foretakssammenslutningen, 

7.4.  anslått markedsandel i verdi (og eventuelt volum) for alle konkurrenter (herunder importører) som har en 

andel på minst 5 % av det aktuelle relevante marked. Oppgi kildene for beregningen av disse markeds-

andelene, og vedlegg om mulig dokumenter som bekrefter beregningen, 

7.5.  anslått samlet kapasitet i hele Unionen og EØS. Hvordan har denne kapasiteten vært fordelt på partene i de tre 

siste årene, og hvilken kapasitetsutnyttingsgrad har hver av dem hatt? Dersom det er relevant, angi 

produksjonsanleggenes beliggenhet og kapasitet for hver av partene i foretakssammenslutningen i berørte 

markeder(2). 

AVSNITT 8 

Tilbudsstrukturen i de berørte markeder 

8.1.  Gi en kort beskrivelse av tilbudsstrukturen i hvert av de berørte markeder. Angi særlig 

a)  hvordan partene i foretakssammenslutningen produserer, priser og selger produktene og/eller tjenestene, 

for eksempel om produksjonen, salget og prisfastsettelsen foregår lokalt, 

b)  arten og omfanget av vertikal integrasjon for hver av partene i foretakssammenslutningen i forhold til de 

viktigste konkurrentene, 

c)  distribusjonssystemene som finnes i disse markedene og deres betydning, og i hvilken utstrekning 

distribusjonen utføres av tredjemann og/eller foretak som tilhører samme foretaksgruppe som partene, 

samt betydningen av enedistribusjonsavtaler og andre typer langtidskontrakter, og 

d)  servicenettene (for eksempel for vedlikehold og reparasjon) som finnes i disse markedene, og deres 

betydning. I hvilken utstrekning utføres slike tjenester av tredjemann og/eller foretak som tilhører samme 

foretaksgruppe som partene? 

Gi alle andre opplysninger om tilbudssiden som De anser som relevante. 

Etterspørselsstrukturen i de berørte markeder 

8.2.  Gi en kort beskrivelse av etterspørselsstrukturen i hvert berørt marked og angi særlig 

a)  de utviklingsfaser markedene gjennomgår, for eksempel nytt marked, et ekspanderende marked, et fullt 

utviklet marked eller et marked i tilbakegang, samt forventet etterspørselsvekst, 

b)  betydningen av kundepreferanser slik de kommer til uttrykk i for eksempel merkelojalitet, yting av 

tjenester før og etter salg, et komplett produktutvalg eller nettverksvirkninger, 

c)  betydningen av kundenes skiftekostnader (i tid og utgifter) ved et bytte fra en leverandør til en annen, 

i)  for eksisterende produkter, og 

ii)  for nye produkter som erstatter eksisterende produkter (herunder normalt tidsrom for kundekontrakter) 

d)  graden av konsentrasjon eller spredning av kundene, 

e)  hvordan kundene kjøper de aktuelle produktene og tjenestene, særlig om de benytter innkjøpsteknikker 

som anmodninger om forslag og anbudskonkurranser.  

  

(1) Et markeds verdi og volum skal gjenspeile produksjon minus eksport pluss import for de aktuelle geografiske områdene. Som 

angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det kan 

gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng verdi- eller volumbaserte 

opplysninger for markedsstørrelse og markedsandeler). 

(2) Som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det 

kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng kapasitetsopplysninger). En 

grunn til unntak kan for eksempel være at kapasitet ikke synes å være relevant for konkurransen på det aktuelle markedet. 
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Produktdifferensiering og konkurranseintensitet 

8.3.  Gi en kort beskrivelse av graden av produktdifferensiering i hvert berørt marked og angi særlig 

a) produktdifferensieringens rolle og betydning for kvalitet («vertikal differensiering») og andre produkt-

egenskaper («horisontal differensiering» og «geografisk differensiering»),

b) inndeling av kundene i ulike kategorier, med en beskrivelse av den «typiske kunde» for hver kategori, og

c) rivaliseringen mellom partene i foretakssammenslutningen generelt og graden av erstattelighet mellom

produktene til partene i foretakssammenslutningen, herunder for hver kundekategori og «typiske kunder» 

angitt i svaret på spørsmålet i bokstav b). 

Nyetablering og tilbaketrekking 

8.4.  Har det vært betydelige nyetableringer på noen av de berørte markeder de fem siste år? 

Oppgi i så fall hvilke foretak det dreier seg om, og gi et overslag over hvert av disse foretakenes nåværende 

markedsandel. 

8.5.  Finnes det etter meldernes mening foretak (herunder foretak som for tiden utøver virksomhet bare utenfor EU 

eller EØS) som vil kunne etablere seg på et berørt marked? 

Forklar i så fall hvorfor slik nyetablering er sannsynlig, og gi et overslag over tidsrommet da slik nyetablering 

sannsynligvis vil finne sted. 

8.6.  Gi en kort beskrivelse av de viktigste faktorer som påvirker nyetableringen på hvert av de berørte markeder, 

ut fra både en geografisk og produktmessig synsvinkel. Ta hensyn til følgende der det er relevant: 

a) samlede kostnader ved nyetablering (forskning og utvikling, produksjon, opprettelse av distribusjons-

systemer, salgsfremmende tiltak, reklame, service osv.) på en skala tilsvarende den for en betydelig,

konkurransedyktig konkurrent, med angivelse av en slik konkurrents markedsandel,

b) rettslige eller regelverksmessige hindringer for nyetablering, for eksempel krav til offentlig godkjenning 

eller standarder av enhver art,

c) eventuelle hindringer for tilgang til kunder, for eksempel som følge av framgangsmåter for produkt-

godkjenning eller betydningen av omdømme og av å kunne vise til dokumenterte resultater,

d) eventuelle behov for og muligheter til å få tilgang til patenter, know-how og andre former for immaterial-

rettigheter i disse markedene,

e) i hvilken grad hver av partene i foretakssammenslutningen er innehavere av lisenser, lisensgivere eller

lisenstakere for patenter, know-how og andre rettigheter i de relevante markeder,

f) betydningen av stordriftsfordeler og omfang samt nettverksvirkninger for framstilling eller distribusjon av 

produkter og/eller tjenester i de berørte markeder, og

g) adgangen til forsyningskilder, som tilgjengeligheten av råvarer og nødvendig infrastruktur.

8.7.  Gjør rede for om noen av partene i foretakssammenslutningen eller noen av konkurrentene har produkter som 

sannsynligvis vil bli brakt i omsetning på kort eller mellomlang sikt, eller planlegger å utvide produksjons- 

eller salgskapasitet i noen av de berørte markeder. Gi i så fall et overslag over forventede salgs- og 

markedsandeler til partene i foretakssammenslutningen de neste tre til fem år. 

8.8.  Har foretak trukket seg tilbake fra noen av de berørte markeder de fem siste år? 

Angi i så fall foretaket som har trukket seg tilbake fra markedet, og gi et overslag over dets markedsandel i 

året forut for tilbaketrekkingen. 

Forskning og utvikling 

8.9.  Redegjør, med hensyn til de berørte markeder, for betydningen av forskning og utvikling for et foretaks evne 

til å konkurrere på lang sikt. Beskriv arten av den forskning og utvikling som partene i foretakssammen-

slutningen driver i de berørte markeder. 
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Ta hensyn til følgende der det er relevant: 

a)  utviklingstendenser ved og omfanget av forskning og utvikling(1) i disse markedene og for partene i 

foretakssammenslutningen, 

b)  den teknologiske utvikling i disse markedene i et passende tidsrom (herunder hvor ofte det innføres nye 

produkter og/eller tjenester, utviklingen av produkter og/eller tjenester, produksjonsmetoder, distribusjons-

systemer osv.), og 

c)  partenes egen planlegging og prioritering de neste tre årene. 

Samarbeidsavtaler 

8.10.  I hvilken grad eksisterer det samarbeidsavtaler (horisontale, vertikale eller andre) i de berørte markeder? 

8.11.  Dersom det er relevant, gi opplysninger om de viktigste samarbeidsavtaler som er inngått av partene i 

foretakssammenslutningen i de berørte markeder, som forsknings- og utviklingsavtaler, lisensavtaler, avtaler 

om felles produksjon, spesialiseringsavtaler, distribusjonsavtaler, langsiktige leveringsavtaler og avtaler om 

informasjonsutveksling, og legg ved kopier av disse avtalene dersom De finner det hensiktsmessig(2). 

Handel mellom medlemsstater og import fra stater utenfor EØS 

8.12.  Gjør rede for i hvilken grad handel innenfor EØS med de aktuelle produktene påvirkes av transportkostnader 

og andre kostnader. 

8.13.  For de berørte markeder gi et overslag over samlet verdi og volum av samt opprinnelsen for importen fra 

stater utenfor EØS og angi 

a)  andelen av denne importen som stammer fra foretaksgrupper som partene i foretakssammenslutningen 

tilhører, 

b)  i hvilken grad kvoter, toll eller ikke-tollbaserte handelshindringer anslagsvis påvirker denne importen, og 

c)  i hvilken grad transportkostnader og andre kostnader anslagsvis påvirker denne importen. 

Industrisammenslutninger 

8.14.  Når det gjelder industrisammenslutninger i de berørte markeder, oppgi 

a)  hvilke slike industrisammenslutninger partene i foretakssammenslutningen er medlemmer av, 

b)  de viktigste industrisammenslutninger som partenes kunder er medlemmer av, og 

c)  oppgi navn, adresse, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse til kontaktpersonen for alle 

industrisammenslutninger angitt i dette avsnitt(2). 

Kontaktopplysninger 

8.15.  Oppgi navn, adresse, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse til lederen av juridisk avdeling (eller 

annen person som utøver lignende funksjoner, og dersom det ikke finnes noen slik person, administrerende 

direktør) for(3): 

a)  konkurrenter angitt i nr. 7.4, 

b)  hver av partenes fem største kunder i hvert berørt marked,  

  

(1) Forsknings- og utviklingsomfanget kan for eksempel illustreres ved utgiftene til forskning og utvikling som andel av omsetningen. 

(2) Som angitt i nr. 1.2 og 1.4 bokstav g) i innledningen kan melderen/melderne før melding inngis drøfte med Kommisjonen om det 

kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger. 

(3) Kommisjonen kan når som helst, også for en fullstendig melding av en foretakssammenslutning basert på dette skjema CO, be om 

flere kontaktopplysninger for hver av kategoriene markedsdeltakere angitt i dette skjema CO, og be om kontaktopplysninger for 

andre kategorier markedsdeltakere, for eksempel leverandører. 
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c) nyinntredere angitt i nr. 8.4, og 

d) mulige nyinntredere angitt i nr. 8.5.

Kontaktopplysninger skal gis ved å benytte Kommisjonens mal, som er tilgjengelig på nettstedet til 

Generaldirektoratet for konkurranse. 

AVSNITT 9 

Effektivitetsgevinster 

Dersom det er ønskelig at Kommisjonen fra første stund(1) vurderer om det er sannsynlig at de effektivitetsgevinster 

som foretakssammenslutningen genererer, vil øke den nye enhetens evne og vilje til å handle konkurransefremmende 

til fordel for forbrukerne, gi en beskrivelse av og legg ved dokumentasjon for hver effektivitetsgevinst (herunder lavere 

kostnader, innføring av nye produkter og forbedringer av tjenester eller produkter) som partene forventer at den 

planlagte foretakssammenslutningen vil medføre for alle relevante produkter(2). 

For hver påstått effektivitetsgevinst oppgi 

i) en detaljert beskrivelse av hvordan den planlagte foretakssammenslutningen vil gjøre det mulig for den nye 

enheten å oppnå effektivitetsgevinsten. Spesifiser hvilke tiltak partene planlegger å treffe for å oppnå effektivitets-

gevinsten, hvilke risikoer dette innebærer og tiden og kostnadene dette vil kreve,

ii) i den grad det er mulig, den kvantitative størrelsen på effektivitetsgevinsten, og en detaljert beskrivelse av hvordan

den kvantitative størrelsen er beregnet. Gi eventuelt også et overslag over betydningen av effektivitetsgevinster

knyttet til innføring av nye produkter eller kvalitetsforbedringer. For effektivitetsgevinster som innebærer 

kostnadsbesparelser, gi opplysninger separat for engangsbesparelser i faste kostnader, tilbakevendende besparelser 

i faste kostnader og besparelser i variable kostnader (i euro per enhet og euro per år),

iii) i hvilken grad kundene vil kunne dra fordel av effektivitetsgevinsten, samt en detaljert beskrivelse av hvilke 

forhold som ligger til grunn for denne konklusjonen, og

iv) årsakene til at parten(e) ikke kunne oppnå en tilsvarende effektivitetsgevinst ved andre midler enn den planlagte 

foretakssammenslutningen og på en måte som sannsynligvis ikke vil skape konkurranseproblemer.

AVSNITT 10 

Samarbeidsmessige virkninger av et fellesforetak 

10. Når det gjelder fellesforetak, med hensyn til artikkel 2 nr. 4 i fusjonsforordningen, besvar følgende spørsmål:

a) Beholder to eller flere morselskaper en betydelig virksomhet i det samme markedet som fellesforetaket, eller i et

marked som befinner seg i et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden eller i et tilgrensende marked som har 

nær tilknytning til det aktuelle markedet(3)? 

Dersom svaret er ja, gi følgende opplysninger for hvert av de nevnte markeder:

– omsetningen for hvert morselskap i foregående regnskapsår, 

– den økonomiske betydning av fellesforetakets virksomhet ut fra ovennevnte omsetning,

– hvert morselskaps markedsandel.

b) Dersom svaret på spørsmålet i bokstav a) er ja, og dersom opprettelsen av fellesforetaket etter Deres mening ikke 

medfører en samordning av uavhengige foretak som begrenser konkurransen i henhold til artikkel 101 nr. 1 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og, der det er relevant, de tilsvarende bestemmelsene i

EØS-avtalen(4), begrunn dette. 

(1) Det gjøres oppmerksom på at det å inngi opplysninger som svar på avsnitt 9, ikke er nødvendig for en fullstendig melding og 

derfor er frivillig. Melderen/melderne trenger ikke gi noen begrunnelse for ikke å fylle ut dette avsnittet. Selv om det ikke 

framlegges opplysninger om effektivitetsgevinster, vil det ikke bli tolket som at den planlagte foretakssammenslutningen ikke vil 

medføre slike gevinster, eller at motivet for foretakssammenslutningen er å øke markedsmakten. Selv om de påkrevde 

opplysninger om effektivitetsgevinster ikke framlegges ved melding, er dette ikke til hinder for at opplysningene kan framlegges 

på et senere tidspunkt. Jo tidligere opplysningene framlegges, desto bedre kan imidlertid Kommisjonen undersøke påstanden om 

effektivitetsgevinster. 

(2) For ytterligere veiledning om vurdering av effektivitetsgevinster, se Kommisjonens retningslinjer for vurdering av horisontale 

fusjoner i henhold til rådsforordningen om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT C 31 av 5.2.2004, s. 5). 

(3) Se avsnitt 6 for markedsdefinisjoner. 

(4) Se artikkel 53 nr. 1 i EØS-avtalen. 
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c)  Uten at svarene på spørsmålene i bokstav a) og b) berøres, og for å sikre at Kommisjonen kan foreta en fullstendig 

vurdering av saken, bes De forklare hvorfor De eventuelt mener at kriteriene i artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) og, der det er relevant, de tilsvarende bestemmelsene i EØS-avtalen(1) bør få 

anvendelse. I henhold til artikkel 101 nr. 3 i TEUV kan bestemmelsene i artikkel 101 nr. 1 i TEUV erklæres ikke å 

få anvendelse dersom fellesforetaket 

i)  bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varer eller til å fremme den tekniske eller økonomiske 

utvikling, 

ii)  sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd, 

iii)  ikke pålegger de berørte foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse mål, og 

iv)  ikke gir disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de produkter det gjelder. 

AVSNITT 11 

Erklæring 

Meldingen skal avsluttes med følgende erklæring, som skal undertegnes av samtlige meldere eller på deres vegne: 

«Melderen/melderne erklærer etter beste overbevisning at opplysningene gitt i denne melding er riktige, 

nøyaktige og fullstendige, at de er vedlagt riktige og fullstendige kopier av dokumenter som kreves i skjema CO, 

at alle overslag er angitt som sådan og gjort etter beste evne på grunnlag av de faktiske forhold, og at alle 

uttalelser er avgitt i god tro. 

De er kjent med bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i fusjonsforordningen.» 

 ______  

  

(1) Se artikkel 53 nr. 3 i EØS-avtalen. 
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VEDLEGG II 

FORENKLET SKJEMA CO FOR MELDING OM EN FORETAKSSAMMENSLUTNING I HENHOLD TIL 

FORORDNING (EF) NR. 139/2004 

INNLEDNING 

1.1. Formålet med det forenklede skjema CO 

I det forenklede skjema CO er det angitt hvilke opplysninger meldere skal gi når de inngir melding til 

Europakommisjonen om visse planlagte fusjoner, overtakelser eller andre foretakssammenslutninger som 

sannsynligvis ikke vil forårsake konkurranseproblemer. 

Når det gjelder utfylling av dette forenklede skjema CO, henvises De til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 

20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1) (heretter kalt «fusjonsforordningen») og til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004(2) (heretter kalt «gjennomføringsforordningen»), som dette 

forenklede skjema CO er vedlegg til. Teksten til disse forordningene samt andre relevante dokumenter er å 

finne på konkurransesiden på Kommisjonens Europa-nettsted. Se også de tilsvarende bestemmelsene i avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(3) (heretter kalt «EØS-avtalen»). Når det gjelder utfylling 

av dette forenklede skjema CO, henvises De også til kommisjonskunngjøringen om en forenklet fram-

gangsmåte for behandlingen av visse foretakssammenslutninger(4). 

Det forenklede skjema CO kan i alminnelighet brukes til å melde foretakssammenslutninger som oppfyller ett 

av følgende vilkår: 

1.  Når det gjelder fellesforetak, at fellesforetaket ikke eller bare i ubetydelig grad utøver eller planlegger å 

utøve virksomhet innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Dette er tilfellet når 

a)  fellesforetakets omsetning og/eller omsetningen fra den overførte virksomheten er mindre enn 

100 millioner euro i EØS på meldingstidspunktet, og 

b)  den samlede verdi av eiendeler overført til fellesforetaket er mindre enn 100 millioner euro i EØS på 

meldingstidspunktet. 

2.  To eller flere foretak slås sammen, eller ett eller flere foretak overtar enekontroll eller felles kontroll over 

et annet foretak, forutsatt at ingen av partene i foretakssammenslutningen utøver virksomhet i det samme 

produktmarked og geografiske marked(5), eller i et produktmarked som befinner seg i et tidligere eller 

senere ledd i omsetningskjeden i forhold til et produktmarked der en annen part i foretakssammen-

slutningen utøver virksomhet(6)(7). 

3.  To eller flere foretak slås sammen, eller ett eller flere foretak overtar enekontroll eller felles kontroll over 

et annet foretak, og 

a)  den samlede markedsandel for alle partene i foretakssammenslutningen som utøver virksomhet i det 

samme produktmarked og geografiske marked (horisontale forbindelser), er mindre enn 20 %(8), og 

b)  ingen av markedsandelene, hver for seg eller samlet, for partene i foretakssammenslutningen som 

utøver virksomhet i et produktmarked som befinner seg i et tidligere eller senere ledd i 

omsetningskjeden i forhold til et produktmarked der en annen part i foretakssammenslutningen utøver 

virksomhet (vertikale forbindelser), er på 30 % eller mer(9).  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

(2) EUT L 133 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) Se særlig artikkel 57 i EØS-avtalen, nr. 1 i vedlegg XIV til EØS-avtalen, protokoll 21 og 24 til EØS-avtalen samt protokoll 4 til 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (heretter kalt «overvåknings- og 

domstolsavtalen»). Enhver henvisning til EFTA-statene skal forstås som en henvisning til de EFTA-statene som er avtaleparter i 

EØS-avtalen. Per 1. mai 2004 er disse statene Island, Liechtenstein og Norge. 

(4) Kommisjonskunngjøringen om en forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse foretakssammenslutninger i henhold til 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004 (EUT С 366 av 14.12.2013, s. 1). 

(5) Enhver henvisning i dette forenklede skjema CO til foretaks virksomhet i markeder, bør forstås som virksomhet i markeder 

innenfor EØS eller markeder som omfatter EØS, men som også kan omfatte mer enn EØS. 

(6) En vertikal forbindelse forutsetter normalt at produktet eller tjenesten til foretaket som utøver virksomhet i det aktuelle markedet 

som befinner seg i et tidligere ledd i omsetningskjeden, utgjør en viktig innsatsfaktor for produktet eller tjenesten til foretaket som 

utøver virksomhet i markedet som befinner seg i et senere ledd i omsetningskjeden. For nærmere opplysninger se Kommisjonens 

retningslinjer for vurdering av ikke-horisontale fusjoner i henhold til rådsforordningen om tilsyn med foretakssammenslutninger 

(EUT C 265 av 18.10.2008, s. 6), punkt 34. 

(7) Ved overtakelse av felles kontroll anses ikke forbindelser som bare forekommer mellom foretakene som overtar felles kontroll, 

som horisontale eller vertikale forbindelser med hensyn til dette forenklede skjema CO, men de kan behandles som 

sammenslutninger dersom det oppstår spørsmål om samordning. 

(8) Terskelverdiene for horisontale og vertikale forbindelser får anvendelse på alle mulige alternative definisjoner av produktmarkeder 

og geografiske markeder som må kunne tas i betraktning i et gitt tilfelle. Det er viktig at de underliggende markedsdefinisjonene i 

meldingen er presise nok til å kunne begrunne en vurdering av at disse terskelverdiene ikke overholdes, og at alle mulige 

alternative markedsdefinisjoner som må kunne tas i betraktning, er nevnt (herunder geografiske markeder som er mindre enn de 

nasjonale). 

(9) Se fotnote 5 og 7. 
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Når det gjelder vilkårene i nr. 3 bokstav a) og b) ved overtakelse av felles kontroll, anses ikke forbindelser 

som bare forekommer mellom foretakene som overtar felles kontroll, som horisontale eller vertikale 

forbindelser med hensyn til dette forenklede skjema CO, men de kan behandles som sammenslutninger 

dersom det oppstår spørsmål om samordning. 

4.  En part overtar enekontroll over et foretak som vedkommende part allerede utøver felles kontroll over. 

Kommisjonen kan også godta et forenklet skjema CO når to eller flere av partene i foretakssammenslutningen 

er i en horisontal forbindelse(1), forutsatt at økningen («deltaverdien») i Herfindahl-Hirschman-indeksen 

(HHI) som følge av foretakssammenslutningen, er mindre enn 150(2), og at partenes samlede markedsandel er 

på under 50 %(3). Kommisjonen vil i hvert enkelt tilfelle bestemme, etter de særlige omstendighetene i den 

aktuelle saken, om økningen i markedskonsentrasjonen angitt av HHI-deltaverdien er slik at et forenklet 

skjema CO kan godtas. Det er mindre sannsynlig at Kommisjonen godtar et forenklet skjema CO dersom 

noen av de særlige omstendighetene nevnt i Kommisjonens retningslinjer for vurdering av horisontale 

fusjoner er til stede(4), for eksempel, men ikke begrenset til, når markedet allerede er konsentrert, ved en 

foretakssammenslutning som fjerner en viktig konkurransefaktor, ved en foretakssammenslutning mellom to 

viktige nyskapere, eller ved en foretakssammenslutning som omfatter et selskap som har lovende produkter 

under utvikling. 

Kommisjonen kan alltid kreve et skjema CO dersom det viser seg at vilkårene for å benytte forenklet skjema 

CO ikke er oppfylt, eller, i unntakstilfeller, når de faktisk er oppfylt, dersom Kommisjonen likevel anser at en 

melding på skjema CO er nødvendig for en tilbørlig undersøkelse av mulige konkurranseproblemer. 

Eksempler på saker der melding på skjema CO kan vise seg å være nødvendig, er foretakssammenslutninger 

der det er vanskelig å definere de relevante markeder (for eksempel markeder under oppbygging eller 

markeder der det ikke finnes noen etablert praksis); når en part er en nyinntreder eller potensiell inntreder, 

eller eier viktige patenter; når partenes markedsandeler ikke kan fastslås med tilstrekkelig nøyaktighet; i 

markeder med høye etableringshindringer, med høy grad av konsentrasjon eller med kjente konkurranse-

problemer; når minst to parter i foretakssammenslutningen utøver virksomhet i nært tilknyttede, tilgrensende 

markeder(5) samt i foretakssammenslutninger der det oppstår spørsmål om samordning etter artikkel 2 nr. 4 i 

fusjonsforordningen. Melding på skjema CO kan også være påkrevd i tilfeller der en part overtar enekontroll 

over et fellesforetak som vedkommende part allerede utøver felles kontroll over, når den overtakende part og 

fellesforetaket sammen innehar en sterk markedsstilling, eller når de har en sterk markedsstilling i vertikalt 

tilknyttede markeder(6). 

1.2. Tilbakevending til normal framgangsmåte og melding på skjema CO 

Ved vurderingen av hvorvidt en foretakssammenslutning kan meldes på forenklet skjema CO, vil 

Kommisjonen sikre at alle forhold som må undersøkes, er tilstrekkelig avklart. I denne sammenheng er det 

melderne som har ansvar for å framlegge korrekte og fullstendige opplysninger. 

Dersom Kommisjonen, etter at foretakssammenslutningen er meldt, anser at sammenslutningen ikke egner seg 

for melding på forenklet skjema CO, kan den kreve fullstendig melding, eller eventuelt delvis melding, på 

skjema CO. Dette kan være tilfelle når 

a)  det viser seg at vilkårene for å benytte forenklet skjema CO ikke er oppfylt,  

  

(1) Ved overtakelse av felles kontroll anses ikke forbindelser som bare forekommer mellom foretakene som overtar felles kontroll 

utenfor fellesforetakets virksomhetsområde, som horisontale eller vertikale forbindelser med hensyn til dette forenklede skjema 

CO, men de kan behandles som sammenslutninger dersom det oppstår spørsmål om samordning. 

(2) HHI beregnes ved å summere kvadratene av de enkelte markedsandelene til alle foretakene i markedet. Endringen i HHI som følge 

av en foretakssammenslutning kan beregnes uavhengig av markedskonsentrasjonen som helhet, utelukkende på grunnlag av 

markedsandelene til partene i foretakssammenslutningen. Se Kommisjonens retningslinjer for vurdering av horisontale fusjoner i 

henhold til rådsforordningen om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT C 31 av 5.2.2004, side 5), punkt 16 og fotnote 19. For 

å beregne HHI-deltaverdien etter en foretakssammenslutning er det imidlertid tilstrekkelig å trekke kvadratet av summen av 

markedsandelene til partene i foretakssammenslutningen (det vil si kvadratet av det sammenslåtte foretakets markedsandel etter 

foretakssammenslutningen) fra summen av kvadratene av partenes enkelte markedsandeler (ettersom markedsandelene til alle 

andre konkurrenter i markedet forblir uendret og dermed ikke påvirker resultatet av ligningen). HHI-deltaverdien kan altså 

beregnes utelukkende på grunnlag av markedsandelene til partene i foretakssammenslutningen, uten at det er behov for å vite 

markedsandelene til noen av konkurrentene i markedet. 

(3) Se fotnote 7. 

(4) Se Kommisjonens retningslinjer for vurdering av horisontale fusjoner i henhold til rådsforordningen om tilsyn med 

foretakssammenslutninger, særlig punkt 20. 

(5) Produktmarkeder er nært tilknyttede, tilgrensende markeder når produktene utfyller hverandre, eller når de tilhører et 

produktutvalg som vanligvis kjøpes av samme kundegruppe for den samme sluttbruk. Se Kommisjonens retningslinjer for 

vurdering av ikke-horisontale fusjoner i henhold til rådsforordningen om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT C 265 av 

18.10.2008, s. 6), punkt 91. 

(6) Se kommisjonskunngjøringen om en forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse foretakssammenslutninger i henhold til 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004, punkt 8-19. 
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b)  vilkårene for å benytte forenklet skjema CO er oppfylt, men det viser seg at fullstendig melding eller 

delvis melding på skjema CO er nødvendig for en tilbørlig undersøkelse av mulige konkurranseproblemer 

eller for å kunne fastslå at transaksjonen er en foretakssammenslutning i henhold til artikkel 3 i 

fusjonsforordningen, 

c)  det forenklede skjema CO inneholder uriktige eller villedende opplysninger, 

d)  en medlemsstat eller en EFTA-stat uttrykker grunngitte betenkeligheter med hensyn til den meldte 

foretakssammenslutningen innen 15 virkedager etter at den har mottatt kopien av meldingen, eller 

e)  tredjemann uttrykker grunngitte betenkeligheter innen fristen som Kommisjonen har fastsatt for å 

framlegge slike merknader. 

I ovennevnte tilfeller kan meldingen behandles som ufullstendig på et vesentlig punkt i henhold til artikkel 5 

nr. 2 i gjennomføringsforordningen. Kommisjonen vil omgående underrette melderne eller deres repre-

sentanter skriftlig om dette. Meldingen får virkning først den dato da alle opplysninger som kreves, er mottatt. 

1.3. Kontakt før melding inngis 

Det erkjennes at det kan kreves en betydelig mengde opplysninger i dette forenklede skjema CO. Erfaringen 

har imidlertid vist at, avhengig av sakens karakter, ikke alle opplysninger bestandig vil være nødvendige for 

en tilfredsstillende undersøkelse av den planlagte foretakssammenslutningen. Dersom De derfor er av den 

oppfatning at bestemte opplysninger som kreves i dette forenklede skjema CO, ikke er nødvendige for 

Kommisjonens undersøkelse av saken, oppfordres De til å be Kommisjonen om å gjøre unntak fra plikten til å 

framlegge bestemte opplysninger (se nr. 1.6 bokstav g) i denne innledningen for nærmere opplysninger). 

I henhold til fusjonsordningen kan melderne når som helst melde en foretakssammenslutning, forutsatt at 

meldingen er fullstendig. Muligheten til å ta kontakt før melding inngis er en frivillig tjeneste som 

Kommisjonen tilbyr melderne for å forberede den formelle framgangsmåten for gjennomgåelse av fusjonen. 

Selv om det ikke er obligatorisk, kan det være svært nyttig for både melderne og Kommisjonen å ha kontakt 

før melding inngis for å avklare nøyaktig hvilke opplysninger som kreves i meldingen, noe som i de fleste 

saker vil føre til en betydelig reduksjon i omfanget av de opplysninger som er påkrevd. 

Selv om partene alene er ansvarlige for å avgjøre om de skal ha kontakt før melding inngis og bestemme når 

det skal gis melding, oppfordres de til å rådspørre Kommisjonen om hvorvidt opplysningene de vil legge til 

grunn for sin melding, er fyllestgjørende. På samme måte oppfordres parter som ønsker å sende et forenklet 

skjema CO, til å ta kontakt med Kommisjonen før melding inngis, for å drøfte om saken er av en slik art at det 

er hensiktsmessig å benytte et forenklet skjema CO. 

Melderne oppfordres også til å ta kontakt før melding inngis dersom de ønsker å sende et forenklet skjema CO 

i situasjoner der to eller flere av partene i foretakssammenslutningen er i en horisontal forbindelse med en 

HHI-deltaverdi på under 150 som følge av foretakssammenslutningen. 

Likevel kan kontakt før meldingen inngis, særlig av et meldingsutkast, være mindre nyttig i tilfeller som faller 

inn under punkt 5 b) i kommisjonskunngjøringen om en forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse 

foretakssammenslutninger. Dette gjelder tilfeller der partene ikke utøver virksomhet i samme produktmarked 

og geografiske marked, eller i et produktmarked som befinner seg i et tidligere eller senere ledd i 

omsetningskjeden i forhold til et produktmarked der en annen part i foretakssammenslutningen utøver 

virksomhet. I slike tilfeller foretrekker melderne kanskje å melde umiddelbart uten først å sende et 

meldingsutkast(1). 

Meldere vises til «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Kommisjonens 

Generaldirektoratet for konkurranse, offentliggjort på Generaldirektoratets nettsted og ajourført fra tid til 

annen. Disse retningslinjene gir veiledning om kontakt før melding inngis og om utarbeiding av meldinger. 

1.4. Hvem skal inngi melding? 

Ved fusjon i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i fusjonsforordningen eller ved overtakelse av felles 

kontroll over et foretak i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i samme forordning må melding inngis i 

fellesskap av partene i fusjonen eller av dem som overtar felles kontroll(2), alt etter omstendighetene. 

Når et foretak overtar en kontrollerende andel i et annet foretak, skal melding inngis av det overtakende 

foretak.  

  

(1) I lys av «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Generaldirektoratet for konkurranse oppfordrer 

Kommisjonen likevel partene til på forhånd å sende en anmodning om tildeling av saksbehandlere fra Generaldirektoratet for 

konkurranse. 

(2) Se artikkel 4 nr. 2 i fusjonsforordningen. 
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Ved et offentlig overtakelsestilbud skal melding inngis av byderen. 

Hver av melderne er ansvarlig for at opplysningene som gis, er nøyaktige. 

1.5. Opplysninger som skal framlegges 

Ulike avsnitt i dette forenklede skjema CO må fylles ut, avhengig av årsakene(1) til at foretakssammen-

slutningen oppfyller vilkårene for forenklet framgangsmåte og melding på forenklet skjema CO: 

a)  Avsnitt 1, 2, 3, 4, 5 og 10 skal alltid inngis. Avsnitt 9 skal inngis for fellesforetak. 

b)  Dersom foretakssammenslutningen fører til ett eller flere meldepliktige markeder(2), skal avsnitt 6 og 7 

inngis. 

c)  Dersom foretakssammenslutningen ikke fører til ett eller flere meldepliktige markeder(3), skal avsnitt 8 

inngis, mens avsnitt 6 og 7 ikke trenger å inngis. 

1.6. Kravet om en korrekt og fullstendig melding 

Alle opplysninger som kreves i dette forenklede skjema CO, må være korrekte og fullstendige. Opplysningene 

som kreves, skal oppgis i den relevante del av dette forenklede skjema CO. 

Det gjøres særlig oppmerksom på følgende: 

a)  I henhold til artikkel 10 nr. 1 i fusjonsforordningen og artikkel 5 nr. 2 og 4 i gjennomføringsforordningen 

begynner de frister i fusjonsforordningen som gjelder meldinger, å løpe først etter at Kommisjonen har 

mottatt alle opplysninger som skal inngis i meldingen. Dette krav skal sikre at Kommisjonen får mulighet 

til å vurdere den meldte foretakssammenslutningen innen de knappe fristene fastsatt i fusjonsforordningen. 

b)  Under utarbeidingen av meldingen skal melderen/melderne kontrollere at navn på og numre til 

kontaktpersoner som gis Kommisjonen, særlig telefaksnumre og e-postadresser, er korrekte, relevante og 

ajourførte(4). 

c)  Uriktige eller misvisende opplysninger i meldingen skal anses som ufullstendige (artikkel 5 nr. 4 i 

gjennomføringsforordningen). 

d)  Dersom meldingen er ufullstendig, skal Kommisjonen omgående underrette melderne eller deres 

representanter skriftlig om dette. Meldingen får virkning først fra den dato korrekte og fullstendige 

opplysninger mottas av Kommisjonen (artikkel 10 nr. 1 i fusjonsforordningen, og artikkel 5 nr. 2 og 4 i 

gjennomføringsforordningen). 

e)  I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i fusjonsordningen kan meldere som forsettlig eller uaktsomt gir 

uriktige eller villedende opplysninger, ilegges bøter på opptil 1 % av det berørte foretakets samlede 

omsetning. I henhold til artikkel 6 nr. 3 bokstav a) og artikkel 8 nr. 6 bokstav a) i fusjonsforordningen kan 

Kommisjonen dessuten tilbakekalle sitt vedtak om en meldt foretakssammenslutnings forenlighet med det 

indre marked dersom det bygger på uriktige opplysninger som et av de berørte foretak er ansvarlig for. 

f)  Dersom det er uforholdsmessig vanskelig helt eller delvis å skaffe opplysningene som kreves i dette 

forenklede skjema CO (for eksempel fordi opplysninger om et selskap som er gjenstand for et oppkjøp 

som søkes avverget, ikke er tilgjengelige), kan De skriftlig anmode Kommisjonen om å anse meldingen 

for fullstendig til tross for de manglende opplysningene. 

Kommisjonen vil vurdere en slik anmodning, forutsatt at De oppgir årsakene til at opplysningene mangler 

og etter beste evne gir et overslag over de manglende opplysningene og angir hvilke kilder overslaget 

bygger på. I den utstrekning det er mulig, bør det også angis hvor Kommisjonen kan innhente de 

opplysningene som kreves, og som De ikke har klart å framskaffe.  

  

(1) Se vilkårene i punkt 5 og 6 i kommisjonskunngjøringen om en forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse 

foretakssammenslutninger i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 (EUT С 366 av 14.12.2013, s. 1). 

(2) Meldepliktige markeder i henhold til avsnitt 6. 

(3) Meldepliktige markeder i henhold til avsnitt 6. 

(4) Alle personopplysninger framlagt i dette forenklede skjema CO blir behandlet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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g)  I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i gjennomføringsforordningen kan Kommisjonen gjøre unntak fra plikten til 

å gi bestemte opplysninger i meldingen, herunder dokumenter, eller fra andre krav fastsatt i dette 

forenklede skjema CO, dersom den anser at oppfyllelse av disse pliktene eller kravene ikke er nødvendige 

for undersøkelsen av saken. De kan derfor i forbindelse med kontakten før melding skriftlig anmode 

Kommisjonen om å gjøre unntak fra plikten til å gi disse opplysningene dersom De anser at opplysningene 

ikke er nødvendige for Kommisjonens undersøkelse av saken. 

Anmodninger om unntak bør framsettes samtidig med utkastet til det forenklede skjema CO for at 

Kommisjonen skal kunne avgjøre om opplysningene som det anmodes om unntak for, er nødvendige for 

undersøkelsen av saken. Anmodninger om unntak bør framsettes enten i selve utkastet til det forenklede 

skjema CO eller som en e-post eller et brev adressert til ansvarlig saksbehandler og/eller enhetsleder. 

Kommisjonen vil vurdere anmodninger om unntak, forutsatt at De oppgir en tilstrekkelig begrunnelse for 

at de aktuelle opplysningene ikke er nødvendige for undersøkelsen av saken. Anmodninger om unntak vil 

bli behandlet i forbindelse med gjennomgåelsen av et utkast til det forenklede skjema CO. I samsvar med 

«Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Generaldirektoratet for 

konkurranse vil derfor Generaldirektoratet for konkurranse normalt trenge fem virkedager til å svare på 

anmodninger om unntak. 

For å unngå tvil bør det bemerkes at det faktum at et avsnitt ikke er nevnt i nr. 1.5 i denne innledningen, eller 

det faktum at Kommisjonen kan ha godtatt, i henhold til nr. 1.6, at bestemte opplysninger som kreves i dette 

forenklede skjema CO, ikke var nødvendige for en fullstendig melding om en foretakssammenslutning (ved 

anvendelse av dette forenklede skjema CO), ikke på noen måte hindrer Kommisjonen i å kreve disse bestemte 

opplysningene når som helst, særlig i forbindelse med anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 11 i 

fusjonsforordningen. 

1.7. Hvordan skal melding inngis? 

Meldingen skal inngis på et av Den europeiske unions offisielle språk. Dette språket skal deretter anvendes 

som saksbehandlingsspråk for alle melderne. Dersom det i samsvar med artikkel 12 i protokoll 24 til EØS-

avtalen inngis melding på en EFTA-stats offisielle språk som ikke er et av Unionens offisielle språk, skal en 

oversettelse til et av Unionens offisielle språk vedlegges meldingen. 

Opplysningene som kreves i dette forenklede skjema CO, skal gis med en henvisning til skjemaets 

avsnittsinndeling og nummerering, erklæringen i avsnitt 10 skal være underskrevet og nødvendig dokumenta-

sjon skal følge vedlagt. Originaleksemplaret av det forenklede skjema CO skal undertegnes av personer som 

ved lov har tillatelse til å handle på vegne av de enkelte melderne, eller av en eller flere godkjente eksterne 

representanter for melderen/melderne. Ved utfylling av avsnitt 7 i dette forenklede skjema CO oppfordres 

melderne til å vurdere om avsnittene av klarhetshensyn bør presenteres i nummerrekkefølge eller om de bør 

grupperes for hvert enkelt meldepliktig marked (eller gruppe av meldepliktige markeder). 

Visse opplysninger kan av klarhetshensyn gis i vedlegg. Det er likevel viktig at alle vesentlige opplysninger, 

særlig opplysninger om partenes markedsandeler og deres viktigste konkurrenter, gis i selve det forenklede 

skjema CO. Vedleggene til dette forenklede skjema CO skal benyttes utelukkende til å utfylle de opplysninger 

som er gitt i selve det forenklede skjema CO. 

Kontaktopplysninger må gis i det format som Generaldirektoratet for konkurranse har fastsatt på sitt nettsted. 

For at undersøkelsen skal kunne gjennomføres korrekt, må alle kontaktopplysninger være riktige. Flere 

tilfeller av unøyaktige kontaktopplysninger kan gi grunnlag for å erklære en melding for ufullstendig. 

Vedlagte dokumenter skal framlegges på originalspråket. Dersom dette ikke er et av Unionens offisielle språk, 

skal dokumentene oversettes til saksbehandlingsspråket (artikkel 3 nr. 4 i gjennomføringsforordningen). 

Vedlagte dokumenter kan være originaler eller kopier av originaler. Dersom det siste er tilfellet, skal 

melderen bekrefte at de er korrekte og fullstendige. 

Én original og det nødvendige antallet kopier av det forenklede skjema CO og vedlagte dokumenter skal 

inngis til Kommisjonens Generaldirektoratet for konkurranse. Kommisjonen har offentliggjort det nødvendige 

antallet kopier og formatet (papir eller elektronisk) i Den europeiske unions tidende og på nettstedet til 

Generaldirektoratet for konkurranse. 

Meldingen må leveres på adressen angitt i artikkel 23 nr. 1 i gjennomføringsforordningen. Adressen blir 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende og er tilgjengelig på nettstedet til Generaldirektoratet for 

konkurranse. Meldingen skal leveres Kommisjonen på en virkedag, som definert i artikkel 24 i gjennom-

føringsforordningen, i åpningstiden angitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. Sikkerhets-

instruksene oppgitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse må følges. 

Alle elektroniske kopier av det forenklede skjema CO og vedlagte dokumenter skal leveres i et anvendbart og 

søkbart format, som angitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse.  
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1.8. Fortrolighet 

I henhold til artikkel 339 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og artikkel 17 nr. 2 i 

fusjonsforordningen samt de tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalen(1) har Kommisjonen, medlemsstatene, 

EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statene, deres tjenestemenn og andre ansatte plikt til ikke å gi videre 

opplysninger som er innhentet ved anvendelsen av nevnte forordning, og som er av en slik art at de er 

undergitt taushetsplikt. Det samme prinsipp får anvendelse også for å sikre fortrolige opplysninger i forholdet 

mellom melderne. 

Dersom De mener det vil skade Deres interesser dersom noen av de opplysningene De bes gi blir 

offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for andre parter, bør De gi disse opplysningene særskilt, med 

hvert ark tydelig merket «forretningshemmeligheter». De bør også begrunne hvorfor disse opplysningene ikke 

bør gis videre eller offentliggjøres. 

Ved fusjon eller felles overtakelse eller i andre tilfeller der melding inngis av flere enn én part, kan 

forretningshemmeligheter innsendes separat og i meldingen vises til som et vedlegg. Alle slike vedlegg skal 

følge med meldingen for at denne skal kunne anses som fullstendig. 

1.9. Definisjoner og veiledning i utfylling av dette forenklede skjema CO 

Melder(e): I tilfeller der en melding inngis av bare ett av foretakene som er part i foretakssammenslutningen, 

omfatter betegnelsen «melder(e)» utelukkende foretaket som faktisk inngir meldingen. 

Part(er) i foretakssammenslutningen: Denne betegnelsen omfatter både den eller de parter som overtar 

kontrollen, og den eller de parter som overtas, eller fusjonspartene, herunder alle foretak der en kontrollerende 

interesse erverves, eller som er gjenstand for et offentlig overtakelsestilbud. 

Med mindre annet er angitt, omfatter betegnelsene «melder(e)» og «part(er) i foretakssammenslutningen» alle 

foretak som tilhører samme foretaksgrupper som «partene». 

År: Med mindre annet er angitt, skal alle henvisninger til ordet «år» i dette forenklede skjema CO forstås som 

«kalenderår». Med mindre annet er angitt, skal alle opplysninger som kreves i dette forenklede skjema CO, 

gjelde året forut for meldingsåret. 

Finansielle opplysninger som kreves i avsnitt 4, skal være uttrykt i euro etter den gjennomsnittlige vekslings-

kurs for de aktuelle år eller perioder for øvrig. 

Med mindre annet er angitt, er alle henvisninger til lovbestemmelser i dette forenklede skjema CO henvis-

ninger til artikler og numre i fusjonsforordningen. 

1.10. Internasjonalt samarbeid mellom Kommisjonen og andre konkurransemyndigheter 

Kommisjonen oppfordrer berørte foretak til å lette det internasjonale samarbeidet mellom Kommisjonen og 

andre konkurransemyndigheter som gjennomgår den samme foretakssammenslutningen. Det er 

Kommisjonens erfaring at godt samarbeid mellom Kommisjonen og konkurransemyndigheter i jurisdiksjoner 

utenfor EØS gir betydelige fordeler for de berørte foretak. Kommisjonen oppfordrer derfor meldere til å 

sende, sammen med dette forenklede skjema CO, en oversikt over jurisdiksjoner utenfor EØS der 

foretakssammenslutninger skal godkjennes, før eller etter at de fullføres, i henhold til regler for tilsyn med 

foretakssammenslutninger. 

1.11. Informasjon til arbeidstakere og deres representanter 

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på de forpliktelser partene i en foretakssammenslutning kan være pålagt 

i henhold til unionsregler og/eller nasjonale regler for informasjon til og samråd med arbeidstakere og/eller 

deres representanter i forbindelse med transaksjoner med sikte på foretakssammenslutning. 

AVSNITT 1 

Beskrivelse av foretakssammenslutningen 

1.1.  Gi en kort beskrivelse av foretakssammenslutningen og oppgi partene i foretakssammenslutningen, 

sammenslutningens art (for eksempel fusjon, overtakelse eller fellesforetak), virksomhetsområdene til partene 

i foretakssammenslutningen, markeder som vil bli berørt av foretakssammenslutningen (herunder de viktigste 

meldepliktige markeder(2)), og den strategiske og økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen. 

1.2.  Gi et ikke-fortrolig sammendrag (opptil 500 ord) av opplysningene gitt i henhold til nr. 1.1. Dette 

sammendraget vil bli offentliggjort på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse på meldingsdatoen. 

Sammendraget må være slik utformet at det ikke inneholder fortrolige opplysninger eller forretnings-

hemmeligheter.  

  

(1) Se særlig artikkel 122 i EØS-avtalen, artikkel 9 i protokoll 24 til EØS-avtalen og artikkel 17 nr. 2 i kapittel XIII i protokoll 4 til 

avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ESA-avtalen). 

(2) Meldepliktige markeder i henhold til avsnitt 6. 
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1.3.  Gjør rede for årsakene til at foretakssammenslutningen oppfyller vilkårene for forenklet framgangsmåte med 

henvisning til de relevante bestemmelser i kommisjonskunngjøringen om en forenklet framgangsmåte for 

behandlingen av visse foretakssammenslutninger i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 

AVSNITT 2 

Opplysninger om partene 

For hver melder og for hver annen part i foretakssammenslutningen(1) angi 

2.1.1.  foretakets navn, 

2.1.2  kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og stilling, der oppgitt adresse 

må være en adresse dit dokumenter og særlig Kommisjonens vedtak og andre saksbehandlingsdokumenter 

kan sendes, og der angitt kontaktperson skal anses å ha fullmakt til å opptre som mottaker, 

2.1.3.  dersom det utnevnes en eller flere godkjente eksterne representanter for foretaket, representanten eller 

representantene som dokumenter og særlig Kommisjonens vedtak og andre saksbehandlingsdokumenter kan 

sendes til: 

2.1.3.1.  hver representants navn, leveringsadresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og stilling, og 

2.1.3.2.  originalen av det skriftlige beviset på at hver godkjent ekstern representant har fullmakt (basert på full-

maktsmalen tilgjengelig på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse). 

AVSNITT 3 

Opplysninger om foretakssammenslutningen, eierforhold og kontroll(2) 

Opplysningene som kreves i dette avsnitt, kan illustreres med organisasjonsplaner eller diagrammer som viser 

foretakenes eier- og kontrollstruktur før og etter gjennomføringen av foretakssammenslutningen. 

3.1.  Gi en beskrivelse av den foretakssammenslutningen som meldes. Med henvisning til de relevante kriteriene i 

fusjonsforordningen og Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om jurisdiksjon(3): 

3.1.1.  Oppgi foretakene eller personene som alene eller i fellesskap kontrollerer hvert av de berørte foretakene, 

direkte eller indirekte, og beskriv hvert av de berørte foretakenes eier- og kontrollstruktur før gjennom-

føringen av foretakssammenslutningen. 

3.1.2.  Forklar om den planlagte foretakssammenslutningen er 

i)  en fullstendig fusjon, 

ii)  en overtakelse av enekontroll eller felles kontroll, eller 

iii)  en avtale eller en annen form for overføring av direkte eller indirekte kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 2 

i fusjonsforordningen, eller 

iv)  en overtakelse av felles kontroll i et selvstendig fungerende fellesforetak i henhold til artikkel 3 nr. 4 i 

fusjonsforordningen, og forklar i så fall hvorfor fellesforetaket anses som selvstendig fungerende(4). 

3.1.3.  Forklar hvordan foretakssammenslutningen vil bli gjennomført (for eksempel ved inngåelse av en avtale, ved 

iverksettelse av et offentlig overtakelsestilbud osv.). 

3.1.4.  Forklar, ved henvisning til artikkel 4 nr. 1 i fusjonsforordningen, om noe av følgende har funnet sted på 

meldingstidspunktet: 

i)  en avtale er inngått, 

ii)  en kontrollerende andel er overtatt,  

  

(1) Herunder selskapet som er gjenstand for et oppkjøp som søkes avverget; i slike tilfeller skal det gis så utførlige opplysninger som 

mulig. 

(2) Se artikkel 3 nr. 3-5 og artikkel 5 nr. 4 i fusjonsforordningen. 

(3) Se Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om jurisdiksjon i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med 

foretakssammenslutninger (EUT C 95 av 16.4.2008, s. 1). 

(4) Se avsnitt B IV i den konsoliderte kunngjøringen om jurisdiksjon. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/995 

 

 

iii)  (hensikten å iverksette) et offentlig overtakelsestilbud er meddelt, eller 

iv)  de berørte foretakene har vist at de i god tro har til hensikt å inngå en avtale. 

3.1.5.  Angi forventet tidspunkt for viktige begivenheter i forbindelse med gjennomføringen av foretakssammen-

slutningen. 

3.1.6.  Forklar hvert av de berørte foretakenes eier- og kontrollstruktur etter gjennomføringen av foretakssammen-

slutningen. 

3.2.  Gi den økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen. 

3.3.  Angi transaksjonens verdi (kjøpsprisen (eller verdien av alle eiendeler som er involvert, alt etter 

omstendighetene), og angi om dette er i form av egenkapital, kontanter eller andre eiendeler). 

3.4.  Beskriv enhver finansiell eller annen støtte som noen av partene har mottatt fra offentlige myndigheter, samt 

støttens art og beløp. 

AVSNITT 4 

Omsetning 

For hvert av de berørte foretakene gi følgende opplysninger for siste regnskapsår(1): 

4.1.  omsetning på verdensbasis, 

4.2.  omsetning i EU, 

4.3.  omsetning i EØS (EU og EFTA), 

4.4.  omsetning i hver enkelt medlemsstat (angi eventuell medlemsstat der mer enn to tredeler av omsetningen i EU 

er oppnådd), 

4.5.  omsetning i EFTA, 

4.6.  omsetning i hver enkelt EFTA-stat (angi eventuell EFTA-stat der mer enn to tredeler av omsetningen i EFTA 

er oppnådd); angi også om samlet omsetning for de berørte foretakene på EFTA-statenes territorium utgjør 

25 % eller mer av samlet omsetning i EØS). 

Opplysninger om omsetning må gis ved å fylle ut Kommisjonens tabellmal, som er tilgjengelig på nettstedet til 

Generaldirektoratet for konkurranse. 

AVSNITT 5 

Vedlegg 

Melderne skal vedlegge følgende dokumenter: 

5.1.  kopier av endelig eller seneste versjon av alle dokumenter som gjelder foretakssammenslutningen, enten den 

skjer ved avtale mellom partene i sammenslutningen, ved overtakelse av en kontrollerende andel eller ved et 

offentlig overtakelsestilbud, og 

5.2.  en angivelse av en eventuell Internett-adresse der de seneste årsberetninger og årsregnskaper for partene i 

foretakssammenslutningen er tilgjengelige, eller dersom en slik Internett-adresse ikke finnes, kopier av de 

seneste årsberetninger og årsregnskaper for partene i foretakssammenslutningen. 

5.3.  Følgende opplysninger skal framlegges bare i tilfeller der foretakssammenslutningen fører til ett eller flere 

meldepliktige markeder i EØS: kopier av alle presentasjoner utarbeidet av eller for eller mottatt av med-

lemmer av ledelsesorganet, styret eller kontrollorganet, avhengig av gjeldende strukturer for foretaksstyring, 

andre personer som utøver (eller er blitt betrodd eller pålagt) tilsvarende funksjoner, eller generalforsamlingen 

som har analysert den meldte foretakssammenslutningen. 

Det skal gis en oversikt over dokumentene nevnt i avsnitt 5.3 som for hvert dokument viser datoen for utarbeiding samt 

navn og stilling på mottaker(e).  

  

(1) Når det gjelder begrepet «berørte foretak» og beregningen av omsetningen, se Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om 

jurisdiksjon i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT C 95 av 16.4.2008,  

s. 1). 



Nr. 28/996 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

AVSNITT 6 

Markedsdefinisjoner 

Dette avsnittet må fylles ut for foretakssammenslutninger som fører til ett eller flere meldepliktige markeder(1). 

6.1. Markedsdefinisjoner 

De relevante produktmarkeder og geografiske markeder utgjør grunnlaget for vurderingen av markedsmakten 

til den nye enheten som oppstår av foretakssammenslutningen(2). 

Melderen/melderne skal gi de opplysninger som kreves i dette forenklede skjema CO, på grunnlag av 

følgende definisjoner: 

6.1.1.  Relevante produktmarkeder: 

Et relevant produktmarked omfatter alle de produkter og/eller tjenester som forbrukeren anser for å være 

innbyrdes ombyttbare eller erstattelige på grunn av deres egenskaper, pris og påtenkte bruk. Et relevant 

produktmarked kan i noen tilfeller være sammensatt av en rekke enkeltprodukter og/eller -tjenester som i 

hovedsak har de samme fysiske og tekniske egenskaper, og som er ombyttbare. 

Faktorer av betydning for avgrensningen av det relevante produktmarked omfatter blant annet en analyse, på 

grunnlag av definisjonen, av årsakene til at bestemte produkter og tjenester inngår i disse markedene og andre 

ikke, idet det tas hensyn til for eksempel grad av erstattelighet, priser, etterspørselens krysselastisitet eller 

andre relevante faktorer (for eksempel grad av erstattelighet på tilbudssiden). 

6.1.2.  Relevante geografiske markeder: 

Det relevante geografiske marked omfatter et område der de berørte foretak tilbyr og etterspør de relevante 

produkter eller tjenester, der konkurransevilkårene er tilstrekkelig ensartede, og der de skiller seg fra 

tilgrensende geografiske områder særlig fordi konkurransevilkårene i disse områdene er vesentlig forskjellige. 

Faktorer av betydning for avgrensningen av det relevante geografiske marked omfatter blant annet de aktuelle 

produktenes og tjenestenes art og egenskaper, eventuelle etableringshindringer, forbrukerpreferanser, 

vesentlige forskjeller i foretakenes markedsandeler mellom tilgrensende områder eller betydelige prisfor-

skjeller. 

6.2. Meldepliktige markeder 

For opplysningene som kreves i dette forenklede skjema CO, menes med «meldepliktige markeder» alle 

relevante produktmarkeder og geografiske markeder samt mulige alternative relevante produktmarkeder og 

geografiske markeder(3), innenfor EØS, der 

a)  to eller flere av partene i foretakssammenslutningen (ved overtakelse av felles kontroll i et fellesforetak, 

fellesforetaket og minst én av partene som overtar kontrollen) utøver virksomhet på samme relevante 

marked (horisontale forbindelser), 

b)  én eller flere av partene i foretakssammenslutningen (ved overtakelse av felles kontroll i et fellesforetak, 

fellesforetaket og minst én av partene som overtar kontrollen) utøver virksomhet på et produktmarked som 

befinner seg i et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden i forhold til et marked der en annen part 

utøver virksomhet, uten hensyn til om partene har et leverandør-kundeforhold til hverandre (vertikale 

forbindelser). 

På grunnlag av definisjonene fastsatt i avsnitt 6, angi alle meldepliktige markeder. 

Dersom foretakssammenslutningen omfattes av punkt 5 bokstav c) i kommisjonskunngjøringen om en 

forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse foretakssammenslutninger i henhold til rådsforordning 

(EF) nr. 139/2004, må De bekrefte at det ikke finnes noen berørte markeder som definert i nr. 6.3 i skjema CO 

i henhold til noen mulig definisjon av produktmarkeder og geografiske markeder.  

  

(1) Meldepliktige markeder i henhold til avsnitt 6. 

(2) Se kommisjonskunngjøringen om definisjonen av relevant marked henhold til Fellesskapets konkurranseregelverk (EFT C 372, 

9.12.1997, s. 5). 

(3) Mulige alternative definisjoner av produktmarkeder og geografiske markeder kan identifiseres på grunnlag av tidligere 

kommisjonsbeslutninger og dommer avsagt av Unionens domstoler og (særlig når det ikke foreligger presedens fra Kommisjonen 

eller domstolen) ved henvisninger til bransjerapporter, markedsundersøkelser og interne dokumenter fra melderne. 
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AVSNITT 7 

Opplysninger om markeder 

Dette avsnittet må fylles ut for foretakssammenslutninger som fører til ett eller flere meldepliktige markeder. 

7.1.  For hvert meldepliktig marked beskrevet i avsnitt 6 skal det for året forut for transaksjonen gis følgende 

opplysninger: 

7.1.1.  for hver av partene i foretakssammenslutningen, en beskrivelse av virksomhetens art, de viktigste aktive 

datterselskaper og/eller merker, varebetegnelser og/eller varemerker benyttet i hvert av disse markedene, 

7.1.2.  anslått samlet størrelse på markedet i verdi (euro) og volum (enheter)(1). Oppgi grunnlag og kilder for 

beregningene, og vedlegg om mulig dokumenter som bekrefter beregningene, 

7.1.3.  omsetningen i verdi og volum, samt anslått markedsandel for hver av partene i foretakssammenslutningen. 

Opplys om betydelige endringer i salg og markedsandeler de siste tre regnskapsårene, og 

7.1.4.  for horisontale og vertikale forbindelser anslå markedsandel i verdi (og eventuelt volum) for de tre viktigste 

konkurrentene (samt grunnlaget for overslagene). Oppgi navn, adresse, telefonnummer, faksnummer og e-

postadresse til lederen av juridisk avdeling (eller annen person som utøver lignende funksjoner, og dersom det 

ikke finnes noen slik person, administrerende direktør) for disse konkurrentene. 

7.2.  Dersom foretakssammenslutningen omfattes av punkt 6 i kommisjonskunngjøringen om en forenklet 

framgangsmåte for behandlingen av visse foretakssammenslutninger i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004, gjør rede for følgende for hvert meldepliktig marked der partene har en samlet horisontal 

markedsandel på 20 % eller mer: 

7.2.1.  Angi om noen av de særlige omstendighetene nevnt i punkt 20 i Kommisjonens retningslinjer for vurdering av 

horisontale fusjoner(2) er til stede, og drøft særlig graden av markedskonsentrasjon, om den planlagte 

foretakssammenslutningen vil slå sammen viktige nyskapere, om den planlagte foretakssammenslutningen vil 

fjerne en viktig konkurransefaktor og om den planlagte foretakssammenslutningen omfatter et selskap som 

har lovende produkter under utvikling. 

7.2.2.  Angi omsetningen i verdi og volum, samt anslått markedsandel for hver av partene i foretakssammen-

slutningen for hvert av de tre siste år. 

7.2.3.  For hver part i foretakssammenslutningen gi en kort beskrivelse av 

7.2.3.1.  omfanget av forskning og utvikling(3), 

7.2.3.2.  de viktigste nyskapinger innen produkter og/eller tjenester som er brakt i omsetning i løpet av de tre siste år, 

produkter under utvikling som vil bli brakt i omsetning de neste tre år, samt viktige eide eller kontrollerte 

immaterialrettigheter. 

AVSNITT 8 

Målforetakets virksomhet dersom det ikke finnes meldepliktige markeder 

Dette avsnittet må fylles ut for foretakssammenslutninger som ikke fører til meldepliktige markeder. 

8.1. Forretningsvirksomhet hos parten(e) som overtar kontroll 

For hver part som overtar kontroll, gi en beskrivelse av virksomhetens art. 

8.2. Forretningsvirksomhet hos målforetaket 

8.2.1.  Gjør rede for nåværende og framtidig forretningsvirksomhet hos det eller de foretak det tas kontroll over.  

  

(1) Et markeds verdi og volum skal gjenspeile produksjon minus eksport pluss import for de aktuelle geografiske områdene. 

(2) Se Kommisjonens retningslinjer for vurdering av horisontale fusjoner i henhold til rådsforordningen om tilsyn med 

foretakssammenslutninger (EUT C 31 av 5.2.2004, s. 5). 

(3) Forsknings- og utviklingsomfanget kan for eksempel illustreres ved utgiftene til forskning og utvikling som andel av omsetningen. 
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8.2.2.  Når det gjelder fellesforetak som ikke utøver eller planlegger å utøve virksomhet innenfor EØS i henhold til 

artikkel 5 bokstav a) i kommisjonskunngjøringen om en forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse 

foretakssammenslutninger i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004, er det tilstrekkelig å gjøre rede for 

8.2.2.1.  produktene eller tjenestene som fellesforetaket tilbyr nå og i framtiden, og 

8.2.2.2.  hvorfor fellesforetaket ikke har noen direkte eller indirekte virkning på markeder innenfor EØS. 

8.3. Fravær av meldepliktige markeder 

Gjør rede for hvorfor De anser at den planlagte foretakssammenslutningen ikke fører til noe meldepliktig marked i 

EØS. 

AVSNITT 9 

Samarbeidsmessige virkninger av et fellesforetak 

Når det gjelder fellesforetak, med hensyn til artikkel 2 nr. 4 i fusjonsforordningen, besvar følgende spørsmål: 

a)  Beholder to eller flere morselskaper en betydelig virksomhet i det samme markedet som fellesforetaket, eller i et 

marked som befinner seg i et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden eller i et tilgrensende marked som har 

nær tilknytning til det aktuelle markedet(1)? 

Dersom svaret er ja, gi følgende opplysninger for hvert av de nevnte markeder: 

i)  omsetningen for hvert morselskap i foregående regnskapsår, 

ii)  den økonomiske betydning av fellesforetakets virksomhet ut fra ovennevnte omsetning, 

iii)  hvert morselskaps markedsandel. 

b)  Dersom svaret på spørsmålet i bokstav a) er ja, og De mener at kriteriene i artikkel 101 nr. 1 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) og, der det er relevant, de tilsvarende bestemmelsene i EØS-avtalen(2) ikke er 

oppfylt, må De begrunne dette. 

c)  Uten at svarene på spørsmålene i bokstav a) og b) berøres, og for å sikre at Kommisjonen kan foreta en fullstendig 

vurdering av saken, bes De forklare hvorfor De eventuelt mener at kriteriene i artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) og, der det er relevant, de tilsvarende bestemmelsene i EØS-avtalen(3) bør få 

anvendelse. I henhold til artikkel 101 nr. 3 i TEUV kan bestemmelsene i artikkel 101 nr. 1 erklæres ikke å få 

anvendelse dersom fellesforetaket 

i)  bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varer eller til å fremme den tekniske eller økonomiske 

utvikling, 

ii)  sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd, 

iii)  ikke pålegger de berørte foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse mål, og 

iv)  ikke gir disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de produkter det gjelder. 

AVSNITT 10 

Erklæring 

Meldingen skal avsluttes med følgende erklæring, som skal undertegnes av samtlige meldere eller på deres vegne: 

«Melderen/melderne erklærer etter beste overbevisning at opplysningene gitt i denne melding er riktige, nøyaktige 

og fullstendige, at de er vedlagt riktige og fullstendige kopier av dokumenter som kreves i det forenklede skjema 

CO, at alle overslag er angitt som sådan og gjort etter beste evne på grunnlag av de faktiske forhold, og at alle 

uttalelser er avgitt i god tro. 

De er kjent med bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i fusjonsforordningen.» 

 ______  

  

(1) Se avsnitt 6 for markedsdefinisjoner. 

(2) Se artikkel 53 nr. 1 i EØS-avtalen. 

(3) Se artikkel 53 nr. 3 i EØS-avtalen. 
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VEDLEGG III 

SKJEMA RS 

(RS = grunngitt erklæring i henhold til artikkel 4 nr. 4 og 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004) 

SKJEMA RS FOR GRUNNGITTE ERKLÆRINGER 

I HENHOLD TIL ARTIKKEL 4 NR. 4 OG 5 I FORORDNING (EF) NR. 139/2004 

INNLEDNING 

1.1. Formålet med dette skjema RS 

I dette skjema RS er det angitt hvilke opplysninger som skal gis av partene når de gjennom en grunngitt 

erklæring anmoder om henvisning før melding inngis i henhold til artikkel 4 nr. 4 eller 5 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1) (heretter kalt «fusjons-

forordningen»). 

Det vises til fusjonsforordningen og til kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004(2) (heretter kalt «gjennom-

føringsforordningen»), som dette skjema RS er et vedlegg til. Teksten til disse forordningene samt andre 

relevante dokumenter er å finne på konkurransesiden på Kommisjonens Europa-nettsted. Se også de 

tilsvarende bestemmelsene i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(3) (heretter kalt 

«EØS-avtalen»). 

Det erkjennes at det kreves en betydelig mengde opplysninger i dette skjema RS. Erfaringen har imidlertid 

vist at, avhengig av sakens karakter, ikke alle opplysninger bestandig vil være nødvendige for en tilstrekkelig 

grunngitt erklæring. Dersom De derfor er av den oppfatning at bestemte opplysninger som kreves i dette 

skjema RS, ikke er nødvendige for den grunngitte erklæringen i Deres tilfelle, oppfordres De til å be 

Kommisjonen om å gjøre unntak fra plikten til å framlegge bestemte opplysninger. Se nr. 1.3 bokstav e) i 

denne innledningen for nærmere opplysninger. 

Muligheten til å opprette forhåndskontakt er en frivillig tjeneste som Kommisjonen tilbyr partene som inngir 

en erklæring for å forberede den formelle inngivelsen av dette skjema RS. Forhåndskontakt er svært nyttig for 

både partene som inngir en erklæring og Kommisjonen for å avklare nøyaktig hvilke opplysninger som kreves 

i en grunngitt erklæring, noe som i de fleste saker vil føre til en betydelig reduksjon i omfanget av de 

opplysninger som er påkrevd. Partene oppfordres derfor til frivillig å rådspørre Kommisjonen og 

vedkommende medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) om hvorvidt omfanget av og typen opplysninger som de 

vil legge til grunn for den grunngitte erklæringen, er hensiktsmessige. 

Partene vises til «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Kommisjonens 

Generaldirektoratet for konkurranse, offentliggjort på Generaldirektoratets nettsted og ajourført fra tid til 

annen, som gir veiledning om forhåndskontakt og om utarbeiding av meldinger og grunngitte erklæringer. 

1.2. Personer som har rett til å framlegge grunngitt erklæring 

Ved fusjon i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i fusjonsforordningen eller ved overtakelse av felles 

kontroll over et foretak i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i samme forordning skal den grunngitte 

erklæringen inngis i fellesskap av partene i fusjonen eller av dem som overtar felles kontroll, alt etter 

omstendighetene. 

Når et foretak overtar en kontrollerende andel i et annet foretak, skal den grunngitte erklæringen inngis av det 

overtakende foretak. 

Ved et offentlig overtakelsestilbud skal den grunngitte erklæringen inngis av byderen. 

Hver part som inngir en grunngitt erklæring, er ansvarlig for at opplysningene som gis, er korrekte. 

1.3. Kravet om en korrekt og fullstendig grunngitt erklæring 

Alle opplysninger som kreves i dette skjema RS, må være korrekte og fullstendige. Opplysningene som 

kreves, skal oppgis i den relevante del av dette skjema RS.  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

(2) EUT L 133 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) Se særlig artikkel 57 i EØS-avtalen, nr. 1 i vedlegg XIV til EØS-avtalen, protokoll 21 og 24 til EØS-avtalen samt protokoll 4 til 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (heretter kalt «overvåknings- og 

domstolsavtalen»). Enhver henvisning til EFTA-statene skal forstås som de EFTA-statene som er avtaleparter i EØS-avtalen. Per 

1. mai 2004 er disse statene Island, Liechtenstein og Norge. 
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Uriktige eller misvisende opplysninger i den grunngitte erklæringen skal anses som ufullstendige (artikkel 5 

nr. 4 i gjennomføringsforordningen). 

Det gjøres særlig oppmerksom på følgende: 

a)  I henhold til artikkel 4 nr. 4 og 5 i fusjonsforordningen skal Kommisjonen omgående oversende grunngitte 

erklæringer til medlemsstatene og EFTA-statene. Fristene for vurdering av en grunngitt erklæring 

begynner å løpe når den eller de berørte medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) mottar erklæringen. Avgjø-

relsen om det skal samtykkes i en grunngitt erklæring vil vanligvis bli tatt på grunnlag av opplysningene i 

erklæringen, uten at vedkommende myndigheter iverksetter ytterligere undersøkelser. 

b)  Partene må derfor, under utarbeidingen av den grunngitte erklæringen, forsikre seg om at alle opplys-

ninger og argumenter som legges til grunn, er tilstrekkelig underbygd av uavhengige kilder. 

c)  I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i fusjonsordningen kan parter som framlegger en grunngitt 

erklæring, og som forsettlig eller uaktsomt gir uriktige eller villedende opplysninger, ilegges bøter på 

opptil 1 % av det berørte foretakets samlede omsetning. 

d)  I samsvar med gjennomføringsforordningen kan Kommisjonen gjøre unntak fra plikten til å gi bestemte 

opplysninger i den grunngitte erklæringen eller fra andre krav fastsatt i dette skjema RS. Dersom det er 

uforholdsmessig vanskelig helt eller delvis å skaffe opplysningene som kreves (for eksempel fordi 

opplysninger om et selskap som er gjenstand for et oppkjøp som søkes avverget, ikke er tilgjengelige), kan 

De skriftlig anmode Kommisjonen om å gjøre unntak fra plikten til å gi slike opplysninger. 

Anmodninger om unntak bør framsettes samtidig med utkastet til skjema RS. Anmodninger om unntak 

bør framsettes enten i selve utkastet til skjema RS eller som en e-post eller et brev adressert til ansvarlig 

saksbehandler og/eller enhetsleder. 

Kommisjonen vil vurdere slike anmodninger om unntak, forutsatt at De oppgir årsakene til at opplys-

ningene mangler og etter beste evne gir et overslag over de manglende opplysningene og angir hvilke 

kilder overslaget bygger på. I den utstrekning det er mulig, bør det også angis hvor Kommisjonen eller den 

eller de berørte medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) kan innhente de opplysningene som kreves, og som 

De ikke har klart å framskaffe. 

Anmodninger om unntak vil bli behandlet i samsvar med «Best Practices on the conduct of EC merger 

control proceedings» fra Generaldirektoratet for konkurranse, og Generaldirektoratet for konkurranse vil 

normalt trenge fem virkedager til å svare på anmodninger om unntak. 

e)  I samsvar med gjennomføringsforordningen kan Kommisjonen gjøre unntak fra plikten til å gi bestemte 

opplysninger i den grunngitte erklæringen, eller fra andre krav fastsatt i dette skjema RS, dersom Kommi-

sjonen anser at oppfyllelse av disse pliktene eller kravene ikke er nødvendige for undersøkelsen av 

anmodningen om henvisning før melding. De kan derfor skriftlig anmode Kommisjonen om å gjøre 

unntak fra plikten til å gi disse opplysningene dersom De anser at bestemte opplysninger som det anmodes 

om i dette skjema RS, ikke er nødvendige for Kommisjonens eller den eller de berørte medlemsstat(er)s 

eller EFTA-stat(er)s undersøkelse av anmodningen om henvisning før melding. 

Anmodninger om unntak bør framsettes samtidig med utkastet til skjema RS for at Kommisjonen skal 

kunne avgjøre om opplysningene som det anmodes om unntak for, er nødvendige for undersøkelsen av 

anmodningen om henvisning før melding. Anmodninger om unntak bør framsettes enten i selve utkastet til 

skjema RS eller som en e-post eller et brev adressert til ansvarlig saksbehandler og/eller enhetsleder. 

Kommisjonen vil vurdere slike anmodninger om unntak, forutsatt at De oppgir fyllestgjørende grunner til 

at de aktuelle opplysningene ikke er nødvendige for behandlingen av Deres anmodning om henvisning før 

melding inngis. Kommisjonen kan rådføre seg med vedkommende myndighet(er) i medlemsstaten(e) eller 

EFTA-staten(e) før den treffer en avgjørelse om å etterkomme en slik anmodning. 

Anmodninger om unntak vil bli behandlet i samsvar med «Best Practices on the conduct of EC merger 

control proceedings» fra Generaldirektoratet for konkurranse, og Generaldirektoratet for konkurranse vil 

normalt trenge fem virkedager til å svare på anmodninger om unntak. 

For å unngå tvil bør det bemerkes at det faktum at Kommisjonen kan ha godtatt at bestemte opplysninger 

som kreves i dette skjema RS, ikke var nødvendige for en fullstendig grunngitt erklæring for en 

foretakssammenslutning, ikke på noen måte hindrer Kommisjonen i å kreve disse opplysningene når som 

helst, særlig i forbindelse med anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 11 i fusjonsforordningen.  
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1.4. Hvordan skal den grunngitte erklæringen inngis? 

Den grunngitte erklæringen skal inngis på et av Den europeiske unions offisielle språk. Dette språket skal 

deretter anvendes som saksbehandlingsspråk for alle parter som har inngitt erklæringen. 

For at myndighetene i medlemsstatene og EFTA-statene lettere skal kunne behandle skjema RS, oppfordres 

partene på det sterkeste til å gi Kommisjonen en oversettelse av den grunngitte erklæringen til et eller flere 

språk som vil bli forstått av alle som skal motta opplysningene. Når det gjelder anmodninger om henvisning 

til en eller flere medlemsstater eller EFTA-stater, oppfordres partene som anmoder om henvisning, på det 

sterkeste til å legge ved en kopi av anmodningen på språket/språkene i medlemsstaten(e) og EFTA-staten(e) 

som saken ønskes henvist til. 

Opplysningene som kreves i dette skjema RS, skal gis med en henvisning til skjemaets avsnittsinndeling og 

nummerering, erklæringen nederst på skjemaet skal være underskrevet og nødvendig dokumentasjon skal 

følge vedlagt. Originaleksemplaret av skjema RS skal undertegnes av personer som ved lov har fullmakt til å 

handle på vegne av parten(e) som har inngitt erklæringen, eller av en eller flere godkjente eksterne 

representanter for parten(e) som har inngitt erklæringen. 

Visse opplysninger kan av klarhetshensyn gis i vedlegg. Det er likevel viktig at alle vesentlige opplysninger 

gis i selve skjema RS. Vedleggene til dette skjema RS skal benyttes utelukkende til å utfylle de opplysninger 

som er gitt i selve skjema RS. 

Vedlagte dokumenter skal framlegges på originalspråket. Dersom dette ikke er et av Den europeiske unions 

offisielle språk, skal dokumentene oversettes til saksbehandlingsspråket. 

Vedlagte dokumenter kan være originaler eller kopier av originaler. Dersom det siste er tilfellet, skal parten 

som framlegger erklæringen, bekrefte at de er korrekte og fullstendige. 

Én original og det nødvendige antallet kopier av skjema RS og vedlagte dokumenter skal inngis til 

Kommisjonen. Det nødvendige antallet kopier og formatet (papir eller elektronisk) vil fra tid til annen bli 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende og på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. 

Erklæringen skal leveres på adressen angitt i artikkel 23 nr. 1 i gjennomføringsforordningen. Adressen blir 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende og er tilgjengelig på nettstedet til Generaldirektoratet for 

konkurranse. Erklæringen skal leveres Kommisjonen på en virkedag, som definert i artikkel 24 i gjennomfø-

ringsforordningen, i åpningstiden angitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. Sikkerhets-

instruksene oppgitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse må følges. 

Alle elektroniske kopier av skjema RS og vedlagte dokumenter skal leveres i et anvendbart og søkbart format 

som angitt på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. 

1.5. Fortrolighet 

I henhold til traktatens artikkel 287 og artikkel 17 nr. 2 i fusjonsforordningen samt de tilsvarende 

bestemmelser i EØS-avtalen(1) har Kommisjonen, medlemsstatene, EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-

statene, deres tjenestemenn og andre ansatte plikt til ikke å gi videre opplysninger som er innhentet ved 

anvendelsen av nevnte forordning, og som er av en slik art at de er undergitt taushetsplikt. Det samme 

prinsipp får anvendelse også for å sikre fortrolige opplysninger i forholdet mellom partene som inngir 

erklæring. 

Dersom De mener det vil skade Deres interesser dersom noen av de framlagte opplysningene blir 

offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for andre parter, bør De gi disse opplysningene særskilt, med 

hvert ark tydelig merket «forretningshemmeligheter». De bør også begrunne hvorfor disse opplysningene ikke 

bør gis videre eller offentliggjøres. 

Ved fusjon eller felles overtakelse eller i andre tilfeller der den grunngitte erklæringen inngis av flere enn én 

part, kan forretningshemmeligheter innsendes separat og i erklæringen vises til som et vedlegg. Alle slike 

vedlegg skal følge med den grunngitte erklæringen. 

1.6. Definisjoner og veiledning i utfylling av dette skjema RS 

Part(er) som inngir grunngitt erklæring: I tilfeller der en grunngitt erklæring inngis av bare ett av foretakene 

som er part i transaksjonen, omfatter betegnelsen «part som inngir grunngitt erklæring» utelukkende foretaket 

som faktisk inngir erklæringen. 

Part(er) i foretakssammenslutningen: Denne betegnelsen omfatter både den eller de parter som overtar 

kontrollen, og den eller de parter som overtas, eller fusjonspartene, herunder alle foretak der en kontrollerende 

interesse erverves, eller som er gjenstand for et offentlig overtakelsestilbud.  

  

(1) Se særlig artikkel 122 i EØS-avtalen, artikkel 9 i protokoll 24 i EØS-avtalen og artikkel 17 nr. 2 i kapittel XIII i protokoll 4 til 

overvåknings- og domstolsavtalen. 
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Med mindre annet er angitt, omfatter betegnelsene «part(er) som inngir grunngitt erklæring» og «part(er) i 

foretakssammenslutningen» alle foretak som tilhører samme foretaksgrupper som «partene». 

Berørte markeder: Avsnitt 4 i dette skjema RS pålegger partene som inngir erklæring å definere de relevante 

produktmarkeder og å oppgi hvilke av de relevante markeder som vil kunne berøres av transaksjonen. Denne 

definisjonen av berørte markeder danner grunnlaget for en rekke andre spørsmål i dette skjema RS. «Berørt(e) 

marked(er)» viser i dette skjema RS derfor til markedene slik de er definert av partene som inngir grunngitt 

erklæring. Betegnelsen kan omfatte et relevant marked for enten produkter eller tjenester. 

År: Med mindre annet er angitt, skal ordet «år» i dette skjema RS forstås som «kalenderår». Med mindre 

annet er angitt, skal alle opplysninger som kreves i dette skjema RS, gjelde året forut for inngivelsen av den 

grunngitte erklæringen. 

Finansielle opplysninger som kreves i dette skjema RS, skal være uttrykt i euro etter den gjennomsnittlige 

vekslingskurs for de aktuelle år eller perioder for øvrig. 

Med mindre annet er angitt, er alle henvisninger til lovbestemmelser i dette skjema RS henvisninger til 

artikler og numre i fusjonsforordningen. 

1.7. Internasjonalt samarbeid mellom Kommisjonen og andre konkurransemyndigheter 

Kommisjonen oppfordrer berørte foretak til å lette det internasjonale samarbeidet mellom Kommisjonen og 

andre konkurransemyndigheter som gjennomgår den samme foretakssammenslutningen. Det er Kommi-

sjonens erfaring at godt samarbeid mellom Kommisjonen og konkurransemyndigheter i jurisdiksjoner utenfor 

EØS gir betydelige fordeler for de berørte foretak. Kommisjonen oppmuntrer derfor partene som inngir 

erklæring, til å sende, sammen med dette skjema RS, en oversikt over jurisdiksjoner utenfor EØS der 

foretakssammenslutninger skal godkjennes, før eller etter at de fullføres, i henhold til regler for tilsyn med 

foretakssammenslutninger. 

AVSNITT 1 

1.1. Bakgrunnsopplysninger 

1.1.1.  Gi en kort beskrivelse av foretakssammenslutningen og oppgi partene i foretakssammenslutningen, sammen-

slutningens art (for eksempel fusjon, overtakelse eller fellesforetak), virksomhetsområdene til partene i 

foretakssammenslutningen, markeder som vil bli berørt av foretakssammenslutningen (herunder de viktigste 

berørte markeder), og den strategiske og økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen. 

1.1.2.  Oppgi hvorvidt den grunngitte erklæringen inngis etter artikkel 4 nr. 4 eller 5 i fusjonsforordningen og/eller i 

henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen: 

– henvisning til medlemsstat(er) og/eller henvisning til EFTA-stat(er) etter artikkel 4 nr. 4, 

– henvisning til Kommisjonen etter artikkel 4 nr. 5. 

1.2. Opplysninger om parten(e) som inngir erklæring og andre parter i foretakssammenslutningen(1) 

For hver part som inngir grunngitt erklæring og for hver annen part i foretakssammenslutningen angi 

1.2.1.  foretakets navn, 

1.2.2.  kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og stilling, der oppgitt adresse 

må være en adresse dit dokumenter og særlig Kommisjonens vedtak og andre saksbehandlingsdokumenter 

kan sendes, og der angitt kontaktperson skal anses å ha fullmakt til å opptre som mottaker, 

1.2.3.  dersom det utnevnes en eller flere godkjente eksterne representanter for foretaket, den eller de representanter 

som dokumenter og særlig Kommisjonens vedtak og andre saksbehandlingsdokumenter kan sendes til: 

1.2.3.1.  hver representants navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og stilling, og 

1.2.3.2.  originalen av det skriftlige beviset på at hver representant har fullmakt (basert på fullmaktsmalen tilgjengelig 

på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse).  

  

(1) Herunder selskapet som er gjenstand for et oppkjøp som søkes avverget; i slike tilfeller skal det gis så utførlige opplysninger som 

mulig. 
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AVSNITT 2 

Generelt grunnlag for og nærmere opplysninger om foretakssammenslutningen 

Opplysningene som kreves i dette avsnitt, kan illustreres med organisasjonsplaner eller diagrammer som viser 

foretakenes eier- og kontrollstruktur. 

2.1.  Gi en kort beskrivelse av den foretakssammenslutningen som meldes. Med henvisning til de relevante 

kriteriene i fusjonsforordningen og Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om jurisdiksjon(1): 

2.1.1.  Oppgi foretakene eller personene som alene eller i fellesskap kontrollerer hvert av de berørte foretakene, 

direkte eller indirekte, og beskriv hvert av de berørte foretakenes eier- og kontrollstruktur før gjennom-

føringen av foretakssammenslutningen. 

2.1.2.  Forklar om den planlagte foretakssammenslutningen er 

i)  en fullstendig fusjon, 

ii)  en overtakelse av enekontroll eller felles kontroll, eller 

iii)  en avtale eller en annen form for overføring av direkte eller indirekte kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 2 

i fusjonsforordningen, eller 

iv)  en overtakelse av felles kontroll i et selvstendig fungerende fellesforetak i henhold til artikkel 3 nr. 4 i 

fusjonsforordningen, og forklar i så fall hvorfor fellesforetaket anses som selvstendig fungerende(2). 

2.1.3.  Forklar hvordan foretakssammenslutningen vil bli gjennomført (for eksempel ved inngåelse av en avtale, ved 

iverksettelse av et offentlig overtakelsestilbud osv.). 

2.1.4.  Forklar, ved henvisning til artikkel 4 nr. 1 i fusjonsforordningen, om noe av følgende har funnet sted på 

meldingstidspunktet: 

i)  en avtale er inngått, 

ii)  en kontrollerende andel er overtatt, 

iii)  (hensikten å iverksette) et offentlig overtakelsestilbud er meddelt, eller 

iv)  de berørte foretakene har vist at de i god tro har til hensikt å inngå en avtale. 

2.1.5.  Angi forventet tidspunkt for viktige begivenheter i forbindelse med gjennomføringen av foretakssammen-

slutningen. 

2.1.6.  Forklar hvert av de berørte foretakenes eier- og kontrollstruktur etter gjennomføringen av foretakssammen-

slutningen. 

2.2.  Gi den økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen. 

2.3.  Angi foretakssammenslutningens verdi (kjøpsprisen (eller verdien av alle eiendeler som er involvert, alt etter 

omstendighetene), og angi om dette er i form av egenkapital, kontanter eller andre eiendeler). 

2.4.  Beskriv enhver finansiell eller annen støtte som noen av partene har mottatt fra offentlige myndigheter, samt 

støttens art og beløp. 

2.5.  Gi tilstrekkelige finansielle eller andre opplysninger for å vise at foretakssammenslutningen når eller ikke når 

terskelverdiene i henhold til artikkel 1 i fusjonsforordningen ved å sørge for følgende opplysninger for hvert 

av de berørte foretakene i foretakssammenslutningen for siste regnskapsår(3): 

2.5.1.  omsetning på verdensbasis, 

2.5.2.  omsetning i EU,  

  

(1) Se Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om jurisdiksjon i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med 

foretakssammenslutninger (EUT C 95 av 16.4.2008, s. 1). 

(2) Se avsnitt B IV i den konsoliderte kunngjøringen om jurisdiksjon. 

(3) Når det gjelder begrepet «berørte foretak» og beregningen av omsetningen, se Kommisjonens konsoliderte kunngjøring om 

jurisdiksjon i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT C 95 av 16.4.2008,  

s. 1). 
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2.5.3.  omsetning i EØS (EU og EFTA), 

2.5.4.  omsetning i hver enkelt medlemsstat (angi eventuell medlemsstat der mer enn to tredeler av omsetningen i EU 

er oppnådd), 

2.5.5.  omsetning i EFTA, 

2.5.6.  omsetning i hver enkelt EFTA-stat (angi eventuell EFTA-stat der mer enn to tredeler av omsetningen i EFTA 

er oppnådd); angi også om samlet omsetning for de berørte foretakene på EFTA-statenes territorium utgjør 

25 % eller mer av samlet omsetning i EØS). 

Opplysninger om omsetning må gis ved å fylle ut Kommisjonens tabellmal, som er tilgjengelig på nettstedet til 

Generaldirektoratet for konkurranse. 

AVSNITT 3 

Markedsdefinisjoner 

De relevante produktmarkeder og geografiske markeder utgjør grunnlaget for vurderingen av markedsmakten til den 

nye enheten som oppstår av foretakssammenslutningen(1). Når parten(e) som inngir erklæring, angir relevante 

produktmarkeder og relevante geografiske markeder, skal de, i tillegg til eventuelle definisjoner av produktmarkeder 

og geografiske markeder som anses som relevante, angi alle mulige alternative definisjoner av produktmarkeder og 

geografiske markeder. Mulige alternative definisjoner av produktmarkeder og geografiske markeder kan identifiseres 

på grunnlag av tidligere kommisjonsbeslutninger og avgjørelser fra unionsdomstoler og (særlig når det ikke foreligger 

presedens fra Kommisjonen eller domstolen) ved henvisninger til bransjerapporter, markedsundersøkelser og interne 

dokumenter fra partene som inngir erklæring. 

Parten(e) som inngir erklæring skal gi de opplysninger som kreves i dette skjema RS, på grunnlag av følgende 

definisjoner: 

3.1. Relevante produktmarkeder: 

Et relevant produktmarked omfatter alle de produkter og/eller tjenester som forbrukeren anser for å være 

innbyrdes ombyttbare eller erstattelige på grunn av deres egenskaper, pris og påtenkte bruk. Et relevant 

produktmarked kan i noen tilfeller være sammensatt av en rekke enkeltprodukter og/eller -tjenester som i 

hovedsak har de samme fysiske og tekniske egenskaper, og som er ombyttbare. 

Faktorer av betydning for avgrensningen av det relevante produktmarked omfatter blant annet en analyse, på 

grunnlag av definisjonen, av årsakene til at bestemte produkter og tjenester inngår i disse markedene og andre 

ikke, idet det tas hensyn til for eksempel grad av erstattelighet for produkter og tjenester, priser, 

etterspørselens krysselastisitet eller andre relevante faktorer (for eksempel grad av erstattelighet på 

tilbudssiden). 

3.2. Relevante geografiske markeder: 

Det relevante geografiske marked omfatter et område der de berørte foretak tilbyr og etterspør de relevante 

produkter eller tjenester, der konkurransevilkårene er tilstrekkelig ensartede, og der de skiller seg fra 

tilgrensende geografiske områder særlig fordi konkurransevilkårene i disse områdene er vesentlig forskjellige. 

Faktorer av betydning for avgrensningen av det relevante geografiske marked omfatter blant annet de aktuelle 

produktenes og tjenestenes art og egenskaper, eventuelle etableringshindringer, forbrukerpreferanser, 

vesentlige forskjeller i foretakenes markedsandeler mellom tilgrensende områder eller betydelige prisfor-

skjeller. 

3.3. Berørte markeder: 

For opplysningene som kreves i dette skjema RS, menes med «berørte markeder» alle relevante produkt-

markeder og geografiske markeder samt mulige alternative relevante produktmarkeder og geografiske 

markeder, innenfor EØS, der 

a)  to eller flere av partene i foretakssammenslutningen utøver virksomhet på samme relevante marked, og 

der foretakssammenslutningen vil føre til en samlet markedsandel på 20 % eller mer. Dette er horisontale 

forbindelser.  

  

(1) Se kommisjonskunngjøringen om definisjonen av relevant marked i henhold til Fellesskapets konkurranseregelverk (EFT C 372, 

9.12.1997, s. 5). 
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b)  én eller flere av partene i foretakssammenslutningen utøver virksomhet på et relevant marked som 

befinner seg i et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden i forhold til et relevant marked der en annen 

part utøver virksomhet, og der partenes markedsandel hver for seg eller samlet er på 30 % eller mer, uten 

hensyn til om partene har et leverandør-kundeforhold til hverandre(1). Dette er vertikale forbindelser. 

På grunnlag av definisjonene fastsatt i avsnitt 3 (herunder alle mulige alternative markedsdefinisjoner) og 

markedsandelsgrensene, angi hvert berørte marked(2). 

AVSNITT 4 

Opplysninger om berørte markeder 

For hvert berørt marked gi følgende opplysninger for siste regnskapsår: 

4.1.  For hver av partene i foretakssammenslutningen, en beskrivelse av virksomhetens art, de viktigste aktive 

datterselskaper og/eller merker, varebetegnelser og/eller varemerker benyttet i hvert av disse markedene. 

4.2.  Anslått samlet størrelse på markedet i verdi (euro) og volum (enheter)(3). Oppgi grunnlag og kilder for 

beregningene, og vedlegg om mulig dokumenter som bekrefter beregningene. 

4.3.  Omsetningen i verdi og volum, samt anslått markedsandel for hver av partene i foretakssammenslutningen. 

Dersom De som svar på dette spørsmålet ikke oppgir markedsandeler på medlemsstatsplan, må det for hver av 

partene i foretakssammenslutningen angis geografisk område for de fem største kundene. 

4.4.  Et overslag over markedsandel i verdi (og eventuelt volum) for de tre viktigste konkurrentene (samt 

grunnlaget for overslagene). 

4.5.  Dersom foretakssammenslutningen er et fellesforetak, beholder to eller flere morselskaper en betydelig 

virksomhet i det samme marked som fellesforetaket eller i et marked som befinner seg i et tidligere eller 

senere ledd i omsetningskjeden?(4) 

4.6.  Redegjør for hvordan den planlagte foretakssammenslutningen sannsynligvis vil påvirke konkurransen i de 

berørte markeder, og hvordan den vil kunne påvirke mellomforbrukernes og sluttforbrukernes interesser. 

AVSNITT 5 

Opplysninger om anmodning om henvisning og hvorfor saken bør henvises 

5.1.  Oppgi hvorvidt den grunngitte erklæringen inngis i henhold til artikkel 4 nr. 4 eller 5 i fusjonsforordningen 

og/eller i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen, og fyll ut bare det relevante underavsnittet: 

– henvisning til medlemsstat(er) og/eller henvisning til EFTA-stat(er) etter artikkel 4 nr. 4, 

– henvisning til Kommisjonen etter artikkel 4 nr. 5. 

5.2.  (for henvisninger etter artikkel 4 nr. 4 og/eller henvisinger i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen) 

5.2.1.  Angi medlemsstaten(e) og EFTA-staten(e) som De i henhold til artikkel 4 nr. 4 i fusjonsforordningen mener 

bør undersøke foretakssammenslutningen, og angi hvorvidt De har hatt uformell kontakt med denne (disse) 

medlemsstaten(e) og/eller EFTA-staten(e). 

  

(1) Dersom for eksempel en part i foretakssammenslutningen alene har en markedsandel på over 30 % i et marked som befinner seg i 

et tidligere ledd i omsetningskjeden i forhold til et marked der en annen part utøver virksomhet, er både markedet i det tidligere og 

i det senere omsetningsleddet berørte markeder. Det samme gjelder dersom et vertikalt integrert foretak fusjonerer med en annen 

part som utøver virksomhet i et senere ledd i omsetningskjeden, og foretakssammenslutningen fører til en samlet markedsandel på 

30 % eller mer i det senere leddet, er både markedet i det tidligere og på det senere omsetningsleddet berørte markeder. 

(2) Som angitt i «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» fra Generaldirektoratet for konkurranse, anbefales 

parter som inngir erklæring å gi opplysninger om alle mulige berørte markeder selv om de til slutt anser at de ikke blir berørt, og til 

tross for at de kan ha et bestemt synspunkt når det gjelder spørsmålet om markedsdefinisjon. 

(3) Et markeds verdi og volum skal gjenspeile produksjon minus eksport pluss import for de aktuelle geografiske områdene. Som 

angitt i nr. 1.1 og 1.3 bokstav e) i innledningen kan parten(e) som inngir erklæring før melding inngis drøfte med Kommisjonen 

om det kan gjøres unntak fra plikten til å framlegge noen av de påkrevde opplysninger (i denne sammenheng verdi- eller 

volumbaserte opplysninger for markedsstørrelse og markedsandeler). 

(4) Se avsnitt 3 for markedsdefinisjoner. 
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5.2.2.  Angi om De ønsker henvisning av hele saken eller deler av den. 

Dersom De anmoder om henvisning av deler av saken, må De angi tydelig hvilke deler det dreier seg om. 

Dersom De anmoder om henvisning av hele saken, må De bekrefte at ingen markeder blir berørt utenfor 

territoriet til medlemsstaten(e) eller EFTA-staten(e) som saken ønskes henvist til. 

5.2.3.  Forklar hvordan hvert av de berørte markedene i medlemsstaten(e) eller EFTA-staten(e) som saken ønskes 

henvist til, har alle kjennetegn på et separat marked i henhold til artikkel 4 nr. 4 i fusjonsforordningen. 

5.2.4.  Forklar hvordan konkurransen i hvert av de separate markedene nevnt over i betydelig grad kan bli påvirket 

som definert i artikkel 4 nr. 4 i fusjonsforordningen(1). 

5.2.5.  Dersom en eller flere medlemsstater og/eller EFTA-stater får kompetanse til å gjennomgå hele eller deler av 

saken som følge av en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 4 i fusjonsforordningen, samtykker De i at den 

eller de aktuelle medlemsstater og/eller EFTA-stater legger opplysningene i dette skjema RS til grunn ved 

nasjonal saksbehandling av saken eller en del av den? JA eller NEI 

5.3.  (for henvisninger etter artikkel 4 nr. 5 og/eller henvisinger i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen) 

5.3.1.  For hver medlemsstat og/eller EFTA-stat angi hvorvidt foretakssammenslutningen kan eller ikke kan vurderes 

i henhold til nasjonal konkurranselovgivning. Disse opplysningene skal gis ved å fylle ut Kommisjonens 

tabellmal, som er tilgjengelig på nettstedet til Generaldirektoratet for konkurranse. Kryss av for hver enkelt 

medlemsstat og/eller EFTA-stat(2). 

5.3.2.  For hver medlemsstat og/eller EFTA-stat skal det gis tilstrekkelige finansielle eller andre opplysninger til å 

dokumentere at foretakssammenslutningen oppfyller eller ikke oppfyller de relevante jurisdiksjonskriterier 

etter gjeldende nasjonal konkurranselovgivning. 

5.3.3.  Forklar hvorfor saken bør undersøkes av Kommisjonen. Forklar særlig hvorvidt foretakssammenslutningen vil 

kunne påvirke konkurransen utenfor en medlemsstats og/eller en EFTA-stats territorium(3). 

AVSNITT 6 

Erklæring 

Den grunngitte erklæringen skal avsluttes med følgende erklæring, som skal undertegnes av alle parter som inngir 

grunngitt erklæring eller på deres vegne: 

«Parten(e) som inngir grunngitt erklæring erklærer etter beste overbevisning, og etter en grundig kontroll, at 

opplysningene gitt i denne grunngitte erklæring er riktige, nøyaktige og fullstendige, at de er vedlagt riktige og 

fullstendige kopier av dokumenter som kreves i skjema RS, at alle overslag er angitt som sådan og gjort etter beste 

evne på grunnlag av de faktiske forhold, og at alle uttalelser er avgitt i god tro. 

De er kjent med bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i fusjonsforordningen.» 

 ____________  

  

(1) For veiledende prinsipper om henvisning av saker se kommisjonskunngjøringen om henvisning av saker som gjelder foretaks-

sammenslutninger («kunngjøring om henvisning») (EUT C 56 av 5.3.2005, s. 2). I praksis vil forekomsten av «berørte markeder» i 

henhold til skjema RS vanligvis bli ansett som tilstrekkelig til å oppfylle kravene i artikkel 4 nr. 4 i denne sammenheng. 

Forekomsten av «berørte markeder» i henhold til skjema RS er imidlertid ingen nødvendig forutsetning for å oppfylle disse 

kravene. Se betraktning 17 og fotnote 21 i kunngjøring om henvisning. 

(2) Dersom verken JA eller NEI er krysset av for en medlemsstat og/eller en EFTA-stat, betraktes dette som et JA for den 

medlemsstaten og/eller EFTA-staten. 

(3) For veiledende prinsipper om henvisning av saker se kommisjonskunngjøringen om henvisning av saker som gjelder foretaks-

sammenslutninger («kunngjøring om henvisning») (EUT C 56 av 5.3.2005, s. 2). Saker der det eller de markedene der foretaks-

sammenslutningen kan ha en mulig innvirkning på konkurransen, er større i geografisk utstrekning enn det nasjonale området, eller 

der enkelte av de mulige berørte markedene er større enn det nasjonale området og den viktigste økonomiske virkningen av 

foretakssammenslutningen er knyttet til slike markeder, er de som i første rekke vil bli henvist til Kommisjonen. Se betraktning 28 

i kunngjøring om henvisning. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1383/2013 

av 17. desember 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistikkprogram 2013-2017(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 99/2013(2) fastsetter rammen og definerer målene og 

produktene for utarbeiding, utvikling og formidling av 

europeisk statistikk i perioden 2013–2017. 

2)  Forordning (EU) nr. 99/2013 fastsetter bare den 

finansielle rammen for 2013, som omfattes av program-

perioden 2007–2013, og oppfordrer Kommisjonen til å 

legge fram et forslag til regelverk for Europaparlamentet 

og Rådet om den finansielle tildelingen for tidsrommet 

2014–2017 innen tre måneder etter at den flerårige 

finansielle rammen for årene 2014–2020 er vedtatt. 

3)  Rådsforordning (EU) nr. 1311/2013(3) ble vedtatt 

2. desember 2013. 

4)  Forordning (EU) nr. 99/2013 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 28.12.2013,  

s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige 

bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk, 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 54. 

(1) Europaparlamentets holdning av 11. desember 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. desember 2013. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 av  

15. januar 2013 om det europeiske statistikkprogram 2013-2017 

(EUT L 39 av 9.2.2013, s. 12). 

(3) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 

om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for tidsrommet 

2014-20 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 884). 

5)  For å sikre at tiltakene fastsatt i denne forordning er 

effektive, bør den tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 99/2013 skal artikkel 7 lyde: 

«Artikkel 7 

Finansiering 

1.  Unionens finansielle ramme for gjennomføringen av 

programmet for 2013 skal være 57,3 millioner euro, som 

dekkes av programperioden 2007–2013. Unionens 

finansielle ramme for gjennomføringen av programmet for 

2014–2017 skal være 234,8 millioner euro, som dekkes av 

programperioden 2014–2020. 

2.  Kommisjonen skal gi den finansielle støtten fra 

Unionen i samsvar med finansreglementet. 

3.  Kommisjonen skal vedta sin beslutning om de årlige 

bevilgningene i samsvar med Europaparlamentet og Rådets 

rettigheter.» 

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, 17. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

 President Formann 

 __________  

2019/EØS/28/71 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1287/2013 

av 11. desember 2013 

om opprettelse av et program for konkurranseevne i foretak og små og mellomstore bedrifter  

(2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1639/2006/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 173 og 195. 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalfor-

samlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosess og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I mars 2010 vedtok Kommisjonen en melding om 

Europa 2020-stategien for intelligent og bærekraftig 

vekst for alle, som ble godkjent av Det europeiske råd i 

juni 2010. Europa 2020-strategien er en reaksjon på den 

økonomiske krisen og har som formål å forberede 

Unionen på de neste ti årene. I meldingen fastsettes fem 

ambisiøse mål for klima og energi, sysselsetting, 

innovasjon, utdanning og sosial integrasjon som skal 

nås innen 2020, og det identifiseres sentrale drivkrefter 

for vekst som skal gjøre Unionen mer dynamisk og 

konkurransedyktig. Den understreker også betydningen 

av å styrke veksten i den europeiske økonomien 

samtidig som det oppnås et høyt nivå av sysselsetting, 

en ressurs- og energieffektiv økonomi med lave 

karbonutslipp og sosial utjevning. Små og mellomstore 

bedrifter (SMB) bør spille en avgjørende rolle for å nå 

målene i Europa 2020-strategien. Deres rolle avspeiles 

ved at SMB-ene er nevnt i seks av de sju 

flaggskipinitiativene i Europa 2020-strategien. 

2)  For å sikre at foretak, særlig SMB-er, i høy grad kan 

bidra til den økonomiske veksten i Unionen, noe som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014,  

s. 57. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 125. 

(2) EUT C 391 av 18.12.2012, s. 37. 

har høyeste prioritet, vedtok Kommisjonen i oktober 2010 

en melding om en integrert næringspolitikk for en 

globalisert tid, med konkurranseevne og bærekraft i 

sentrum, som ble godkjent av Det europeiske råd i 

desember 2010. Dette er et flaggskipinitiativ i Europa 

2020-strategien. I meldingen angis en strategi som har 

som mål å fremme vekst og sysselsetting ved å 

opprettholde og støtte et sterkt, forskjelligartet og 

konkurransedyktig grunnlag for næringsvirksomhet i 

Europa, særlig gjennom å forbedre rammevilkårene for 

foretak og styrke flere av aspektene ved det indre marked, 

herunder virksomhetsrelaterte tjenester. 

3)  I juni 2008 vedtok Kommisjonen en melding med 

tittelen «Think Small First – a Small Business Act for 

Europe», (Tenk smått først – en «Small Business Act» 

for Europa) som ble ønsket velkommen av Det 

europeiske råd i desember 2008. I «Small Business Act» 

(SBA) gis en omfattende politisk ramme for SMB-er, 

entreprenørskap fremmes og «tenk smått først»-

prinsippet forankres i regelverket og politikken for å 

styrke SMB-enes konkurranseevne. SBA fastsetter ti 

prinsipper og beskriver politiske tiltak og regel-

verkstiltak for å fremme SMB-enes mulighet til å vokse 

og skape arbeidsplasser. Gjennomføring av SBA bidrar 

til at målene i Europa 2020-strategien nås. Flere tiltak 

for SMB-er er allerede fastsatt i flaggskipinitiativene. 

4)  SBA har i ettertid blitt gjennomgått og resultatene av 

gjennomgåelsen ble offentliggjort i februar 2011 og 

dannet grunnlaget for Rådets konklusjoner av 30. og  

31. mai 2011. Gjennomgåelsen redegjør for gjennomfø-

ringen av SBA og vurderer behovene til de SMB-er som 

driver virksomhet under de rådende økonomiske 

forhold, der de finner det stadig vanskeligere å få 

tilgang til finansiering og markeder. Den gir en oversikt 

over framgangen som er gjort de første to årene SBA 

har vært i kraft, fastsetter nye tiltak for å møte de 

utfordringer som har oppstått som følge av den 

økonomiske krisen og som berørte parter har påpekt, og 

inneholder forslag til å forbedre gjennomslaget for og 

gjennomføringen av SBA, med klare roller for berørte 

parter og næringslivsorganisasjoner i fremste linje. De 

særskilte målene for et program for foretak og SMB-ers 

konkurranseevne bør gjenspeile prioriteringene som er 

fastsatt i gjennomgåelsen. Det er viktig å sikre at 

gjennomføringen av et slikt program samordnes med 

gjennomføringen av SBA. 

 Tiltakene som treffes for å nå de særskilte målene bør 

bidra til å oppfylle de ti prinsippene nevnt ovenfor, og 

de nye tiltakene fastsatt i forbindelse med gjennomgåel-

sen av SBA.  
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5)  I rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(1) fast-

settes den flerårige finansielle rammen for årene  

2014-2020. Denne flerårige finansielle rammen 

beskriver hvordan de politiske målene om økt vekst og 

sysselsetting i Europa, opprettelsen av en mer 

miljøbevisst økonomi med lavere karbonutslipp og en 

mer internasjonalt framtredende Union, skal nås. 

6)  For å bidra til å styrke konkurranseevnen og bærekraf-

ten i foretak i Unionen, særlig SMB-er, og for å støtte 

eksisterende SMB-er, oppmuntre til en entreprenør-

kultur og fremme SMB-enes vekst, styrke kunnskaps-

samfunnet og en utvikling basert på balansert øko-

nomisk vekst, bør det opprettes et program for kon-

kurranseevne og bærekraft i foretak og SMB-er 

(«COSME-programmet»). 

7)  COSME-programmet bør prioritere forenkling høyt i 

samsvar med kommisjonsmeldingen av 8. februar 2012 

om en dagsorden for forenkling av den flerårige 

finansielle rammen for 2014-2020. Unionens og med-

lemsstatenes utgifter til fremme av konkurranseevne og 

bærekraft i foretak og SMB-er bør samordnes bedre for 

å sikre komplementaritet, større effektivitet og synlighet 

samt for å oppnå større budsjettmessige synergier. 

8)  Kommisjonen har forpliktet seg til å integrere klimatil-

tak i Unionens utgiftsprogrammer og å avsette minst  

20 % av Unionens budsjett til klimarelaterte mål. Det er 

viktig å sikre at bekjempelse av og tilpassing til 

klimaendringer samt forebygging av risiko fremmes i 

forberedelsen, utformingen og gjennomføringen av 

COSME-programmet. Tiltak som omfattes av denne 

forordning bør bidra til å fremme overgangen til en 

økonomi og et samfunn som er klimarobust og har lave 

karbonutslipp. 

9)  Det følger av rådsbeslutning 2001/822/EF(2) at enheter 

og organer i oversjøiske land og territorier kan delta i 

COSME-programmet. 

10)  Formålet med Unionens politikk på området kon-

kurranseevne er å få på plass institusjonelle og politiske 

forutsetninger for bærekraftig vekst i foretakene, særlig 

SMB-er. Å skape konkurranseevne og bærekraft 

innebærer en evne til å oppnå og opprettholde en 

økonomisk konkurranseevne og vekst for foretakene 

som er i samsvar med målene om en bærekraftig 

  

(1) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 

om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for årene 2014-

2020 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 884). 

(2) Rådsbeslutning 2001/822/EF av 27. november 2001 om assosie-

ringen av de oversjøiske land og territorier med Det europeiske 

fellesskap («assosieringsbeslutningen») (EFT L 314 av 30.11.2001, 

s. 1). 

utvikling. Økt produktivitet, herunder ressurs- og 

energiproduktivitet, er den viktigste kilden til en 

bærekraftig inntektsvekst. Konkurranseevne avhenger 

også av at selskapene fullt ut kan utnytte mulighetene, 

for eksempel på det indre marked. Dette er særlig viktig 

for SMB-er, ettersom de utgjør 99 % av foretakene i 

Unionen, står for to av tre eksisterende arbeidsplasser i 

privat sektor og 80 % av nyopprettede arbeidsplasser, og 

bidrar med over halvparten av den samlede 

verdiskapingen i foretak i Unionen. SMB-ene er en 

sentral drivkraft for økonomisk vekst, sysselsetting og 

sosial integrasjon. 

11)  I Kommisjonens melding av 18. april 2012 om tiltak for 

å få et oppsving med høy sysselsetting («Towards a job-

rich recovery»), vurderes det at politikk som fremmer en 

overgang til en grønn økonomi, f.eks. ressursef-

fektivitet, energieffektivitet og klimaendringspolitikk, 

kan skape over fem millioner arbeidsplasser innen 2020, 

særlig i SMB-sektoren. Med utgangspunkt i dette kan 

særskilte tiltak i COSME-programmet omfatte å fremme 

utviklingen av bærekraftige produkter, tjenester, tekno-

logier og prosesser i tillegg til ressurs- og energief-

fektivitet og foretakenes samfunnsansvar.  

12)  På grunn av de markedsrelaterte, politiske og institu-

sjonelle mangler som undergraver konkurranseevnen til 

foretak i Unionen, særlig SMB-er, har det i utarbeidin-

gen av Unionens politikk de senere år vært satt søkelys 

på konkurranseevne. 

13)  COSME-programmet bør derfor håndtere markedsrela-

terte mangler som påvirker konkurranseevnen til 

Unionens økonomi på globalt plan og som undergraver 

foretakenes, særlig SMB-enes, evne til å konkurrerer 

med sine motstykker i andre deler av verden. 

14)  COSME-programmet bør særlig være rettet mot SMB-

er som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/ 

361/EF(3). Ved gjennomføringen av denne forordningen 

bør Kommisjonen rådføre seg med alle relevante berørte 

parter, herunder organisasjoner som representerer SMB-

ene. Det bør vies særlig oppmerksomhet til svært små 

foretak, håndverksforetak, selvstendig næringsdrivende, 

de frie yrker og sosiale foretak. Det bør også vies 

oppmerksomhet til potensielle, nye, unge og kvinnelige 

entreprenører samt andre særskilte målgrupper som 

eldre mennesker, innvandrere og entreprenører som 

tilhører sosialt vanskeligstilte eller sårbare grupper. 

f.eks. personer med funksjonshemninger, og til tiltak for 

å lette virksomhetsoverdragelse, etablering av nye 

foretak basert på eksisterende og eller tidligere 

virksomhet og at entreprenører får en ny sjanse.  

  

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 



Nr. 28/1010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

15)  Mange av Unionens problemer i forbindelse med 

konkurranseevne har å gjøre med at SMB-er har 

problemer med å skaffe finansiering fordi de har 

vansker med å godtgjøre sin kredittverdighet, og med å 

få tilgang til risikokapital. Disse problemene har en 

negativ innvirkning på antallet av og kvaliteten på nye 

foretak som opprettes, og på foretakenes vekst og 

overlevelse, samt på nye entreprenørers vilje til å ta over 

livskraftige selskaper i forbindelse med virksomhets-

overdragelse eller generasjonsskifte i foretakene. 

Unionens finansieringsordninger opprettet i samsvar 

med europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/ 

2006/EF(1) har tilført en dokumentert merverdi og har 

ytt et positivt bidrag til minst 220 000 SMB-er. Den 

økte merverdien for Unionen som de foreslåtte 

finansieringsordningene skaper, ligger blant annet i 

styrkingen av det indre marked for risikokapital og 

utviklingen av et felleseuropeisk finansieringsmarked 

for SMB-er, samt i å håndtere de markedsrelaterte 

manglene som ikke kan håndteres av medlemsstatene. I 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012(2) bør Unionens tiltak være 

sammenhengende, konsistente og utfylle medlems-

statenes finansieringsordninger for SMB-er, de bør ha 

en brekkstangvirkning og hindre at det oppstår 

markedsvridninger. De enheter som gis ansvar for å 

gjennomføre tiltakene, bør sikre addisjonalitet og at 

dobbeltfinansiering med unionsmidler unngås. 

16)  Kommisjonen bør legge vekt på å synliggjøre 

finansieringen som ytes gjennom finansieringsordnin-

gene i denne forordning for å sikre at det er kjent at 

støtte fra Unionen er tilgjengelig og at støtten som ytes 

anerkjennes i markedet. Finansformidlere bør derfor 

også være forpliktet til å uttrykkelig understreke overfor 

de endelige mottakerne at finansieringen er gjort mulig 

med støtte fra finansieringsordningene i denne 

forordning. Kommisjonen og medlemsstatene bør treffe 

egnede tiltak, herunder ved bruk av brukervennlige 

nettbaserte systemer, for å spre informasjon om de 

tilgjengelige finansieringsordningene til SMB-er og 

formidlere. Disse systemene, som kan omfatte en felles 

portal, bør ikke overlappe eksisterende systemer. 

17)  Enterprise Europe-nettverket (heretter kalt «nettverket») 

har bevist at det har merverdi for europeiske SMB-er 

som ett sentralt kontaktpunkt for forretningsstøtte, ved å 

hjelpe foretakene med å forbedre sin konkurranseevne 

og utnytte forretningsmuligheter i og utenfor det indre 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF av  

24. oktober 2006 om opprettelse av et rammeprogram for kon-

kurranseevne og nyskaping (2007-2013) (EUT L 310 av 9.11.2006, 

s. 15). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

marked. En rasjonalisering av metoder og arbeidsmåter 

og tilførsel av en europeisk dimensjon i forretnings-

støttetjenestene kan bare oppnås på unionsplan. 

Nettverket har særlig hjulpet SMB-er med å finne 

samarbeidspartnere eller teknologioverføringspartnere i 

det indre marked eller i tredjestater, få råd om 

finansieringskilder, regelverk og immaterialrett i 

Unionen og om Unionens programmer for fremme av 

miljøinnovasjon og bærekraftig produksjon. Det har 

også fått tilbakemeldinger om regelverk og standarder i 

Unionen. Dets enestående sakkunnskap er særlig viktig 

for å motvirke informasjonsasymmetri og redusere 

kostnadene knyttet til transaksjoner over landegrensene. 

18)  Det er behov for å videreføre innsatsen for ytterligere å 

øke kvaliteten på nettverkets tjenester og resultater, 

særlig med hensyn til SMB-enes kjennskap til og 

påfølgende utnyttelse av de planlagte tjenestene, ved å 

ytterligere integrere internasjonaliserings- og innova-

sjonstjenestene, styrke samarbeidet mellom nettverket 

og regionale og lokale berørte parter i SMB-ene, rådføre 

seg med og søke større deltakelse av vertsorgani-

sasjoner, redusere byråkratiet og forbedre IT-støtten og 

synligheten av nettverket og dets tjenester i de geo-

grafiske områder som er dekket. 

19)  SMB-enes begrensede internasjonalisering både 

innenfor og utenfor Unionen, virker inn på kon-

kurranseevnen. Ifølge enkelte beregninger har 25 % av 

SMB-ene i Unionen eksportert i løpet av de siste tre år, 

mens bare 13 % av SMB-ene i Unionen har eksportert 

jevnlig til stater utenfor Unionen, og bare 2 % har 

investert utenfor hjemstaten. I tillegg viser Euro-

barometer-undersøkelsen av 2012 at det er et uutnyttet 

vekstpotensial for SMB-er i grønne markeder i og 

utenfor Unionen, når det gjelder internasjonalisering og 

adgang til å delta ved offentlige innkjøp. I tråd med 

SBA, der Unionen og medlemsstatene oppfordres til å 

støtte og oppmuntre SMB-er til å dra nytte av veksten i 

markeder utenfor Unionen, yter Unionen økonomisk 

bistand til flere tiltak, for eksempel et senter for 

næringssamarbeid mellom EU og Japan og en 

brukerstøtte som gir råd til SMB-er om immaterial-

rettigheter i Kina. Merverdi for Unionen skapes ved å 

fremme samarbeid og ved å tilby tjenester på europeisk 

plan som utfyller, men ikke overlapper medlemsstatenes 

sentrale handelsfremmende tjenester og som styrker 

både offentlige og private tjenesteyteres innsats på 

området. Slike tjenester bør omfatte informasjon om 

immaterialrettigheter, standarder og regler for og 

muligheter til å delta ved offentlig innkjøp. Det bør tas 

fullt hensyn til del II i Rådets konklusjoner av  

6. desember 2011 om en styrking av gjennomføringen 

av næringspolitikken i hele EU, som omhandler 

Kommisjonens melding om en integrert næringspolitikk 

for en globalisert tid, som setter konkurranseevne og 
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bærekraft i fokus. I denne forbindelse bør en veldefinert 

europeisk klyngestrategi utfylle nasjonal og regional 

innsats for å innrette klyngene mot ekspertise og 

internasjonalt samarbeid, idet det tas hensyn til at 

klyngedannelse blant SMB-er kan være et avgjørende 

middel til å styrke deres innovasjonsevne og til å 

innlede virksomhet i utenlandske markeder. 

20)  For å styrke konkurranseevnen til foretak i Unionen, 

særlig SMB-er, må medlemsstatene og Kommisjonen 

skape et gunstig forretningsklima. Det bør rettes særlig 

oppmerksomhet mot SMB-enes interesser og de 

sektorer de er mest aktive i. Det er også nødvendig med 

initiativer på unionsplan for å utveksle informasjon og 

kunnskap på europeisk plan, og på dette området kan 

digitale tjenester være særlig kostnadseffektive. Slike 

tiltak kan bidra til at det utvikles like konkurransevilkår 

for SMB-er. 

21)  Mangler, fragmentering og unødig byråkrati innenfor 

det indre marked hindrer borgere, forbrukere og foretak, 

særlig SMB-er, i å utnytte fordelene til fulle. Det er et 

akutt behov for en samordnet innsats fra medlems-

statene, Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen for 

å utbedre mangler ved gjennomføring, regelverk og 

informasjonsutveksling. I samsvar med nærhets-

prinsippet og forholdsmessighetsprinsippet bør med-

lemsstatene, Europaparlamentet, Rådet og Kommi-

sjonen også samarbeide om å redusere og unngå 

unødige administrasjons- og reguleringsbyrder for 

SMB-ene. Tiltakene i COSME-programmet, som er det 

eneste unionsprogrammet som fokuserer særskilt på 

SMB-er, bør bidra til gjennomføringen av disse målene, 

særlig ved å bistå med å forbedre rammevilkårene for 

foretak. Kontroller av egnethet og konsekvensanalyser 

som finansieres gjennom COSME-programmet bør 

inngå i denne innsatsen. 

22)  En annen faktor som påvirker konkurranseevnen er den 

relativt svake entreprenørånden i Unionen. Bare 45 % 

av unionsborgerne (og under 40 % av dem kvinner) 

ønsker å være selvstendig næringsdrivende i forhold til 

55 % av befolkningen i USA og 71 % i Kina (ifølge 

Eurobarometer-undersøkelsen av 2009 om entreprenør-

skap). Ifølge SBA bør det fokuseres på alle situasjoner 

som entreprenører står overfor, herunder oppstart, vekst, 

overdragelse og konkurs (en ny sjanse). Fremme av 

utdanning i entreprenørskap, i tillegg til tiltak som 

fremmer sammenheng og konsekvens, f.eks. fastsettelse 

av referanseverdier og utveksling av beste praksis, 

skaper høy merverdi for Unionen. 

23)  Erasmus-programmet for unge entreprenører ble lansert 

med sikte på å gjøre det mulig for nye eller blivende 

entreprenører å skaffe seg erfaring fra næringslivet i en 

annen medlemsstat enn hjemstaten, og dermed styrke 

sine entreprenørferdigheter. I forbindelse med målet om 

å forbedre rammevilkårene for å fremme entreprenør-

skap og entreprenørkultur, bør Kommisjonen ha 

mulighet til å treffe tiltak som har som formål å gi 

entreprenører bedre muligheter til å utvikle sine fag-

kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til 

entreprenørskap og å forbedre sin kunnskaper om 

teknologi og foretaksledelse. 

24)  Global konkurranse, demografiske endringer, ressursbe-

grensninger og nye samfunnsstrømninger utgjør både 

utfordringer og muligheter for ulike sektorer som står 

overfor globale utfordringer og som kjennetegnes av en 

stor andel SMB-er. For eksempel må sektorer som 

baserer seg på formgivning, kunne tilpasse seg for å dra 

nytte av de uutnyttede mulighetene som ligger i den 

store etterspørselen etter persontilpassede, kreative og 

universelle produkter. Ettersom disse utfordringene 

gjelder for alle SMB-er i denne sektoren i Unionen, er 

det nødvendig med en samordnet innsats på unionsplan 

for å skape ytterligere vekst gjennom initiativer som 

påskynder utviklingen av nye produkter og tjenester. 

25)  Til støtte for de tiltak som treffes i medlemsstatene kan 

COSME-programmet støtte initiativer på områder i og 

på tvers av sektorer med betydelig potensial for vekst og 

entreprenørvirksomhet, særlig områder med høy andel 

av SMB-er, og som styrker framveksten av kon-

kurransedyktige og bærekraftige næringer basert på 

konkurransedyktige forretningsmodeller, forbedrede 

produkter, prosesser, organisasjonsstrukturer eller 

endrede verdikjeder. Som beskrevet i Kommisjonens 

melding av 30. juni 2010 om Europa som verdens 

fremste turistreisemål, som skisserer en ny politisk 

ramme for turisme i Europa og som ble ønsket 

velkommen av Rådet i oktober 2010, er turisme en 

viktig sektor i Unionens økonomi. Foretak i denne 

sektoren bidrar direkte med 5 % av Unionens 

bruttonasjonalprodukt (BNP). I traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte («TEUV») anerkjennes 

betydningen av turisme, og Unionens myndighet på 

dette området beskrives. De europeiske initiativene på 

turismeområdet kan utfylle medlemsstatenes tiltak ved å 

oppmuntre til at det skapes gunstige forhold, og ved å 

fremme samarbeid mellom medlemsstatene, særlig 

gjennom utveksling av god praksis. Tiltakene kan bestå 

i å forbedre kunnskapsbasen om turisme ved å legge 

fram data og analyser og ved å utvikle tverrnasjonale 

samarbeidsprosjekter i nært samarbeid med medlems-

statene, uten å pålegge foretakene i Unionene noen 

obligatoriske krav. 

26)  COSME-programmet angir tiltak for målene, den 

samlede finansieringsrammen for å nå disse målene, en 

minstefinansieringsramme for finansieringsordninger, 

ulike typer gjennomføringstiltak og åpne ordninger for 

overvåking og evaluering samt for vern av Unionens 

økonomiske interesser.  
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27)  COSME-programmet utfyller andre unionsprogrammer, 

samtidig som det tas hensyn til at hver ordning bør 

fungere etter sine særskilte framgangsmåter. Derfor bør 

de samme støtteberettigede kostnadene ikke finansieres to 

ganger. For at unionsfinansieringen skal skape merverdi 

og ha best mulig virkning, bør det utvikles tette synergier 

mellom COSME-programmet, europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1291/2013(1) («Horisont 2020-

programmet»), europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1303/2013(2) («strukturfondene») og andre 

unionsprogrammer. 

28)  Det bør tas hensyn til prinsippene om åpenhet og like 

muligheter for kvinner og menn i alle relevante 

initiativer og tiltak som omfattes av COSME-

programmet. I initiativene og tiltakene bør det også tas 

hensyn til respekt for menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter for alle borgere. 

29)  Tildeling av tilskudd til SMB-er bør være resultatet av 

en åpen prosess. Tildelingen og utbetalingen av slike 

tilskudd bør være åpen, ubyråkratisk og i samsvar med 

felles regler. 

30)  I denne forordning fastsettes det for hele det tidsrom 

COSME-programmet varer, en finansieringsramme som 

skal utgjøre det viktigste referansebeløp, slik det er 

definert i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, samarbeid om budsjettspørsmål og god 

økonomistyring(3), som Europaparlamentet og Rådet 

legger til grunn i den årlige budsjettbehandlingen. 

31)  For å sikre at finansieringen begrenses til tiltak mot 

markedsrelaterte, politiske og institusjonelle mangler og 

for å unngå markedsvridning, bør finansiering fra 

COSME-programmet være i samsvar med Unionens 

regler for statsstøtte. 

32)  Ifølge avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde og tilleggsprotokollene til assosie-

ringsavtalene, kan de berørte statene delta i unions-

programmer. Deltaking av andre tredjestater bør være 

mulig når avtaler og framgangsmåter tilsier det. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om 

oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 104) 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av  

17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, 

Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene og Det europeiske hav- og fiskerifond og om 

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond 

for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet 

og Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 (se s. 320 i denne EUT). 

(3) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

33)  Det er viktig å sikre forsvarlig økonomisk styring av 

COSME-programmet og at det gjennomføres på en mest 

mulig effektiv og brukervennlig måte, og samtidig sikre 

rettssikkerhet og tilgang til programmet for alle 

deltakere. 

34)  COSME-programmet bør overvåkes og evalueres for å 

muliggjøre tilpasninger. Det bør utarbeides en årlig 

rapport om gjennomføringen av programmet der 

framgangen som er oppnådd og planlagt virksomhet 

beskrives. 

35)  Gjennomføringen av COSME-programmet bør over-

våkes årlig ved hjelp av nøkkelindikatorer for vurdering 

av resultater og virkninger. Disse indikatorene, herunder 

relevante referanseverdier, bør danne et minstegrunnlag 

for vurdering av i hvilken grad målene for COSME-

programmet er nådd. 

36)  Den foreløpige rapporten som Kommisjonen utarbeider 

om måloppnåelse for alle tiltak som mottar støtte 

gjennom COSME-programmet, bør også inneholde en 

evaluering av lav deltaking av SMB-er dersom dette 

påvises i et betydelig antall medlemsstater. Dersom det 

er hensiktsmessig kan medlemsstatene ta den foreløpige 

rapporten i betraktning ved utarbeiding av sin politikk. 

37)  Den europeiske unions økonomiske interesser bør 

vernes ved at det treffes forholdsmessige tiltak gjennom 

hele kostnadssyklusen, herunder for å forebygge, 

avdekke og etterforske uregelmessigheter, inndrive 

midler som er tapt, urettmessig utbetalt eller brukt på 

feil måte, og eventuelt ved administrative og øko-

nomiske sanksjoner i samsvar med forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 

38)  For å sikre enhetlige vilkår for gjennomføringen av denne 

forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet til å vedta årlige arbeidsprogrammer for 

gjennomføring av COSME-programmet. Denne myndighe-

ten skal utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4). Noen av de tiltak 

som inngår i det årlige arbeidsprogrammet omfatter 

samordningen av tiltak på nasjonalt plan. I denne 

forbindelse bør artikkel 5 nr. 4 få anvendelse. 

39)  Når det gjelder tillegg til indikatorene, endringer i visse 

særlige opplysninger om finansieringsordningene og 

endringer i de veiledende beløpene som overskrider mer 

enn 5 % av verdien av finansieringsrammen i hvert 

tilfelle, bør myndighet til å vedta rettsakter i henhold til 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. Det er 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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særlig viktig at Kommisjonen holder egnede samråd i 

forbindelse med sitt forberedende arbeid, herunder med 

sakkyndige. Ved forberedelser og utarbeiding av 

delegerte rettsakter skal Kommisjonen sikre samtidig, 

aktuell og hensiktsmessig overføring av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

40)  Av hensyn til rettssikkerheten og av klarhetshensyn bør 

beslutning nr. 1639/2006/EF oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

Formål 

Artikkel 1 

Opprettelse 

Et program for Unionens tiltak for å forbedre foretakenes 

konkurranseevne, med særlig vekt på små og mellomstore 

bedrifter (SMB) («COSME-programmet»), opprettes herved for 

perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordning menes med «SMB» svært små, små og 

mellomstore bedrifter som definert i rekommandasjon 2003/ 

361/EF. 

Artikkel 3 

Allmenne mål 

1.  COSME-programmet skal bidra til følgende allmenne 

mål, idet det tas særlig hensyn til de særskilte behovene til 

SMB-er opprettet i Unionene og SMB-er opprettet i tredjestater 

som deltar i COSME-programmet i samsvar med artikkel 6: 

a)  styrke konkurranseevnen og bærekraften til foretak i 

Unionen, særlig SMB-er, 

b)  oppmuntre til en entreprenørkultur og fremme opprettelse 

av og vekst i SMB-er, 

2.  Oppnåelsen av målene fastsatt i nr. 1 skal måles ved hjelp 

av følgende indikatorer: 

a)  SMB-enes resultater med hensyn til bærekraft, 

b)  endringer i unødvendige administrative og regelverksrela-

terte byrder for både nye og eksisterende SMB-er, 

c)  endringer i andelen SMB-er som eksporterer til stater i eller 

utenfor Unionen, 

d)  endringer i veksten i SMB-er, 

e)  endringer i andelen unionsborgere som ønsker å være 

selvstendig næringsdrivende. 

3.  En utfyllende liste over indikatorer og mål for COSME-

programmet er fastsatt i vedlegget. 

4.  COSME-programmet skal støtte gjennomføringen av 

Europa 2020-strategien og bidra til at målet om intelligent og 

bærekraftig vekst for alle, nås. COSME-programmet skal særlig 

bidra til at det overordnede målet for sysselsetting nås. 

KAPITTEL II 

Særskilte mål og virkeområder 

Artikkel 4 

Særskilte mål 

1.  COSME-programmets særskilte mål skal være 

a)  å forbedre SMB-enes tilgang til finansiering i form av 

egenkapital og gjeld, 

b)  å forbedre tilgangen til markeder, særlig innenfor Unionen, 

men også på globalt plan, 

c)  å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne og 

bærekraft for foretak i Unionen, særlig SMB-er, herunder i 

reiselivssektoren, 

d)  å fremme entreprenørskap og entreprenørkultur. 

2.  Foretakenes behov for å tilpasse seg en økonomi som har 

lave utslipp, er klimarobust og ressurs- og energieffektiv skal 

fremmes i gjennomføringen av COSME-programmet. 

3.  For å måle COSME-programmets virkning med hensyn til 

å nå de særskilte målene fastsatt i nr. 1, skal indikatorene angitt 

i vedlegget benyttes. 

4.  De årlige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 13 skal angi 

nærmere alle de tiltak som skal gjennomføres i COSME-

programmet. 

Artikkel 5 

Budsjett 

1.  Finansieringsrammen for gjennomføringen av COSME-

programmet fastsettes til 2 298,243 millioner euro i løpende 

priser, hvorav minst 60 % skal avsettes til finansierings-

ordningene. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor grensene for den flerårige finansielle 

rammen. 

2.  Finansieringsrammen som er fastsatt ved denne 

forordning kan også dekke utgifter til forberedende arbeid, 

overvåking, kontroll, revisjon og evaluering som er nødvendig 

for forvaltningen av COSME-programmet og oppnåelsen av 

dets mål. Den skal særlig dekke, på en kostnadseffektiv måte, 

undersøkelser, ekspertmøter, informasjons- og kommunika-

sjonsvirksomhet, herunder spredning av informasjon om 
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Unionens politiske prioriteringer, forutsatt at de er forbundet 

med de allmenne målene for COSME-programmet, utgifter 

knyttet til IT-nettverk som fokuserer på behandling og 

utveksling av opplysninger, i tillegg til alle utgifter til annen 

faglig og administrativ bistand som Kommisjonen pådrar seg i 

forvaltningen av COSME-programmet. 

Disse utgiftene skal ikke overstige 5 % av verdien av 

finansieringsrammen. 

3.  Finansieringsrammen for COSME-programmet skal 

fordeles med veiledende beløp tilsvarende 21,5 % av verdien av 

finansieringsrammen på det særskilte målet nevnt i artikkel 4 

nr. 1 bokstav b), 11 % på det særskilte målet nevnt i artikkel 4 

nr. 1 bokstav c) og 2,5 % på det særskilte målet nevnt i artikkel 

4 nr.1 bokstav d). Kommisjonen kan avvike fra disse 

veiledende beløpene, men ikke med mer enn 5 % av verdien av 

finansieringsrammen i hvert tilfelle. Dersom det viser seg 

nødvendig å overstige denne grensen, skal Kommisjonen ha 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

23, som endrer disse veiledende beløpene.  

4.  De tildelte midlene kan også dekke utgifter til faglig og 

administrativ bistand som er nødvendig for å sikre overgangen 

mellom COSME-programmet og de tiltakene som er vedtatt i 

henhold til beslutning nr. 1639/2006/EF. Bevilgninger kan om 

nødvendig føres opp i budsjettet etter 2020 for å dekke lignende 

utgifter, for å gjøre det mulig å forvalte tiltak som ennå ikke er 

avsluttet 31. desember 2020. 

Artikkel 6 

Tredjestaters deltaking 

1.  COSME-programmet er åpent for deltaking for 

a)  stater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som er 

medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (EØS), i samsvar med vilkårene i EØS-avtalen, og 

andre europeiske stater når avtaler og framgangsmåter 

tillater det, 

b)  tiltredende stater, kandidatstater og potensielle kandidat-

stater i samsvar med de allmenne prinsippene og vilkårene 

for disse statenes deltaking i unionsprogrammer, som er 

fastsatt i de respektive rammeavtalene og beslutninger tatt 

av assosieringsråd, eller lignende avtaler, 

c)  stater som omfattes av den europeiske naboskapspolitikken 

når avtaler og framgangsmåter tillater det og deltakingen er 

i samsvar med de allmenne prinsipper og vilkår for disse 

statenes deltaking i unionsprogrammer, som er fastsatt i de 

respektive rammeavtaler, tilleggsprotokoller til assosie-

ringsavtaler og beslutninger i assosieringsråd. 

2.  En enhet som er etablert i en stat nevnt i nr. 1, kan delta i 

deler av COSME-programmet dersom denne staten deltar på de 

vilkår som er fastsatt i de respektive avtaler beskrevet i nr. 1. 

Artikkel 7 

Deltaking av enheter fra stater som ikke deltar 

1.  I de deler av COSME-programmet som en tredjestat nevnt 

i artikkel 6 ikke deltar, kan enheter etablert i denne tredjestaten 

delta. Enheter som er etablert i andre tredjestater kan også delta 

i tiltak som inngår i COSME-programmet. 

2.  De enheter som nevnes i nr. 1 skal ikke ha rett til å motta 

økonomiske bidrag fra Unionen, unntatt i de tilfeller der dette er 

vesentlig for COSME-programmet, særlig med tanke på 

konkurranseevne og markedsadgang for foretak i Unionen. 

Dette unntaket skal ikke gjelde for gevinstdrivende enheter. 

Artikkel 8 

Tiltak for å forbedre tilgangen til finansiering for SMB-er 

1.  Kommisjonen skal støtte tiltak som har som formål å lette 

og forbedre tilgangen til finansiering for SMB-er i oppstart-, 

vekst- og overdragelsesfasene, som et supplement til medlems-

statenes bruk av finansieringsordninger for SMB-er på nasjonalt 

og regionalt plan. For å sikre komplementaritet skal slike tiltak 

være nært samordnet med de tiltak som iverksettes innenfor 

rammen av utjevningspolitikken, Horisont 2020-programmet og 

på nasjonalt eller regionalt plan. Slike tiltak skal ha som mål å 

stimulere til anvendelse av og tilgang til både egenkapital og 

lånekapital, som kan omfatte såkornfinansiering, englefinansie-

ring og finansiering av egenkapitallignende midler, dersom 

markedet etterspør dette, men skal ikke omfatte selskaps-

tømming. 

2.  I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1 kan unionsstøtte også gis 

til tiltak for å forbedre finansiering over landegrensene og 

finansiering fra flere stater dersom markedet etterspør dette, og 

slik hjelpe SMB-er til å opprette internasjonal virksomhet i 

samsvar med unionsretten. 

Kommisjonen kan også undersøke muligheten for å utvikle 

innovative finansieringsordninger, som folkefinansiering, 

dersom markedet etterspør dette. 

3.  Nærmere opplysninger om tiltakene nevnt i nr. 1 er angitt 

i artikkel 17. 

Artikkel 9 

Tiltak for å forbedre markedsadgangen 

1.  For å fortsette å forbedre konkurranseevnen og markeds-

adgangen for foretakene i Unionen, kan Kommisjonen støtte 

tiltak for å forbedre SMB-enes tilgang til det indre marked, 

f.eks. ved å spre informasjon (også gjennom digitale tjenester) 

og skape bevissthet om blant annet programmer, regelverk og 

standarder i Unionen.  
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2.  De særskilte tiltakene skal ha som mål å lette SMB-enes 

tilgang til markeder utenfor Unionen. De kan omfatte spredning 

av informasjon om eksisterende hindringer for tilgang til 

markeder og forretningsmuligheter, framgangsmåter for 

offentlige innkjøp og tollbehandling, og forbedre støttetje-

nestene knyttet til standarder og immaterialrett i prioriterte 

tredjestater. Tiltakene skal utfylle men ikke overlappe 

medlemsstatenes sentrale handelsfremmende virksomhet. 

3.  COSME-programmets tiltak kan ha som mål å fremme 

internasjonalt samarbeid, herunder dialog med tredjestater på 

områdene nærings- og reguleringsspørsmål. De særskilte 

tiltakene kan ha som mål å redusere forskjellene mellom 

Unionen og andre stater med hensyn til rammeregler for 

produkter, å bidra til utviklingen av foretaks- og nærings-

politikk og til forbedring av forretningsklimaet. 

Artikkel 10 

Enterprise Europe-nettverket 

1.  Kommisjonen skal støtte Enterprise Europe-nettverkets 

(«nettverket») arbeid med å yte integrerte støttetjenester til 

SMB-er i Unionen som ønsker å utforske muligheter på det 

internasjonale markedet og i tredjestater. Tiltak som iverksettes 

gjennom nettverket kan omfatte følgende: 

a)  yte informasjons- og rådgivingstjenester om Unionens 

initiativer og regelverk, støtte til å styrke ledelseskapa-

siteten slik at SMB-enes konkurranseevne kan økes, støtte 

til å forbedre SMB-enes kunnskap om økonomi, herunder 

informasjons- og rådgivingstjenester om finansieringsmu-

ligheter, tilgang til finansiering og tilknyttet veiledning og 

mentorordninger, tiltak for å øke SMB-enes tilgang til 

kunnskap om energieffektivitet, klima og miljø og fremme 

av Unionens finansieringsprogrammer og finansieringsord-

ninger (herunder Horisont 2020-programmet i samarbeid 

med nasjonale kontaktpunkter og strukturfondene), 

b)  tilrettelegge for forretningssamarbeid over landegrensene, 

forskning og utvikling, teknologi- og kunnskapsoverføring 

og teknologi- og innovasjonspartnerskap, 

c)  opprette en kommunikasjonskanal mellom SMB-er og 

Kommisjonen. 

2.  Nettverket kan også benyttes til å yte tjenester på vegne 

av andre unionsprogrammer som Horisont 2020-programmet, 

herunder særskilte rådgivingstjenester for å oppmuntre SMB-er 

til å delta i andre unionsprogrammer. Kommisjonen skal sikre 

at nettverkets ulike økonomiske ressurser samordnes på en 

effektiv måte og at de tjenester som nettverket yter på vegne av 

andre unionsprogrammer finansieres av disse programmene. 

3.  Nettverket skal gjennomføres i nært samarbeid med 

medlemsstatene for å unngå at tiltak overlapper hverandre i 

samsvar med nærhetsprinsippet. 

Kommisjonen skal vurdere nettverket med hensyn til 

effektivitet, styring og levering av tjenester av høy kvalitet i 

hele Unionen. 

Artikkel 11 

Tiltak for å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne 

og bærekraft for foretak i Unionen, særlig SMB-er 

1.  Kommisjonen skal støtte tiltak for å forbedre ramme-

vilkårene for konkurranseevne og bærekraft for foretak i 

Unionen, særlig SMB-er, slik at nasjonal og regional politikk 

for å fremme konkurranseevnen, bærekraften og veksten i 

foretak i Unionen blir mest mulig effektiv, sammenhengende, 

samordnet og konsekvent. 

2.  Kommisjonen kan støtte særskilte tiltak for å forbedre 

rammevilkårene for foretak, særlig SMB-er, ved å redusere og 

unngå unødige administrative og regelverksrelaterte byrder. 

Disse tiltakene kan omfatte regelmessig måling av virkningene 

av relevant unionsregelverk på SMB-er, eventuelt ved bruk av 

resultattavler, støtte til uavhengige ekspertgrupper og 

utveksling av informasjon og god praksis, herunder informasjon 

om systematisk anvendelse av SMB-prøving på unions- og 

medlemsstatsplan. 

3.  Kommisjonen kan støtte tiltak for å utvikle nye strategier 

for konkurranseevne og forretningsutvikling. Slike tiltak kan 

omfatte følgende: 

a)  tiltak for å forbedre utformingen, gjennomføringen og 

vurderingen av politikk som påvirker foretakenes kon-

kurranseevne og bærekraft, herunder gjennom å dele god 

praksis når det gjelder rammevilkårene for og forvaltningen 

av klynger og forretningsnettverk i verdensklasse, og ved å 

fremme tverrnasjonalt samarbeid mellom klynger og 

forretningsnettverk, utvikling av bærekraftige produkter, 

tjenester, teknologier og prosesser samt ressurs- og 

energieffektivitet og foretakenes samfunnsansvar, 

b)  tiltak for å håndtere internasjonale aspekter ved politikken 

på området konkurranseevne, med særlig fokus på 

samarbeid om utarbeiding av politikk mellom medlems-

statene, andre stater som deltar i COSME-programmet og 

Unionens globale handelspartnere, 

c)  tiltak for å forbedre utarbeidingen av politikk som gjelder 

SMB-er, samarbeidet mellom beslutningstakere, fag-

fellevurderinger og utveksling av god praksis medlems-

statene imellom, som når det er relevant tar hensyn til 

tilgjengelig dokumentasjon og synspunktene til berørte 

parter og særlig med sikte på å gjøre tilgangen til 

unionsprogrammer og -tiltak enklere for SMB-ene i 

samsvar med handlingsplanen i SBA.  
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4.  Ved å fremme samordning kan Kommisjonen støtte tiltak 

som medlemsstatene iverksetter for å påskynde framveksten av 

konkurransedyktige næringer med markedspotensial. Denne 

støtten kan omfatte utveksling av god praksis og å fastsette 

kvalifikasjons- og opplæringskrav fra næringene, særlig fra 

SMB-er og særlig digital kompetanse. Den kan også omfatte 

tiltak for å oppmuntre til anvendelse av nye forretningsmodeller 

og samarbeid mellom SMB-er i nye verdikjeder samt 

kommersiell bruk av relevante ideer til nye produkter og 

tjenester. 

5.  Kommisjonen kan utfylle medlemsstatenes tiltak for å 

forbedre konkurranseevnen og bærekraften til SMB-er i 

Unionen på områder som kjennetegnes av et vesentlig 

vekstpotensial, særlig på områder med en stor andel SMB-er, 

som reiselivssektoren. Tiltakene kan blant annet omfatte 

fremme av samarbeid mellom medlemsstater, særlig gjennom 

utveksling av god praksis. 

Artikkel 12 

Tiltak for å fremme entreprenørskap 

1.  Kommisjonen skal bidra til å fremme entreprenørskap og 

entreprenørkultur ved å forbedre de rammevilkår som påvirker 

utviklingen av entreprenørskap, herunder ved å redusere 

hindrene for å opprette foretak. Kommisjonen skal støtte et 

forretningsklima og en forretningskultur som bidrar til 

bærekraftige foretak, etableringer, vekst, virksomhetsover-

dragelse og at foretak får en ny sjanse, og som er gunstig for 

nye foretak basert på eksisterende eller tidligere virksomhet. 

2.  Det skal særlig tas hensyn til potensielle, nye, unge og 

kvinnelige entreprenører og andre særlige målgrupper. 

3.  Kommisjonen kan iverksette tiltak som mobilitets-

programmer for nye entreprenører for å gi dem mulighet til å 

forbedre sin kunnskap om, sine ferdigheter i og holdninger til 

entreprenørskap og sine evner innen teknologi og ledelse. 

4.  Kommisjonen kan støtte medlemsstatenes tiltak for å 

utvikle og fremme utdanning, opplæring og ferdigheter i og 

holdninger til entreprenørskap, særlig blant potensielle og nye 

entreprenører.  

KAPITTEL III 

Gjennomføring av COSME-programmet 

Artikkel 13 

Årlige arbeidsprogrammer 

1.  Med sikte på gjennomføring av COSME-programmet skal 

Kommisjonen vedta årlige arbeidsprogrammer etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

Hvert årlige arbeidsprogram skal gjennomføre målene som er 

fastsatt i denne forordning og skal beskrive nærmere  

a)  de tiltak som skal finansieres, målene for hvert tiltak, som 

skal være i samsvar med de allmenne og særskilte målene 

fastsatt i artikkel 3 og 4, forventede resultater, gjennomfø-

ringsmetode, en angivelse av de beløp som avsettes til hvert 

tiltak, totalbeløpet for alle tiltak, en veiledende tidsplan for 

gjennomføring og en betalingsprofil, 

b)  hensiktsmessige kvalitative og kvantitative indikatorer for 

hvert tiltak, for å kunne analysere og overvåke hvor 

effektivt resultatene og målene for det berørte tiltaket 

oppnås, 

c)  når det gjelder tilskudd og tilknyttede tiltak, de viktigste 

evalueringskriteriene, som skal fastsettes slik at de på best 

mulig måte bidrar til å nå målene for COSME-programmet, 

samt den høyeste samfinansieringssatsen, 

d)  et eget detaljert kapittel om finansieringsordningene som i 

samsvar med artikkel 17 i denne forordning skal gjenspeile 

opplysningsplikten i henhold til forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, herunder den forventede fordelingen av 

finansieringsrammen mellom egenkapitalordningen for 

vekst og lånegarantiordningen nevnt i henholdsvis artikkel 

18 og 19 i denne forordning, og opplysninger om garanti-

nivået og forholdet til Horisont 2020-programmet. 

2.  Kommisjonen skal gjennomføre COSME-programmet i 

samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

3.  COSME-programmet skal gjennomføres på en måte som 

sikrer at de tiltakene som støttes, tar hensyn til framtidig 

utvikling og framtidige behov, særlig etter den foreløpige 

evalueringen nevnt i artikkel 15 nr. 3, og at tiltakene er 

relevante for framvoksende markeder, økonomien og samfunns-

endringer. 

Artikkel 14 

Støttetiltak 

1.  I tillegg til de tiltak som omfattes av det årlige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 13 skal Kommisjonen 

regelmessig treffe støttetiltak, herunder  

a)  forbedring av analysen og overvåkningen av spørsmål som 

gjelder konkurranseevnen i og på tvers av sektorer, 

b)  kartlegging og spredning av god praksis og politiske 

strategier og hvordan de videreutvikles, 

c)  kontroller av egnetheten ved eksisterende regelverk og 

konsekvensanalyser av nye unionstiltak som har særlig 

betydning for foretakenes konkurranseevne, med sikte på å 

fastslå områder i eksisterende regelverk som må forenkles 

og sikre at byrdene for SMB-ene blir minst mulig på de 

områdene der det foreslås nye regelverkstiltak,  
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d)  evalueringen av regelverk som påvirker foretakene, særlig 

SMB-er, næringspolitikk og tiltak som har betydning for 

konkurranseevnen,  

e)  fremme av integrerte og brukervennlige nettbaserte 

systemer som gir informasjon om programmer som er 

relevante for SMB-er, samtidig som det sikres at de ikke 

overlapper eksisterende portaler. 

2.  De samlede kostnadene ved disse støttetiltakene skal ikke 

overstige 2,5 % av finansieringsrammen for COSME-

programmet. 

Artikkel 15 

Overvåking og vurdering 

1.  Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen og 

forvaltningen av COSME-programmet. 

2.  Kommisjonen skal utarbeide en årlig overvåkingsrapport 

der den undersøker effektiviteten ved og virkningen av den 

virksomheten som har fått støtte, med hensyn til økonomisk 

gjennomføring, resultater, kostnader og eventuelt virkning. 

Rapporten skal inneholde opplysninger om støtteberettigede for 

hver forslagsinnbydelse når dette er mulig, opplysninger om 

beløpene til klimarelaterte utgifter og virkningen av støtte til 

klimaendringsmål, relevante opplysninger om lån på over eller 

under 150 000 euro som er gitt gjennom lånegarantiordningen, 

forutsatt at innsamling av disse opplysningene ikke skaper en 

utilbørlig administrativ byrde for foretakene, særlig SMB-er. 

Overvåkningsrapporten skal inneholde en årsrapport om hver 

av finansieringsordningene som fastsatt i artikkel 140 nr. 8 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

3.  Senest innen 2018 skal Kommisjonen utarbeide en 

foreløpig rapport om måloppnåelsen for alle de tiltak som 

støttes gjennom COSME-programmet, med hensyn til resultater 

og virkninger, hvor effektivt ressursene er anvendt og den 

merverdi de har skapt for Europa, med sikte på å beslutte om 

tiltakene skal videreføres, endres eller oppheves. Den 

foreløpige evalueringsrapporten skal også se på muligheter for 

forenkling, sammenheng internt og eksternt, målenes fortsatte 

relevans og tiltakenes bidrag til Unionens prioriteringer for å 

oppnå intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst. Den skal 

ta hensyn til resultatene av evalueringer av den langsiktige 

virkningen av tidligere tiltak og skal inngå i beslutningen om en 

eventuell videreføring, endring eller oppheving av påfølgende 

tiltak. 

4.  Kommisjonen skal utarbeide en endelig evaluerings-

rapport om tiltakenes langsiktige virkning og virkningenes 

bærekraft. 

5.  Alle tilskuddsmottakere og andre berørte parter som har 

mottatt unionsmidler i henhold til denne forordning skal legge 

fram for Kommisjonen de data og opplysninger som er 

nødvendige for å kunne overvåke og evaluere de berørte 

tiltakene. 

6.  Kommisjonen skal legge fram rapportene nevnt i nr. 2, 3 

og 4 for Europaparlamentet og Rådet og offentliggjøre dem. 

KAPITTEL IV 

Finansielle bestemmelser og former for økonomisk støtte 

Artikkel 16 

Former for økonomisk støtte 

Økonomisk støtte fra Unionen gjennom COSME-programmet 

kan gjennomføres indirekte ved at budsjettgjennom-

føringsoppgaver delegeres til enheter oppført i artikkel 58 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Artikkel 17 

Finansieringsordninger 

1.  COSME-programmets finansieringsordninger som er 

opprettet i samsvar med avdeling VIII i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012, skal anvendes med sikte på å lette 

SMB-ers tilgang til finansiering i oppstart-, vekst- og over-

dragelsesfasene. Finansieringsordningene skal omfatte en 

egenkapitalordning og en lånegarantiordning. Ved fordeling av 

midler til disse ordningene skal det tas hensyn til etterspørselen 

fra finansformidlere. 

2.  Finansieringsordningene for SMB-er kan om nødvendig 

kombineres med og utfylle 

a)  andre finansieringsordninger opprettet av medlemsstatene 

og deres forvaltningsmyndigheter, som finansieres med 

nasjonale og regionale midler eller som finansieres innenfor 

rammen av strukturfondenes virksomhet i samsvar med 

artikkel 38 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 1303/2013, 

b)  andre finansieringsordninger opprettet av medlemsstatene 

og deres forvaltningsmyndigheter, som finansieres av 

nasjonale eller regionale programmer utenfor rammen av 

strukturfondenes virksomhet, 

c)  tilskudd som finansieres av Unionen, herunder denne 

forordning. 

3.  Egenkapitalordningen for vekst og lånegarantiordningen 

nevnt i henholdsvis artikkel 18 og 19 kan utfylle medlems-

statenes bruk av finansieringsordninger for SMB-er innenfor 

rammen av Unionens utjevningspolitikk. 

4.  Egenkapitalordningen for vekst og lånegarantiordningen 

kan om nødvendig forene økonomiske ressurser med 

medlemsstater og/eller regioner som er villige til å bidra med 

deler av de strukturfondsmidler de har fått tildelt i samsvar med 

artikkel 38 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

5.  Finansieringsordningene kan gi akseptabel avkastning for 

å oppfylle andre partneres eller investorers mål. Virksomheten 

til egenkapitalordningen for vekst kan utøves på underordnet 

grunnlag, men skal ha som mål å opprettholde verdien av de 

midler som tildeles over unionsbudsjettet.  
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6.  Egenkapitalordningen for vekst og lånegarantiordningen 

skal gjennomføres i samsvar med avdeling VIII i forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 og delegert kommisjonsforordning 

(EU, Euratom) nr. 1268/2012(1). 

7.  Finansieringsordningene i COSME-programmet skal 

utvikles og gjennomføres som supplement til og i over-

ensstemmelse med de ordninger som er opprettet for SMB-er i 

Horisont 2020-programmet. 

8.  I samsvar med artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 skal de enheter som er gitt ansvar for 

gjennomføringen av finansieringsordningene, sikre at Unionens 

innsats framgår tydelig når de forvalter unionsmidler. Disse 

enhetene skal derfor sikre at finansformidlere uttrykkelig 

underretter de endelige mottakerne om at finansieringen er gjort 

mulig med støtte fra finansieringsordningene i COSME-

programmet. Kommisjonen skal sikre at den etterfølgende 

offentliggjøringen av opplysninger om mottakere i samsvar 

med artikkel 60 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, er lett tilgjengelig for potensielle endelige 

mottakere. 

9.  Tilbakebetalinger som stammer fra annen del av 

ordningen opprettet ved beslutning nr. 1639/2006/EF for SMB-

er som er nyskapende og i sterk vekst, og som er mottatt etter 

31. desember 2013, skal i samsvar med artikkel 21 nr. 4 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 tilfalle egenkapi-

talordningen for vekst nevnt i artikkel 18 i denne forordning. 

10.  Finansieringsordningene skal gjennomføres i samsvar 

med gjeldende unionsregelverk for statsstøtte. 

Artikkel 18 

Egenkapitalordning for vekst 

1.  Egenkapitalordningen for vekst skal gjennomføres som en 

del av en felles unionsordning for egenkapitalfinansiering som 

støtter vekst, forskning og innovasjon for foretak i Unionen fra 

en tidlig fase, herunder oppstartfasen, til vekstfasen. Den felles 

unionsordningen for egenkapitalfinansiering skal støttes 

økonomisk av Horisont 2020-programmet og COSME-

programmet. 

2.  Egenkapitalordningen for vekst skal fokusere på fond som 

skaffer til veie risikokapital og usikret finansiering, f.eks. 

ansvarlige lån og lån med deltakerrettigheter, for foretak i en 

utvidelses- eller vekstfase, særlig foretak som driver virksomhet 

over landegrensene, og skal samtidig ha mulighet til å investere 

i tidligfasefond i forbindelse med egenkapitalordningen for 

forskning og innovasjon i Horisont 2020-programmet og å tilby 

samfinansieringsordninger for forretningsengler. Når det 

gjelder investering i tidligfasefond, skal investeringene ikke 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av  

29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for Europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 

om finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige 

budsjett (EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1). 

overstige 20 % av Unionens samlede investeringer unntatt når 

det gjelder flertrinnsfond og «fond i fond», der finansieringen 

fra egenkapitalordningen for vekst og egenkapitalordningen for 

forskning og innovasjon i Horisont 2020-programmet skal gis 

på et pro rata-grunnlag, avhengig av fondenes investerings-

politikk. Kommisjonen kan beslutte å endre grensen på 20 % i 

tråd med endrede markedsvilkår. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

3.  Egenkapitalordningen for vekst og egenkapitalordningen 

for forskning og innovasjon i Horisont 2020-programmet skal 

benytte samme leveringsordning. 

4.  Støtte fra egenkapitalordningen for vekst skal skje i form 

av en av følgende investeringer 

a)  direkte fra Det europeiske investeringsfond eller andre 

enheter som er gitt ansvar for gjennomføringen av 

lånegarantiordningen på vegne av Kommisjonen eller  

b)  fra «fond i fond» eller investeringsforetak som investerer 

over landegrensene, og som er opprettet av Det europeiske 

investeringsfond eller andre enheter (herunder forvaltere i 

privat eller offentlig sektor) som er gitt ansvar for 

gjennomføringen av egenkapitalordningen for vekst på 

vegne av Kommisjonen sammen med investorer fra private 

og/eller offentlige finansinstitusjoner. 

5.  Egenkapitalordningen for vekst skal investere i 

formidlende risikokapitalfond, herunder «fond i fond» som 

investerer i SMB-er, vanligvis i utvidelses- og vekstfasene. 

Investeringer innenfor rammen av egenkapitalordningen for 

vekst skal være langsiktige, dette vil vanligvis si investeringer i 

risikokapitalfond med en horisont på 5 til 15 år. I alle tilfeller 

skal ingen investering i egenkapitalordningen for vekst vare 

lenger enn 20 år fra tidspunktet for undertegning av avtalen 

mellom Kommisjonen og den enhet som har ansvar for å 

gjennomføre den. 

Artikkel 19 

Lånegarantiordningen 

1.  Lånegarantiordningen skal sørge for følgende: 

a)  motgarantier og andre risikodelingsordninger for garanti-

ordninger, herunder om hensiktsmessig medgarantier, 

b)  direkte garantier og andre risikodelingsordninger for alle 

andre finansformidlere som oppfyller kriteriene for rett til å 

delta nevnt i nr. 5.  
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2.  Lånegarantiordningen skal gjennomføres som en del av en 

felles lånefinansieringsordning i Unionen med sikte på vekst og 

forskning og innovasjon for foretak i Unionen, ved bruk av den 

samme leveringsordningen som den etterspørselsstyrte  

SMB-delen av låneordningen for forskning og innovasjon i 

Horisont 2020-programmet (RSI II). 

3.  Lånegarantiordningen skal bestå av følgende: 

a)  garantier for lånefinansiering (også gjennom ansvarlige lån 

og lån med deltakerrettigheter, leasing eller bankgarantier), 

som skal redusere de særskilte problemene som livskraftige 

SMB-er har med å skaffe finansiering, enten fordi de antas 

å ha høy risiko eller fordi de ikke kan stille tilstrekkelig 

sikkerhet, 

b)  verdipapirisering av SMB-ers lånefinansieringsporteføljer, 

som skal reise ytterligere lånefinansiering for SMB-er 

innenfor rammen av passende avtaler om risikodeling med 

institusjonene i målgruppen. Støtte til disse verdipapirise-

ringstransaksjonene skal gis på vilkår av at finansinsti-

tusjonen forplikter seg til å benytte en betydelig del av den 

likviditet som oppstår eller den kapital som er reist, til nye 

lån til SMB-er innen et rimelig tidsrom. Størrelsen på denne 

nye lånefinansieringen skal beregnes i forhold til størrelsen 

på den porteføljerisiko det stilles garanti for. Størrelsen og 

løpetiden skal avtales individuelt med hver enkelt 

finansieringsinstitusjon. 

4.  Lånegarantiordningen skal drives av Det europeiske 

investeringsfond eller andre enheter som er gitt ansvar for 

gjennomføringen av lånegarantiordningen på vegne av Kommi-

sjonen. Individuelle garantier i henhold til lånegarantiordningen 

kan ha en løpetid på inntil ti år. 

5.  Rett til å delta i lånegarantiordningen skal fastsettes for 

hver enkelt formidler på grunnlag av deres virksomhet og hvor 

effektivt de kan hjelpe SMB-er til å få tilgang til finansiering 

for livskraftige prosjekter. Lånegarantiordningen kan benyttes 

av formidlere som bistår foretak blant annet med finansiering 

av anskaffelse av materielle og immaterielle eiendeler, 

arbeidskapital og virksomhetsoverdragelser. Kriterier i 

forbindelse med verdipapirisering av SMB-ers lånefinansie-

ringsporteføljer, skal omfatte enkeltstående transaksjoner, 

transaksjoner med flere partnere samt transaksjoner der flere 

stater inngår. Retten til å delta skal baseres på god 

markedspraksis, særlig med hensyn til den verdipapiriserte 

porteføljens kredittverdighet og risikospredning. 

6.  Lånegarantiordningen skal, med unntak av lån i den 

verdipapiriserte porteføljen, dekke lån på inntil 150 000 euro og 

med minst tolv måneder løpetid. Lånegarantiordningen skal 

også dekke lån på over 150 000 euro, og med minst tolv 

måneders løpetid, i de tilfeller der SMB-er som oppfyller 

kriteriene for støtte fra COSME-programmet, ikke oppfyller 

kriteriene for å motta støtte fra SMB-delen av låneordningen i 

Horisont 2020-programmet. 

Dersom denne grenseverdien overskrides skal det være 

finansformidlerens ansvar å godtgjøre om SMB-en er berettiget 

til å motta støtte fra SMB-delen av låneordningen i Horisont 

2020-programmet. 

7.  Lånegarantiordningen skal utformes på en slik måte at det 

er mulig å rapportere om hvor mange SMB-er som deltar og 

hvor store lånene er. 

Artikkel 20 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

Unionens økonomiske interesser, når tiltak finansiert i henhold 

til denne forordning gjennomføres, beskyttes gjennom tiltak for 

å forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet 

gjennom effektiv kontroll og, dersom uregelmessigheter 

oppdages, gjennom inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp 

samt, når det er hensiktsmessig, gjennom effektive, forholds-

messige og avskrekkende administrative og økonomiske 

sanksjoner. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha fullmakt til gjennom dokumentkontroll og kontroll på 

stedet å kontrollere alle tilskuddsmottakere, leverandører og 

underleverandører som har mottatt unionsfinansiering i henhold 

til denne forordning. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2) 

gjennomføre undersøkelser, herunder kontroller på stedet og 

inspeksjoner, med sikte på å fastslå hvorvidt det har 

forekommet bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig 

virksomhet som påvirker Unionens økonomiske interesser i 

forbindelse med en avtale om tilskudd eller beslutning om 

tilskudd eller en kontrakt som er finansiert i henhold til denne 

forordning. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

avtaler og beslutninger om tilskudd som følge av 

gjennomføringen av denne forordning, inneholde bestemmelser 

som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å utføre slike revisjoner og undersøkelser i 

henhold til deres respektive fullmakter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/ 

1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 

18.9.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EUT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2). 
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KAPITTEL V 

Komité og sluttbestemmelser 

Artikkel 21 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomfø-

ringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 22 

Delegerte rettsakter 

1.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23 med hensyn til tilføyelser 

til indikatorene fastsatt i vedlegget, dersom disse indikatorene 

kan bidra til å måle framgangen i oppnåelsen av COSME-

programmets allmenne og særskilte mål. 

2.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23 med hensyn til endringer i 

enkelte særskilte opplysninger om finansieringsordningene. 

Disse opplysningene er egenkapitalordningen for veksts andel 

av Unionens samlede investeringer i risikokapitalfond for tidlig 

fase og sammensetningen av de verdipapiriserte lånepor-

teføljene. 

3.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23 med hensyn til endringer i 

de veiledende beløpene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 som overstiger 

disse beløpene med mer enn 5 % av verdien av finansierings-

rammen i hvert tilfelle, dersom det skulle vise seg nødvendig å 

overstige den grensen. 

Artikkel 23 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter på de vilkår som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsaker 

nevnt i artikkel 22 for et tidsrom på sju år fra  

23. desember 2013. 

3.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i 

artikkel 22, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamen-

tet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at 

den delegering av myndighet som angis i beslutningen, skal 

opphøre. Den får virkning fra dagen etter kunngjøringen av 

beslutningen i Den europeiske unions tidende eller på en senere 

dato angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten til 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 22, skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har kommet med innvendinger innen en periode på to måneder 

etter at Europaparlamentet og Rådet er underrettet om 

rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før 

denne perioden utløper, har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke har innvendinger. Fristen skal forlenges med to måneder 

på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 24 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1.  Beslutning nr. 1639/2006/EF oppheves med virkning fra 

1. januar 2014. 

2.  Tiltak som er iverksatt i henhold til beslutning nr. 

1639/2006/EF, og finansielle forpliktelser knyttet til disse 

tiltakene, skal imidlertid fortsatt være omfattet av nevnte 

beslutning til tiltakene er avsluttet. 

3.  Den finansielle rammen nevnt i artikkel 5 kan også 

omfatte utgifter til faglig og administrativ bistand som er 

nødvendige for å sikre overgangen mellom COSME-

programmet og de tiltakene som er vedtatt i henhold til 

beslutning nr. 1639/2006/EF. 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 Formann  Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

INDIKATORER FOR ALLMENNE OG SÆRSKILTE MÅL OG MÅLSETTINGER 

Allmenne mål: 
1.  Å styrke konkurranseevnen og bærekraften til foretakene i Unionen, særlig 

SMB-er 

A.  Indikator på virkning(1) Dagens situasjon Langsiktig mål og milepæl (2020) 

A.1.  SMB-enes resultater med hensyn til 

bærekraft 

Vil bli målt regelmessig, for 

eksempel gjennom en Eurobaro-

meter-undersøkelse 

Økning i andelen SMB-er i Unionen 

som produserer grønne, dvs. 

miljøvennlige, produkter (2) i forhold 

til referanseverdien (første måling) 

A.2.  endringer i unødvendige admini-

strative og regelverksrelaterte 

byrder for både nye og eksisterende 

SMB-er(3) 

Antallet dager det tok å opprette en 

ny SMB i 2012: 5,4 virkedager 

Markant reduksjon i antallet dager 

det tar å opprette en ny SMB 

Oppstartkostnad i 2012: 372 euro Markant reduksjon i gjennom-

snittlige oppstartkostnader i Unionen 

i forhold til referanseverdien 

Antallet medlemsstater der det tar 

én måned å få lisenser og tillatelser 

(herunder miljøtillatelser) til å starte 

og utøve et foretaks særskilte 

virksomhet: 2 

Markant økning i antallet medlems-

stater der det tar én måned å få 

lisenser og tillatelser (herunder 

miljøtillatelser) til å starte og utøve 

et foretaks særskilte virksomhet 

Antallet medlemsstater som i 2009 

hadde ett enkelt kontaktpunkt for 

oppstart av foretak slik at 

entreprenører kan utføre alle 

nødvendige framgangsmåter (f.eks. 

registrering, skatt, merverdiavgift, 

trygd) hos ett administrativt kontakt-

punkt, enten dette er et fysisk kontor 

eller en nettbasert løsning eller 

begge: 18 

Markant økning i antallet med-

lemsstater som har ett enkelt 

kontaktpunkt for oppstart av foretak 

A.3.  Endringer i andelen SMB-er som 

eksporterer til stater i eller utenfor 

Unionen 

25 % av SMB-ene eksporterer og 

13 % av SMB-ene eksporterer 

utenfor Unionen (2009)(4) 

Økning i andelen av SMB-er som 

eksporterer og økning i andelen SMB-

er som eksporterer utenfor Unionen i 

forhold til referanseverdien 

 

Allmenne mål: 
2.  Å oppmuntre til en entreprenørkultur og fremme opprettelse av og vekst i  

SMB-er 

Indikator på virkning Dagens situasjon Langsiktig mål og milepæl (2020) 

B.1.  Endringer i veksten i SMB-er I 2010 stod SMB-er for over 58 % 

av Unionens bruttoprodukt 

Økning i SMB-enes produksjon 

(merverdi) og antall ansatte i forhold 

til referanseverdien 

Samlet antall ansatte i SMB-er i 

2010: 87,5 millioner (67 % av 

arbeidsplassene i privat sektor i 

Unionen) 

B.2.  Endringer i andelen unionsborgere 

som ønsker å være selvstendig 

næringsdrivende 

Denne størrelsen måles hvert andre 

eller tredje år i en Eurobarometer-

undersøkelse. Siste tilgjengelige tall 

er 37 % i 2012 (45 % i 2007 og 

2009) 

Økning i andelen unionsborgere som 

ønsker å være selvstendig nærings-

drivende i forhold til referanseverdi-

ene 
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Særskilt mål: Å forbedre SMB-enes tilgang til finansiering i form av egenkapital og lån 

C.  Finansieringsordninger for vekst Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

C.1.  Antall foretak som drar nytte av 

lånefinansiering 

Per 31. desember 2012 er det reist 

13,4 milliarder euro i finansiering, 

som nådde ut til 219 000 SMB-er 

(garantiordningen for SMB-er 

(SMEG)) 

Verdien på den finansieringen som 

er reist varierer mellom 14,3 

milliarder euro og 21,5 milliarder 

euro, og antallet foretak som mottar 

finansiering med garantier fra 

COSME-programmet varierer mel-

lom 220 000 og 330 000 

C.2.  Antallet investeringer i risikokapi-

tal fra COSME-programmet og 

samlet investert volum 

Per 31. desember 2012 er det reist 

2,3 milliarder euro i risikokapital-

finansiering til 289 SMB-er 

(ordningen for SMB-er som er 

nyskapende og i sterkt vekst, GIF) 

Samlet verdi av risikokapitalinves-

teringene varierer mellom 2,6 

milliarder euro og 3,9 milliarder 

euro, og antallet foretak som mottar 

risikokapitalinvesteringer fra 

COSME-programmet varierer 

mellom 360 og 540 

C.3.  Gjeldsgrad Gjeldsgrad for SMEG-ordningen 

1:32 

Gjeldsgrad for GIF 1:6,7 

Gjeldsinstrument 1:20 - 1:30 

Egenkapitalinstrument 1:4 - 1:6(5) 

C.4.  Addisjonalitet fra egenkapitalord-

ningen for vekst og lånegarantiord-

ningen 

Addisjonalitet fra SMEG-ordnin-

gen: 64 % av de endelige støttemot-

takerne angav at støtten var av 

avgjørende betydning for å skaffe 

den finansiering de trengte 

Addisjonalitet fra GIF: 62 % av de 

endelige støttemottakerne angav at 

støtten fra GIF var av avgjørende 

betydning for å skaffe den finansie-

ring de trengte 

Økning i andelen endelige støttemot-

takere som mener at egenkapital-

ordningen for vekst og lånegaranti-

ordningen yter finansiering som de 

ikke ville fått på annen måte, i 

forhold til referanseverdien 

 

Særskilt mål: Å forbedre tilgangen til markeder, særlig innenfor Unionen, men også på globalt plan 

D.  Internasjonalt næringssamarbeid Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

D.1.  Antallet tilfeller der Unionens og 

tredjestaters regelverk for industri-

produkter er blitt bedre tilpasset til 

hverandre 

Det anslås at det i regel-

verkssamarbeidet med viktige han-

delspartnere (USA, Japan, Kina, 

Brasil, Russland, Canada, India) i 

gjennomsnitt er to områder hvor det 

er relevant å gjennomføre betydelig 

tilnærming av tekniske forskrifter 

Fire områder hvor det er relevant å 

gjennomføre betydelig tilnærming av 

tekniske forskrifter med viktige 

handelspartnere (USA, Japan, Kina, 

Brasil, Russland, Canada, India) 

E.  Enterprise Europe-nettverket Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

E.1.  Antall partnerskapsavtaler inngått Partnerskapsavtaler inngått: 2 475 

(2012) 

Partnerskapsavtaler inngått: 2 500/år 

E.2.  Kjennskap til nettverket blant 

SMB-er 

Kjennskap til nettverket blant SMB-

er vil bli målt i 2015 

Økning i kjennskapen til nettverket 

blant SMB-er i forhold til 

referanseverdien 

E.3.  Kundetilfredshet (prosentandel av 

SMB-er som angir at de er tilfreds 

med bestemte tjenester som 

nettverket yter, og at de skaper 

merverdi) 

Kundetilfredshet (prosentandel av 

SMB-er som angir at de er tilfreds 

med bestemte tjenester og at de 

skaper merverdi): 78 % 

Kundetilfredshet (prosentandel av 

SMB-er som angir at de er tilfreds 

med bestemte tjenester og at de 

skaper merverdi): > 82 % 

E.4.  Antall SMB-er som mottar støtte-

tjenester 

Antall SMB-er som mottar støtte-

tjenester: 435 000 (2011) 

Antall SMB-er som mottar støtte-

tjenester: 500 000/år 

E.5.  Antall SMB-er som benytter digitale 

tjenester (herunder elektroniske 

informasjonstjenester) som tilbys av 

nettverket 

2 millioner SMB-er per år bruker 

digitale tjenester 

2,3 millioner SMB-er per år bruker 

digitale tjenester 
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Særskilt mål: 
Å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne og bærekraft for foretak i Unionen, 

særlig SMB-er, herunder i reiselivssektoren 

F.  Tiltak for å styrke konkurranse-

evnen 

Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

F.1.  Antall vedtatte forenklingstiltak Fem forenklingstiltak per år (2010) Minst sju forenklingstiltak per år 

F.2.  Å gjøre rammereglene formåls-

tjenlige 

Kontroller av egnethet har vært 

gjort siden 2010. Den eneste 

relevante kontrollen av egnethet så 

langt, er det pågående pilotpro-

sjektet med typegodkjenning av 

motorkjøretøyer 

Inntil fem kontroller av egnethet vil 

bli iverksatt i løpet av COSME-

programmets varighet 

F.3.  Antall medlemsstater som benytter 

seg av prøving for å sikre kon-

kurranseevne 

Antall medlemsstater som benytter 

seg av prøving for å sikre 

konkurranseevne: 0 

Markant økning i antall medlems-

stater som benytter seg av prøving 

for å sikre konkurranseevne 

F.4.  Ressurseffektiviseringstiltak (som 

kan gjelde energi, råvarer eller 

vann, gjenvinning osv.) iverksatt av 

SMB-er 

Vil bli målt regelmessig, for 

eksempel gjennom en Eurobaro-

meter-undersøkelse 

Økning i andelen SMB-er i Unionen 

som iverksetter minst ett tiltak for å 

øke ressurseffektiviteten (tiltak som 

kan gjelde energi, råvarer eller vann, 

gjenvinning osv.), i forhold til 

referanseverdien (første måling) 

Økning i andelen SMB-er i Unionen 

som planlegger å gjennomføre 

ytterligere ressurseffektiviseringstil-

tak (som kan gjelde energi, råvarer 

eller vann, gjenvinning osv.) hvert 

annet år, i forhold til 

referanseverdien (første måling) 

G.  Utvikling av en politikk for  

SMB-er 

Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

G.1.  Antall medlemsstater som benytter 

seg av SMB-prøving 

Antall medlemsstater som benytter 

seg av SMB-prøving: 15 

Markant økning i antallet medlems-

stater som benytter seg av SMB-

prøving 

 

Særskilt mål: 
Å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne og bærekraft for foretak i Unionen, 

særlig SMB-er, herunder i reiselivssektoren 

H.  Turisme Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

H.1.  Deltaking i tverrnasjonale 

samarbeidsprosjekter 

Tre stater dekket per prosjekt i 2011 Økning i antallet medlemsstater som 

deltar i tverrnasjonale samarbeids-

prosjekter finansiert av COSME-

programmet, i forhold til 

referanseverdien 

H.2.  Antallet reisemål som anvender 

utviklingsmodellene for bærekraftig 

turisme som fremmes ved utmerkel-

sen for fremragende europeiske 

reisemål «European Destinations of 

Excellence» 

Samlet antall tildelte utmerkelser 

som fremragende reisemål: 98 (i 

gjennomsnitt 20 per år – i 2007-10, 

i 2008-20, i 2009-22, i 2010-25, i 

2011-21) 

Over 200 reisemål anvender 

utviklingsmodellene for bærekraftig 

turisme som fremmes ved utmerkel-

sen for fremragende europeiske 

reisemål «European Destinations of 

Excellence» 

I.  Nye forretningskonsepter Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

I.1.  Antallet nye produkter/tjenester på 

markedet 

Vil bli målt jevnlig 

(Har hittil bestått av analysearbeid i 

begrenset omfang) 

Økning i det samlede antall nye 

produkter/tjenester i forhold til 

referanseverdien (første måling) 
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Særskilt mål: Å fremme entreprenørskap og entreprenørkultur 

J.  Støtte til entreprenørskap Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

J.1.  Antallet medlemsstater som 

gjennomfører entreprenørskaps-

løsninger basert på god praksis 

identifisert gjennom programmet 

Antallet medlemsstater som 

gjennomfører entreprenørskaps-

løsninger: 22 (2010) 

Markert økning i antallet medlems-

stater som gjennomfører entreprenør-

skapsløsninger 

J.2.  Antallet medlemsstater som 

gjennomfører entreprenørskaps-

løsninger som har potensielle, 

unge, nye og kvinnelige 

entreprenører som målgruppe i 

tillegg til andre særskilte mål-

grupper 

Tolv medlemsstater deltar for tiden 

i det europeiske nettverket av 

mentorer for kvinnelige 

entreprenører. For tiden har seks 

medlemsstater og to regioner en 

særskilt strategi for entreprenør-

skapsutdanning, ti medlemsstater 

har inntatt nasjonale mål for 

entreprenørskapsutdanning i 

bredere strategier for livslang 

læring og i åtte medlemsstater 

drøftes entreprenørskapsstrategier  

Markant økning i antallet medlems-

stater som gjennomfører entreprenør-

skapsløsninger som har potensielle, 

unge, nye og kvinnelige 

entreprenører som målgruppe i 

tillegg til andre særskilte mål-

grupper, i forhold til 

referanseverdien 

(1)  Disse indikatorene viser til utviklingen i foretaks- og næringspolitikken. Kommisjonen er ikke alene ansvarlig for at målene nås. 

En rekke andre faktorer utenfor Kommisjonens kontroll påvirker også resultatene på dette området. 

(2)  Miljøvennlige produkter og tjenester har som viktigste funksjon å redusere miljørisikoer og begrense forurensning og ressursbruk 

mest mulig. Produkter med miljøegenskaper (med miljøvennlig utforming, miljømerket, økologisk produserte og bestående av en 

betydelig andel gjenvunnet materiale) inngår også. Kilde: Flash Eurobarometer 342, «SMEs, Resource Efficiency and Green 

Markets». 

(3)  Rådets konklusjoner av 31. mai 2011 inneholder en oppfordring til medlemsstatene om at de, om mulig, reduserer tiden det tar å 

opprette nye foretak til tre virkedager og kostnaden til 100 euro innen 2012, og at tiden det tar for foretak å få lisenser og tillatelser 

til å starte og utøve virksomhet reduseres til tre måneder innen utgangen av 2013. 

(4)  «Internationalisation of European SMEs», EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/ 

internationalisation_ of_european_smes_final_en.pdf 

(5)  Én euro fra unionsbudsjettet vil føre til 20-30 euro i finansiering og 4-6 euro i egenkapitalinvesteringer i COSME-programmets 

løpetid. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 1313/2013/EU 

av 17. desember 2013 

om en ordning for sivil beredskap i Unionen(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 196, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalfor-

samlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(1), 

etter den ordinære regelverksprosess og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det har vært en betydelig økning i antallet naturkata-

strofer og menneskeskapte katastrofer, og katastrofene 

har blitt mye alvorligere. Framtidige katastrofer vil bli 

mer ekstreme og sammensatte og få mer vidtrekkende 

og langvarige følger, særlig som følge av klimaendring 

og mulige vekselvirkninger mellom ulike naturlige og 

teknologiske farer. Derfor er det blitt stadig viktigere å 

sikre en integrert tilnærming til katastrofehåndtering. 

Den europeiske union bør fremme solidaritet og bør 

støtte, utfylle og lette samordningen av medlemsstatenes 

tiltak på det sivile beredskapsområdet for å bedre 

effektiviteten ved systemene for forebygging av, 

beredskap for og innsatsen ved naturkatastrofer og 

menneskeskapte katastrofer. 

2)  Fellesskapets ordning for sivil beredskap ble innført ved 

rådsvedtak 2001/792/EF, Euratom(2), omarbeidet ved 

rådsvedtak 2007/779/EF, Euratom(3). Finansieringen av 

ordningen ble sikret ved rådsvedtak 2007/162/EF, 

Euratom(4), som innførte en finansieringsordning for 

sivil beredskap («finansieringsordningen»). I henhold til 

nevnte vedtak skal Unionen yte finansiell støtte både for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 924, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014,  

s. 58. 

(1) EUT C 277 av 13.9.2012, s. 164. 

(2) Rådsvedtak 2001/792/EF, Euratom av 23. oktober 2001 om 

skiping av ei fellesskapsordning for å styrkje samarbeidet om 

hjelpeaksjonar innanfor katastrofevernebuing (EFT L 297 av 

15.11.2001, s. 7). 

(3) Rådsvedtak 2007/779/EF, Euratom av 8. november 2007 om 

skiping av ei fellesskapsordning for katastrofevernebuing (EUT  

L 314 av 1.12.2007, s. 9). 

(4) Rådsvedtak 2007/162/EF, Euratom av 5. mars 2007 om fastsetjing 

av ei finansieringsordning for sivil krisehandtering (EUT L 71 av 

10.3.2007, s. 9). 

å bidra til å effektivisere innsatsen ved større nødssi-

tuasjoner og for å styrke forebyggende tiltak og 

beredskapstiltak for alle former for nødssituasjoner, 

herunder for å videreføre tiltak som tidligere ble truffet i 

henhold til rådsvedtak 1999/847/EF(5). Finansierings-

ordningen utløper 31. desember 2013. 

3)  Det vern som skal sikres med Unionens ordning for sivil 

beredskap («unionsordningen»), bør hovedsakelig 

omfatte vern av mennesker, men også av miljø og 

eiendom, herunder kulturarv, mot alle former for natur-

katastrofer og menneskeskapte katastrofer, herunder 

miljøkatastrofer, havforurensning og akutte helsekriser 

som oppstår i eller utenfor Unionen. Sivil beredskap og 

annen bistand ved naturkatastrofer og uønskede 

hendelser innenfor rammen av unionsordningen kan bli 

nødvendig i alle slike katastrofesituasjoner for å utfylle 

den berørte tredjestats egne beredskapsressurser. Når det 

gjelder katastrofer som skyldes terrorhandlinger, 

atomulykker eller strålingsulykker, bør unionsordningen 

bare omfatte beredskaps- og innsatstiltak på det sivile 

beredskapsområdet. 

4)  Unionsordningen bør også bidra til gjennomføringen av 

artikkel 222 i traktaten om den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) ved å stille sine ressurser og evner til 

rådighet ved behov. 

5)  Unionsordningen er et synlig uttrykk for europeisk 

solidaritet ved at den sikrer et praktisk og hurtig bidrag 

til forebygging av og beredskap for katastrofer samt 

innsats ved katastrofer og ved overhengende fare for 

katastrofe, uten at dette berører de relevante veiledende 

prinsipper og ordninger på det sivile beredskapsom-

rådet. Denne beslutning bør derfor ikke berøre medle-

msstatenes gjensidige rettigheter og forpliktelser i 

henhold til bilaterale eller multilaterale traktater i 

spørsmål som omfattes av denne beslutning, eller 

medlemsstatenes ansvar for å verne mennesker, miljø og 

eiendom på sitt territorium. 

6)  Unionsordningen bør ta behørig hensyn til relevant 

unionsregelverk og internasjonale forpliktelser og 

utnytte synergier med relevante unionsinitiativer som 

det europeiske jordovervåkingsprogram (Copernicus), 

det europeiske program for vern av kritisk infrastruktur 

(EPCIP) og det felles miljø for utveksling av 

opplysninger (CISE).  

  

(5) Rådsvedtak 1999/847/EF av 9. desember 1999 om skiping av eit 

fellesskapshandlingsprogram for katastrofevernebuing (EFT L 327 

av 21.12.1999, s. 53).  
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7)  De regionale og lokale myndigheters rolle ved kata-

strofehåndtering har stor betydning. Regionale og lokale 

myndigheter bør derfor på hensiktsmessig vis delta i den 

virksomhet som utføres i henhold til denne beslutning i 

samsvar med medlemsstatenes nasjonale strukturer. 

8)  Forebygging er av stor betydning som vern mot 

katastrofer, og ytterligere tiltak må treffes på dette 

området som fastsatt i Rådets konklusjoner av  

30. november 2009 og Europaparlamentets resolusjon 

av 21. september 2010 om kommisjonsmeldingen «En 

fellesskapsstrategi for forebygging av naturkatastrofer 

og menneskeskapte katastrofer». Unionsordningen bør 

inneholde en allmenn politisk ramme for Unionens 

katastrofeforebyggende tiltak, som har som mål å skape 

et høyere vernenivå og større motstandskraft mot 

katastrofer ved å forebygge eller redusere deres 

virkninger og ved å fremme en forebyggingskultur som 

tar tilstrekkelig hensyn til de sannsynlige virkninger av 

klimaendringer og behovet for hensiktsmessige 

tilpasningstiltak. På denne bakgrunn er de risikovur-

deringer, den risikohåndteringsplanlegging og den 

vurdering av risikohåndteringsevne som gjøres av hver 

enkelt medlemsstat på nasjonalt eller relevant regionalt 

plan, som ved behov kan omfatte andre relevante 

tjenester, oversikten over risikoer utarbeidet på 

unionsplan samt fagfellevurderinger, vesentlige for å 

sikre en integrert tilnærming til katastrofehåndtering 

idet de knytter risikoforebygging, beredskap og 

innsatstiltak sammen til en helhet. Unionsordningen bør 

derfor inneholde en generell ramme for deling av 

opplysninger om risikoer og risikohåndteringsevne, uten 

at dette påvirker artikkel 346 i TEUV, som garanterer at 

ingen medlemsstat skal være forpliktet til å legge fram 

slike opplysninger dersom avsløringen av disse vil 

stride mot medlemsstatens vesentlige sikkerhets-

interesser. 

9)  Ved å bidra til ytterligere utvikling og bedre integrering 

av tverrnasjonale systemer for påvisning, tidlig varsling 

og alarm av europeisk interesse, bør Unionen hjelpe 

medlemsstatene med å redusere ledetiden for å sette inn 

katastrofeinnsats og varsle Unionens borgere. Slike 

systemer bør ta hensyn til og bygge på eksisterende og 

framtidige informasjonskilder og -systemer og samtidig 

fremme relevant ny teknologi. 

10)  Unionsordningen bør omfatte en allmenn politisk 

ramme som har som mål hele tiden å øke beredskaps-

nivået i ordningene for sivil beredskap og sivilforsvaret 

og hos deres personell og i befolkningen i Unionen. 

Dette bør omfatte et øvelsesprogram, et program for 

erfaringsbasert læring samt utdanningsprogrammer og et 

utdanningsnettverk på unionsplan og i medlemsstatene 

på områdene forebygging av, beredskap for og innsats 

ved katastrofer, i samsvar med Rådets konklusjoner av 

27. november 2008 om en europeisk opplæring i 

katastrofehåndtering. 

11)  For å styrke samarbeidet på det sivile beredskapsom-

rådet og ytterligere utvikle medlemsstatenes samord-

nede felles beredskapsressurs med hurtig innsatsevne 

bør det utvikles moduler for hjelpeaksjoner på det sivile 

beredskapsområdet som består av ressurser fra en eller 

flere medlemsstater, og som er fullt ut samvirkende. 

Modulene bør organiseres på medlemsstatsplan og være 

under medlemsstatenes kommando og kontroll. 

12)  Unionsordningen bør legge til rette for mobilisering og 

samordning av hjelpeaksjoner. Unionsordningen bør 

bygge på en unionsstruktur som består av et senter for 

samordning av innsats ved naturkatastrofer og uønskede 

hendelser (ERCC), en europeisk beredskapsressurs for 

innsats ved naturkatastrofer og uønskede hendelser 

(EERC) i form av en ressurs som medlemsstatene 

frivillig har forpliktet seg til å holde i beredskap, 

kompetente eksperter samt et felles krisekommuni-

kasjons- og -informasjonssystem (CECIS) som forvaltes 

av Kommisjonen og kontaktpunkter i medlemsstatene. 

Den bør fungere som en ramme for innsamling av 

godkjente opplysninger om situasjonen, for formidling 

til medlemsstatene og for utveksling av erfaringer fra 

innsatsen. 

13)  For å forbedre planleggingen av katastrofeinnsatsen 

innenfor rammen av unionsordningen og styrke tilgjen-

geligheten av sentrale ressurser bør EERC utvikles som 

en ressurs som medlemsstatene frivillig forplikter seg til 

å holde i beredskap, og en strukturert prosess for å 

identifisere eventuelle ressursmangler bør komme på 

plass. 

14)  Når det gjelder hjelpeaksjoner ved katastrofer utenfor 

Unionen, bør unionsordningen legge til rette for og 

støtte de tiltak som medlemsstatene og Unionen som 

helhet iverksetter, for å skape bedre sammenheng i det 

internasjonale sivile beredskapsarbeidet. Dersom De 

forente nasjoner er til stede, har organisasjonen en 

overordnet samordningsrolle ved hjelpeinnsats i 

tredjestater. Bistand innenfor rammen av unionsord-

ningen bør samordnes med De forente nasjoner og andre 

relevante internasjonale aktører slik at tilgjengelige 

ressurser kan utnyttes på best mulige måte og unød-

vendig dobbeltarbeid unngås. En bedre samordning av 

bistanden til den sivile beredskap gjennom unionsord-

ningen er en forutsetning for å støtte den samlede 

samordningsinnsatsen og sikre et omfattende bidrag fra 

Unionen til hjelpearbeidet i sin helhet. Ved katastrofer 

der bistand gis både innenfor rammen av unionsord-

ningen og rådsforordning (EF) nr. 1257/96(1), bør 

Kommisjonen sørge for at Unionens samlede innsats er 

effektiv, ensartet og utfyllende og tar hensyn til den 

europeiske enighet om humanitær bistand(2).  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1257/96 av 20. juni 1996 om humanitær 

hjelp (EFT L 163 av 2.7.1996, s. 1). 

(2) Felles erklæring fra Rådet og representantene for medlemsstatenes 

regjeringer forsamlet i Rådet, Europaparlamentet og Europa-

kommisjonen (EUT C 25 av 30.1.2008, s. 1). 
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15)  For å støtte utviklingen av en beredskapsressurs med 

hurtig innsatsevne på unionsplan bør tilgangen til og 

tilgjengeligheten av hensiktsmessige transportmidler 

forbedres. Unionen bør støtte og utfylle medlems-

statenes innsats ved å legge til rette for samordning og 

felles anvendelse av transportressurser og ved behov, 

forutsatt at visse kriterier er oppfylt, og samtidig som 

det tas hensyn til eksisterende systemer, bidra til 

finansiering av ytterligere transportmidler. 

16)  For at hjelpeaksjonene skal være så effektive som mulig 

og virkelig nå ut til de berørte befolkningsgrupper, bør 

de styres av etterspørsel og i sin helhet samordnes på 

stedet. Kommisjonen bør yte hensiktsmessig logistikk-

støtte til de utsendte ekspertgrupper. 

17)  Unionsordningen kan også brukes som støtte til den 

sivile beredskap i forbindelse med konsulær bistand til 

unionsborgere ved katastrofer i tredjestater, dersom de 

berørte medlemsstaters konsulære myndigheter anmoder 

om dette. Når det er mulig, bør de berørte medlemsstater 

samordne slike anmodninger seg imellom og med 

øvrige relevante aktører for å sikre optimal bruk av 

unionsordningen og for å unngå praktiske problemer på 

stedet. Denne anmodning om støtte kan for eksempel 

komme fra den «ledende stat» eller den medlemsstat 

som samordner bistanden for alle unionsborgere. 

Begrepet «ledende stat» bør forstås i samsvar med Den 

europeiske unions retningslinjer om gjennomføring av 

begrepet ledende stat på det konsulære område(1). 

Denne beslutning berører ikke unionsreglene om 

konsulær beskyttelse for unionsborgere i utlandet. 

18)  Ved planlegging av innsats er det nyttig også å 

samarbeide med relevante ikke-statlige organisasjoner 

og andre relevante enheter for å identifisere eventuelle 

ytterligere beredskapsressurser som de kan gjøre til-

gjengelig ved katastrofer gjennom medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter. 

19)  Bruken av militære midler under sivil ledelse som en 

siste utvei kan være et viktig bidrag til katastrofeinnsats. 

I tilfeller der bruken av militære ressurser anses som 

hensiktsmessig som støtte til sivil beredskapsinnsats, 

bør samarbeidet med det militære følge de retnings-

linjer, framgangsmåter og kriterier som er fastsatt av 

Rådet eller dets vedkommende organer for å stille 

militære ressurser som er relevante for den sivile 

beredskap, til rådighet for unionsordningen i samsvar 

med relevante internasjonale retningslinjer.  

20)  Dersom bistand innenfor rammen av unionsordningen 

bidrar til en humanitær innsats fra Unionens side, særlig 

  

(1) EUT C 317 av 12.12.2008, s. 6. 

i sammensatte nødssituasjoner, bør tiltak som mottar 

finansiell støtte i henhold til denne beslutning, være i 

samsvar med de humanitære prinsipper og prinsippene 

om bruk av sivile beredskapsressurser og militære 

ressurser fastsatt i den europeiske enighet om humanitær 

bistand. 

21)  Det bør være mulig for de land i Det europeiske 

frihandelsforbund (EFTA) som er medlemmer av Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), 

tiltredende stater, kandidatstater og potensielle kandidat-

stater å delta. Kandidatstater og potensielle kandidat-

stater som ikke deltar i unionsordningen, samt stater 

som deltar i den europeiske nabostatspolitikken, bør 

også omfattes av visse tiltak som finansieres i henhold 

til denne beslutning. 

22)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne 

beslutning bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet når det gjelder samhandlingen mellom ERCC 

og medlemsstatenes kontaktpunkter og de operative 

prosedyrer for innsats ved katastrofer i og utenfor 

Unionen, elementene i CECIS og organiseringen av 

utveksling av opplysninger gjennom CECIS, prosessen 

for utsending av ekspertgrupper, identifikasjon av 

moduler, andre beredskapsressurser og eksperter, de 

driftsmessige kravene til modulenes virkemåte og 

samvirkingsevne, kapasitetsmålene, kvalitets- og sam-

virkingskravene samt framgangsmåten for sertifisering og 

registering som kreves for at EERC skal virke, og de 

finansielle ordninger, identifikasjon og utbedring av 

mangler i EERC, organisering av utdanningsprogrammet, 

rammen for øvelser og programmet for erfaringsbasert 

læring, samt organiseringen av støtte til transport av 

bistand. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/ 

2011(2). 

23)  Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør brukes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsaktene nevnt i 

denne beslutning. 

24)  Denne beslutning styrker samarbeidet mellom Unionen 

og medlemsstatene og letter samordningen på det sivile 

beredskapsområdet ettersom tiltakenes omfang og 

komplementaritet vil gjøre innsatsen mer effektiv. 

Dersom en katastrofe overstiger en medlemsstats 

beredskapsressurser, kan denne stat beslutte å anmode 

unionsordningen om å utfylle dens egne sivile 

beredskapsressurser og andre katastrofeinnsatsressurser.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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25)  Ettersom målene for denne beslutning ikke i til-

strekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på 

grunn av 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 

beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

26)  Denne beslutning berører verken tiltak som omfattes av 

en framtidig unionsregelverksakt om opprettelse av et 

stabiliseringsinstrument, folkehelsetiltak som vedtas i 

henhold til unionsrettsakter som gjelder Unionens 

handlingsprogrammer på området helse, eller tiltak for 

forbrukervern som treffes i henhold til en framtidig 

unionsregelverksakt om et forbrukerprogram for 

tidsrommet 2014-2020. 

27)  Av hensyn til sammenhengen omfatter denne beslutning 

ikke tiltak som omfattes av rådsbeslutning 2007/124/EF, 

Euratom(1) eller av en framtidig unionsregelverksakt om 

opprettelse, som en del av fondet for indre sikkerhet, av 

et instrument for økonomisk støtte til politisamarbeid, 

forebygging og bekjemping av kriminalitet samt 

krisehåndtering eller som er knyttet til opprettholdelsen 

av lov og orden samt vern av den indre sikkerhet. Denne 

beslutning får ikke anvendelse på virksomhet som 

omfattes av forordning (EF) nr. 1257/96. 

28)  Bestemmelsene i denne beslutning berører ikke 

vedtakelsen av rettslig bindende rettsakter i henhold til 

traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergi-

fellesskap, som fastsetter særlige nødtiltak ved 

atomkatastrofer og strålingskatastrofer. 

29)  Denne beslutning omfatter tiltak på området 

forebygging av, beredskap for og innsats ved hav-

forurensning, med unntak for tiltak som kommer inn 

under europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1406/2002(2). 

30)  For å sikre gjennomføringen av denne beslutning kan 

Kommisjonen finansiere den virksomhet knyttet til 

forberedelse, overvåking, kontroll, revisjon og vurde-

ring som kreves for å forvalte unionsordningen og 

oppnå dens mål. 

  

(1) Rådsavgjerd 2007/124/EF, Euratom av 12. februar 2007 om 

fastsetjing, for tidsrommet 2007–2013, av særprogrammet 

«Førebygging, vernebuing og konsekvenshandtering med omsyn til 

terrorisme og andre tryggleiksrelaterte risikoar» (EUT L 58 av 

24.2.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av  

27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå 

(EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1). 

31)  Refusjon av utgifter og tildeling av kontrakter om 

offentlige innkjøp og tilskudd i henhold til denne 

beslutning bør gjennomføres i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012(3). På grunn av den sivile beredskapens 

egenart bør det fastslås at tilskudd kan tildeles juridiske 

personer, uten hensyn til om de er privatrettslige eller 

offentligrettslige juridiske personer. Det er også viktig 

at reglene i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

overholdes, særlig prinsippene om økonomi, effektivitet 

og hensiktsmessighet som er fastsatt der. 

32)  Unionens finansielle interesser bør vernes ved forholds-

messige tiltak gjennom hele kostnadssyklusen, herunder 

for å forebygge, avdekke og etterforske uregelmes-

sigheter, inndrive midler som er tapt, urettmessig 

utbetalt eller brukt på feil måte, og eventuelt ved 

administrative og økonomiske sanksjoner i samsvar med 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

33)  I denne beslutning fastsettes det for hele det tidsrom 

unionsordningen varer, en finansiell ramme som skal 

utgjøre det viktigste referansebeløpet, slik det er definert 

i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av  

2. desember 2013 mellom Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen om budsjettdisiplin, samarbeid om 

budsjettspørsmål og god økonomistyring(4), som 

Europaparlamentet og Rådet legger til grunn i den årlige 

budsjettbehandlingen. Dette referansebeløp finansieres 

delvis over budsjettpost 3 «Sikkerhet og medbor-

gerskap», dels over budsjettpost 4 «Det globale Europa» 

i den flerårige finansielle rammen for 2014-2020. 

34)  Den finansielle rammen for gjennomføring av denne 

beslutning bør fordeles i samsvar med prosentsatsene 

angitt i vedlegg I. 

35)  For å gjennomgå fordelingen av den finansielle rammen 

for gjennomføring av denne beslutning innen  

30. juni 2017, i lys av resultatet av den foreløpige 

evalueringen, bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. 

Framgangsmåten for behandling av hastesaker bør 

anvendes dersom det på noe tidspunkt blir behov for en 

umiddelbar gjennomgåelse av de budsjettmidler som 

står til rådighet ved behov for innsatstiltak. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd i 

forbindelse med sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at de relevante 

dokumentene sendes samtidig til Europaparlamentet og 

Rådet i god tid og på egnet måte.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

(4) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/1029 

 

 

36)  Denne beslutning bør få anvendelse fra 1. januar 2014 

ettersom den vedrører den flerårige finansielle rammen 

for 2014-2020 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE OG SÆRLIGE MÅL, FORMÅL, VIRKEOMRÅDE 

OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Allmenne mål og formål 

1. Unionens ordning for sivil beredskap («unionsordnin-

gen») skal ha som mål å styrke samarbeidet mellom Unionen 

og medlemsstatene og lette samordningen på det sivile 

beredskapsområdet for å bedre effektiviteten ved systemene for 

forebygging av, beredskap for og innsats ved naturkatastrofer 

og menneskeskapte katastrofer. 

2. Det vern som skal sikres med «unionsordningen», bør 

hovedsakelig omfatte vern av mennesker, men også av miljø og 

eiendom, herunder kulturarv, mot alle former for naturka-

tastrofer og menneskeskapte katastrofer, herunder konsekvenser 

av terrorhandlinger, teknologiske katastrofer, strålings- og 

miljøkatastrofer, havforurensning og akutte helsekriser som 

oppstår i eller utenfor Unionen. Når det gjelder konsekvensene 

av terrorhandlinger eller strålingskatastrofer, kan unionsord-

ningen bare omfatte beredskaps- og innsatstiltak. 

3. Unionsordningen skal fremme solidaritet mellom med-

lemsstatene gjennom praktisk samarbeid og samordning, uten at 

dette berører medlemsstatenes hovedansvar for å verne 

mennesker, miljø og eiendom, herunder kulturarv, på sitt 

territorium mot katastrofer, og for å utstyre sine kata-

strofehåndteringssystemer med tilstrekkelig kapasitet til at de 

på en hensiktsmessig og konsekvent måte kan håndtere og være 

beredt på katastrofer av en art og et omfang som det er rimelig å 

forvente og forberede seg på. 

4. Denne beslutning fastsetter de alminnelige regler for 

unionsordningen og reglene for fastsettelse av finansiell støtte 

innenfor rammen av unionsordningen. 

5. Unionsordningene skal ikke påvirke forpliktelsene i 

henhold til gjeldende unionsrettsakter i henhold til traktaten om 

opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap eller i 

henhold til gjeldende internasjonale avtaler. 

6. Denne beslutning får ikke anvendelse på tiltak som 

gjennomføres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96, 

forordning (EF) nr. 1406/2002, forordning (EF) nr. 1717/2006, 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU(1) eller 

unionsrettsakter om handlingsprogrammer på områdene helse, 

innenriks- og justissaker. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne beslutning får anvendelse på samarbeidet på det 

sivile beredskapsområdet. Dette samarbeidet skal omfatte 

a)  forebyggende tiltak og beredskapstiltak i Unionen, og når 

det gjelder artikkel 5 nr. 2, artikkel 13 nr. 3 og artikkel 28, 

også utenfor Unionen, og 

b)  tiltak som treffes for å bistå i innsatsen mot de umiddelbare 

skadevirkningene av en katastrofe i eller utenfor Unionen, 

herunder i tredjestatene nevnt i artikkel 28 nr. 1, etter en 

anmodning om bistand gjennom unionsordningen. 

2. Denne beslutning skal ta hensyn til de særlige behov som 

oppstår i isolerte og fjerntliggende regioner og andre regioner 

eller øyer i Unionen når det gjelder forebygging av, beredskap 

for og innsats ved katastrofer samt de særlige behovene til 

oversjøiske land og territorier når det gjelder katastrofeinnsats. 

Artikkel 3 

Særlige mål 

1. Unionsordningen skal støtte, utfylle og lette samord-

ningen av medlemsstatenes tiltak med henblikk på å oppfylle 

følgende felles særlige mål: 

a)  oppnå et høyt vernenivå mot katastrofer ved å forebygge 

eller redusere deres potensielle virkninger ved å fremme en 

forebyggende kultur og ved å forbedre samarbeidet mellom 

den sivile beredskap og andre relevante tjenester, 

b)  styrke katastrofeberedskapen på medlemsstats- og 

unionsplan, 

c)  fremme en hurtig og effektiv innsats ved katastrofer eller 

overhengende fare for katastrofe, og 

d)  øke offentlighetens bevissthet om og beredskap for 

katastrofer. 

2. Indikatorer skal ved behov benyttes til overvåking, 

evaluering og kontroll av anvendelsen av denne beslutning. 

Disse indikatorene skal være som følger: 

a)  de framskritt som er gjort med å gjennomføre rammen for 

katastrofeforebygging, målt i antall medlemsstater som har 

gjort tilgjengelig for Kommisjonen et sammendrag av sine 

risikovurderinger og en vurdering av sin risikohåndterings-

evne som nevnt i artikkel 6,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU av  

22. oktober 2013 om alvorlige tverrnasjonale helsetrusler og om 

oppheving av beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 av 5.11.2013, 

s. 1). 
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b)  de framskritt som er gjort for å heve katastrofeberedskaps-

nivået, målt i antall beredskapsressurser som inngår i den 

frivillige beredskapsressursen i forhold til kapasitetsmålene 

nevnt i artikkel 11 og antallet moduler registrert i CECIS, 

c)  de framskritt som er gjort for å forbedre katastrofebered-

skapen målt etter hvor hurtig innsatsen innenfor rammen av 

unionsordningen settes inn, og i hvilket omfang bistanden 

bidrar til å oppfylle behovene på stedet, og 

d)  de framskritt som er gjort for å øke den offentlige bevisst-

het om og beredskap for katastrofer, målt etter unionsbor-

gernes kjennskap til risikoene i sin region. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1. «katastrofe» enhver situasjon som har eller kan få 

alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø eller 

eiendom, herunder kulturarv, 

2. «innsats» alle tiltak som treffes etter en anmodning om 

bistand innenfor rammen av unionsordningen ved en 

overhengende fare for katastrofe eller under eller etter en 

katastrofe for å håndtere de umiddelbare skadevirknin-

gene, 

3. «beredskap» en tilstand der menneskelige og materielle 

ressurser, strukturer, samfunn og organisasjoner er i 

beredskap og hurtig kan mobiliseres ved en katastrofe, 

som en følge av tiltak truffet på forhånd, 

4. «forebygging» ethvert tiltak som har som formål å 

redusere risikoene eller de negative konsekvensene av en 

katastrofe for mennesker, miljø og eiendom, herunder 

kulturarv, 

5. «tidlig varsling» effektiv framskaffelse i god tid av 

opplysninger som gjør det mulig å treffe tiltak for å unngå 

eller redusere risikoene for og skadevirkningene av en 

katastrofe, og for å legge til rette for beredskap med 

henblikk på en effektiv innsats, 

6. «modul» en frittstående og selvstendig ordning med 

ressurser fra medlemsstatene som er basert på forhånds-

definerte oppgaver og behov, eller en mobil operativ 

gruppe fra medlemsstatene bestående av en kombinasjon 

av menneskelige og materielle ressurser som kan beskrives 

i forhold til sin innsatskapasitet eller den eller de oppgaver 

den kan utføre, 

7.  «risikovurdering» den samlede sektorovergripende prosess 

for å identifisere, analysere og vurdere risikoer som 

gjennomføres på nasjonalt eller relevant regionalt plan, 

8.  «risikohåndteringsevne» en medlemsstats eller dens 

regioners evne til å redusere, tilpasse seg eller minske 

risikoene (virkninger og sannsynlighet for en katastrofe) 

som er identifisert i medlemsstatens risikovurderinger, til 

et nivå som kan godtas i medlemsstaten. Risikohåndte-

ringsevnen vurderes med hensyn til teknisk, finansiell og 

administrativ kapasitet til å gjennomføre hensiktsmessig(e) 

a)  risikovurderinger, 

b)  risikohåndteringsplanlegging med hensyn til 

forebygging og beredskap, og 

c)  risikoforebyggings- og beredskapstiltak, 

9.  «vertsnasjonsstøtte» ethvert tiltak som treffes i 

beredskapsfasen eller innsatsfasen av den stat som mottar 

eller sender bistand, eller av Kommisjonen, for å fjerne 

forventede hindringer for internasjonal bistand som tilbys 

gjennom unionsordningen. Denne støtten omfatter støtte 

fra medlemsstatene for at bistanden transittere gjennom 

deres territorium, 

10.  «beredskapsressurs» bistand som på anmodning kan ytes 

gjennom unionsordningen, 

11.  «logistikkstøtte» viktig utstyr eller viktige tjenester som 

ekspertgruppene nevnt i artikkel 17 nr. 1 trenger for å 

kunne utføre sine oppgaver, blant annet kommunikasjon, 

midlertidig innkvartering, næringsmidler eller transport i 

staten. 

KAPITTEL II 

FOREBYGGING 

Artikkel 5 

Forebyggende tiltak 

1. For å oppfylle målene for forebyggingen og gjennomføre 

forebyggende tiltak skal Kommisjonen 

a)  treffe tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget om 

katastroferisikoer og legge til rette for deling av kunnskap, 

beste praksis og opplysninger, herunder mellom medle-

msstater som har felles risikoer, 

b)  støtte og fremme medlemsstatenes virksomhet med hensyn 

til risikovurdering og kartlegging av risiko gjennom 

formidling av god praksis, og lette tilgangen til spesial-

kunnskap og sakkunnskap i spørsmål av felles interesse, 

c)  fastsette og regelmessig ajourføre en sektorovergripende 

oversikt over og kartlegging av risikoer for naturkatastrofer 

og menneskeskapte katastrofer som Unionen kan stå 

overfor, ved å følge en sammenhengende tilnærming på 

tvers av ulike politikkområder som kan omhandle eller være 

relatert til katastrofeforebygging, og som tar behørig hensyn 

til de sannsynlige virkningene av klimaendring,  
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d)  oppmuntre til utveksling av god praksis innen utarbeidelse 

av nasjonale systemer for sivil beredskap for å håndtere 

virkningene av klimaendring, 

e)  fremme og støtte utarbeidelse og gjennomføring av medle-

msstatenes risikohåndtering gjennom formidling av god 

praksis, og lette tilgangen til spesialkunnskap og 

sakkunnskap i spørsmål av felles interesse, 

f)  sammenstille og formidle opplysningene som gjøres 

tilgjengelig av medlemsstatene, organisere utveksling av 

erfaringer fra vurdering av risikohåndteringsevne, sammen 

med medlemsstatene innen 22. desember 2014 utarbeide 

retningslinjer om innhold, metode og struktur for slike 

vurderinger samt legge til rette for formidling av god 

praksis når det gjelder planlegging av forebygging og 

beredskap, herunder gjennom frivillige fagfellevurderinger, 

g)  regelmessig og i samsvar med tidsfristene angitt i artikkel 6 

bokstav c) rapportere til Europaparlamentet og Rådet om de 

framskritt som er gjort med hensyn til gjennomføringen av 

artikkel 6, 

h)  fremme bruken av ulike unionsmidler som kan støtte 

bærekraftig katastrofeforebygging og oppmuntre medlems-

statene og regionene til å utnytte disse finansierings-

mulighetene, 

i)  framheve betydningen av risikoforebygging og støtte 

medlemsstatene med bevisstgjøring, opplysningsarbeid 

rettet mot offentligheten og opplæring, 

j)  fremme forebyggende tiltak i medlemsstatene og tredjesta-

tene nevnt i artikkel 28 gjennom formidling av god praksis, 

og lette tilgangen til spesialkunnskap og sakkunnskap i 

spørsmål av felles interesse, 

k)  i nært samarbeid med medlemsstatene treffe ytterligere 

nødvendige støttende og utfyllende forebyggende tiltak for 

å nå målet angitt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a). 

2. På anmodning fra en medlemsstat, en tredjestat eller De 

forente nasjoner eller FNs organisasjoner kan Kommisjonen 

utplassere en ekspertgruppe på stedet for å bidra med råd om 

forebyggende tiltak. 

Artikkel 6 

Risikohåndtering 

For å fremme en effektiv og sammenhengende tilnærming når 

det gjelder forebygging av og beredskap for katastrofer ved å 

utveksle ikke-følsomme opplysninger, altså opplysninger hvis 

avsløring ikke strider mot medlemsstatenes vesentlige 

sikkerhetsinteresser, og beste praksis innenfor unionsordningen, 

skal medlemsstatene 

a)  utarbeide risikovurderinger på nasjonalt eller relevant 

regionalt plan og gjøre et sammendrag av de relevante deler 

av dette tilgjengelig for Kommisjonen innen  

22. desember 2015 og hvert tredje år deretter, 

b)  utvikle og forbedre sin planlegging av håndteringen av 

katastroferisiko på nasjonalt eller relevant regionalt plan, 

c)  gjøre vurderingen av sin risikohåndteringsevne på nasjonalt 

eller relevant regionalt plan tilgjengelig for Kommisjonen 

hvert tredje år etter ferdigstillelsen av de relevante 

retningslinjer som nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav f) og når 

det foreligger større endringer, og  

d)  delta på frivillig grunnlag i fagfellevurderinger av 

vurderingen av risikohåndteringsevne. 

KAPITTEL III 

BEREDSKAP 

Artikkel 7 

Senter for samordning av innsats ved naturkatastrofer og 

uønskede hendelser 

Senteret for samordning av innsats ved naturkatastrofer og 

uønskede hendelser (ERCC) opprettes herved. ERCC skal sørge 

for operative ressurser døgnet rundt og stå til tjeneste for 

medlemsstatene og Kommisjonen for å nå målene for 

unionsordningen. 

Artikkel 8 

Kommisjonens alminnelige beredskapstiltak 

Kommisjonen skal utføre følgende beredskapstiltak: 

a)  forvalte ERCC, 

b)  forvalte et felles krisekommunikasjons- og informasjons-

system for ulykker (CECIS) og lette kommunikasjon og 

utveksling av opplysninger mellom ERCC og medlems-

statenes kontaktpunkter, 

c)  bidra til utvikling og bedre integrasjon av tverrnasjonale 

systemer for påvisning, tidlig varsling og alarm av 

europeisk interesse for å gjøre det mulig å sette inn innsats 

hurtig, og fremme sammenkopling av de nasjonale 

systemene for tidlig varsling og alarm med hverandre og 

med ERCC og CECIS. Disse systemer skal ta hensyn til og 

bygge videre på eksisterende og framtidige kilder og 

systemer for informasjon, overvåking og påvisning. 

d)  opprette og forvalte evnen til å mobilisere og sende ut 

ekspertgrupper med ansvar for 

i)  å vurdere behovene som eventuelt kan imøtekommes 

innenfor rammen av unionsordningen i den stat som 

anmoder om bistand,  
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ii)  ved behov å legge til rette for samordning av bistand 

til katastrofeinnsatsen på stedet og samarbeide med 

vedkommende myndigheter i staten som anmoder om 

bistand, og 

iii)  å støtte den anmodende stat med sakkunnskap om 

forebyggings-, beredskaps- og innsatstiltak, 

e)  etablere og opprettholde evnen til å yte logistikkstøtte til 

ekspertgruppene, 

f)  utarbeide og opprettholde et nettverk av kompetente 

eksperter fra medlemsstatene som kan stilles til rådighet på 

kort varsel for å bistå ERCC med å overvåke informasjonen 

og lette samordningen, 

g)  lette samordningen av medlemsstatenes forhåndsutplasse-

ring av katastrofeberedskapsressurser i Unionen, 

h)  støtte arbeidet med å forbedre samvirkingsevnen mellom 

moduler og andre beredskapsressurser samtidig som det tas 

hensyn til beste praksis på medlemsstatsplan og interna-

sjonalt plan, 

i)  innenfor sitt kompetanseområde treffe de nødvendige tiltak 

for å legge til rette for vertsnasjonsstøtte, herunder sammen 

med medlemsstatene utvikle og oppdatere retningslinjer for 

vertsnasjonsstøtte på grunnlag av operative erfaringer, 

j)  å støtte opprettelsen av frivillige programmer for vurdering 

av medlemsstatenes beredskapsstrategier gjennom fag-

fellevurderinger på grunnlag av på forhånd fastsatt kriterier 

som gjør det mulig å utforme anbefalinger for å øke 

Unionens beredskapsnivå, og 

k)  i nært samarbeid med medlemsstatene treffe ytterligere 

nødvendige støttende og utfyllende beredskapstiltak for å 

nå målet angitt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b). 

Artikkel 9 

Medlemsstatenes alminnelige beredskapstiltak 

1. Medlemsstatene skal på frivillig grunnlag arbeide med å 

utvikle moduler som særlig skal oppfylle høyt prioriterte behov 

for innsats eller støtte innenfor rammen av unionsordningen. 

Medlemsstatene skal på forhånd identifisere moduler, andre 

beredskapsressurser og eksperter hos sine vedkommende 

tjenester, særlig innenfor deres sivile beredskap og andre 

beredskapstjenester, som kan stilles til rådighet for innsats via 

unionsordningen. De skal ta hensyn til at sammensetningen av 

moduler og andre beredskapsressurser kan avhenge av typen 

katastrofe og de særskilte behovene ved den enkelte katastrofe. 

2. Modulene skal bestå av ressurser fra en eller flere 

medlemsstater og skal 

a)  kunne utføre på forhånd fastsatte oppgaver i innsats-

områdene i samsvar med fastsatte internasjonale retnings-

linjer og derfor kunne 

i)  sendes ut på kort varsel etter anmodning om bistand 

gjennom ERCC, og  

ii)  være selvforsynt og kunne arbeide selvstendig i et gitt 

tidsrom, 

b)  kunne samvirke med andre moduler, 

c)  gjennomføre opplæring og øvelser for å kunne oppfylle 

samvirkingskravet, 

d)  stå under ledelse av en person som har ansvar for driften av 

modulene, og 

e)  ved behov kunne samarbeide med andre unionsorganer 

og/eller internasjonale institusjoner, særlig De forente 

nasjoner. 

3. Medlemsstatene skal på frivillig grunnlag på forhånd 

identifisere eksperter som kan sendes ut som medlemmer av 

ekspertgrupper, som angitt i artikkel 8 bokstav d). 

4. Medlemsstatene skal ved behov vurdere å levere andre 

former for beredskapsressurser, som kan være tilgjengelig hos 

vedkommende tjenester, eller som kan stilles til rådighet av 

ikke-statlige organisasjoner og andre relevante enheter. 

Andre former for beredskapsressurser kan bestå av ressurser fra 

en eller flere medlemsstater og skal ved behov 

a)  kunne utføre oppgaver i innsatsområdene i samsvar med 

fastsatte internasjonale retningslinjer og derfor kunne 

i)  sendes ut på kort varsel etter anmodning om bistand 

gjennom ERCC, og 

ii)  være selvforsynt og kunne arbeide selvstendig i et gitt 

tidsrom, 

b)  ved behov kunne samarbeide med andre unionsorganer 

og/eller internasjonale institusjoner, særlig De forente 

nasjoner.  
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5. Medlemsstatene kan, med forbehold for at passende 

sikkerhetstiltak treffes, legge fram opplysninger om relevante 

militære ressurser som som en siste utvei kan anvendes som del 

av bistanden gjennom unionsordningen, for eksempel til 

transport og logistisk eller medisinsk støtte. 

6. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen relevante opplys-

ninger om eksperter, moduler og andre beredskapsressurser 

som de gjør tilgjengelig for bistand gjennom unionsordningen 

som nevnt i nr. 1-5, og skal ved behov ajourføre disse 

opplysningene. 

7.  Medlemsstatene skal utpeke kontaktpunkter som nevnt i 

artikkel 8 bokstav b), og underrette Kommisjonen om dette. 

8.  Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige beredskapstiltak 

for å legge til rette for vertsnasjonsstøtte. 

9.  Medlemsstatene skal med støtte fra Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 23 treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre 

transport i god tid av bistanden de tilbyr. 

Artikkel 10 

Planlegging av innsats 

1. Kommisjonen og medlemsstatene skal arbeide sammen 

for å forbedre planleggingen av katastrofeinnsatsen innenfor 

rammen av unionsordningen, herunder ved å utarbeide 

scenarier for katastrofeinnsats, kartlegge ressurser og utarbeide 

planer for utplassering av beredskapsressurser. 

2. Ved planleggingen av innsats i forbindelse med 

humanitære kriser utenfor Unionen skal Kommisjonen og 

medlemsstatene identifisere og fremme synergier mellom 

bistanden til den sivile beredskap og den humanitære bistanden 

som finansieres av Unionen og medlemsstatene. 

Artikkel 11 

Europeisk beredskapsressurs for innsats ved 

naturkatastrofer og uønskede hendelser 

1. En europeisk beredskapsressurs for innsats ved 

naturkatastrofer og uønskede hendelser (EERC) skal opprettes. 

Den skal bestå av en ressurs som medlemsstatene frivillig har 

forpliktet seg til å holde i beredskap, og skal omfatte moduler, 

andre beredskapsressurser og eksperter. 

2. På grunnlag av identifiserte risikoer skal Kommisjonen 

fastsette hvor mange og hvilken type sentrale 

beredskapsressurser EERC har behov for («kapasitetsmål»). 

3. Kommisjonen skal fastsette kvalitetskravene for 

beredskapsressursene som medlemsstatene stiller til rådighet 

for EERC. Kvalitetskravene skal være basert på etablerte 

internasjonale standarder når slik standarder finnes. 

Medlemsstatene skal ha ansvar for å sikre kvaliteten på deres 

beredskapsressurser. 

4. Kommisjonen skal fastsette og lede en prosess for 

sertifisering og registrering av de beredskapsressurser som 

medlemsstatene stiller til rådighet for EERC. 

5. Medlemsstatene skal på frivillig grunnlag identifisere og 

registrere de beredskapsressurser de stiller til rådighet for 

EERC. Alle berørte medlemsstater skal i fellesskap registrere 

flernasjonale moduler som to eller flere medlemsstater stiller til 

rådighet. 

6. Beredskapsressursene som medlemsstaten stiller til 

rådighet for EERC, skal til enhver tid være tilgjengelige for 

nasjonale formål. 

7.  Beredskapsressursene som medlemsstaten stiller til 

rådighet for EERC, skal være tilgjengelige for innsats innenfor 

rammen av unionsordningen etter en anmodning om bistand 

gjennom ERCC. Den endelige beslutning om utplassering skal 

treffes av de medlemsstater som har registrert den aktuelle 

beredskapsressursen. Dersom en medlemsstat på grunn av en 

nasjonal katastrofesituasjon, force majeure eller unntaksvis 

alvorlige årsaker er forhindret fra å gjøre nevnte 

beredskapsressurser tilgjengelig ved en bestemt katastrofe, skal 

nevnte medlemsstat underrette Kommisjonen om dette så snart 

som mulig ved å henvise til denne artikkel. 

8.  Beredskapsressursene som medlemsstatene utplasserer, 

skal stå under deres kommando og kontroll og kan trekkes 

tilbake dersom en medlemsstat på grunn av en nasjonal 

katastrofesituasjon, force majeure eller unntaksvis alvorlige 

årsaker er forhindret fra fortsatt å stille nevnte 

beredskapsressurser til rådighet, i samråd med Kommisjonen. 

Kommisjonen skal ved behov legge til rette for samordningen 

av de ulike beredskapsressursene gjennom ERCC i samsvar 

med artikkel 15 og 16. 

9.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre en 

tilstrekkelig grad av offentlig bevissthet om den innsats som 

EERC deltar i. 

Artikkel 12 

Håndtering av beredskapsmangler 

1. Kommisjonen skal overvåke hvilke framskritt som gjøres 

når det gjelder oppfyllelse av kapasitetsmålene som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 11 nr. 2, og identifisere potensielt 

alvorlige i beredskapsmangler hos EERC. 

2. Dersom det identifiseres potensielt alvorlige mangler, skal 

Kommisjonen undersøke om de nødvendige ressurser er 

tilgjengelig for medlemsstater utenfor EERC. 

3. Kommisjonen skal oppmuntre medlemsstatene til å 

avhjelpe, enten alene eller gjennom et konsortium av 

medlemsstater som samarbeider om felles risikoer, eventuelle 

strategiske kapasitetsmangler som er identifisert i samsvar med 

nr. 2. Kommisjonen kan støtte medlemsstatene med denne 

virksomheten i samsvar med artikkel 20 bokstav i) og j) i 

artikkel 21 nr. 1 og artikkel 21 nr. 2. 

4. Kommisjonen skal hvert annet år underrette 

Europaparlamentet og Rådet om framskrittene som er gjort når 

det gjelder å nå kapasitetsmålene og gjenstående 

kapasitetsmangler i EERC.  
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Artikkel 13 

Opplæring, øvelser, erfaringsbasert læring og 

kunnskapsformidling 

1. Kommisjonen skal innenfor unionsordningen utføre 

følgende oppgaver på området opplæring, øvelser, erfarings-

basert læring og kunnskapsformidling: 

a)  utarbeide og forvalte et opplæringsprogram for personell fra 

sivilforsvaret og andre beredskapsledere innen forebygging 

av, beredskap for og innsats ved katastrofer. Programmet 

skal inneholde felles kurs og en utvekslingsordning der 

eksperter kan utlånes til andre medlemsstater. 

 Opplæringsprogrammet skal ha til formål å bedre 

samordningen, kompatibiliteten og komplementariteten 

mellom ressursene nevnt i artikkel 9 og 11 og forbedre 

kompetansen hos ekspertene nevnt i artikkel 8 bokstav d) 

og f), 

b)  utarbeide og forvalte et opplæringsnettverk som er åpent for 

opplæringssentre for personell fra sivilforsvaret og 

beredskapsledere og andre relevante aktører og institusjoner 

innen forebygging av, beredskap for og innsats ved 

katastrofer. 

Opplæringsnettverket har til oppgave å 

i)  forbedre alle faser av katastrofehåndteringen idet det 

tas hensyn til tilpasningen til og begrensningen av 

klimaendring, 

ii)  skape synergier blant sine medlemmer gjennom 

utveksling av erfaringer og beste praksis, relevant 

forskning, oppnådde erfaringer, kurs og seminarer, 

øvelser og forsøksprosjekter, og 

iii)  utarbeide retningslinjer for opplæring innen sivil 

beredskap på unionsplan og internasjonalt plan, 

herunder opplæring i forebygging av, beredskap for og 

innsats ved katastrofer, 

c)  utarbeide en strategisk ramme med angivelse av 

øvingsvirksomhetens mål og rolle, en langsiktig omfattende 

plan der prioriteringer for øvingsvirksomheten angis, samt 

utarbeide og forvalte et øvelsesprogram, 

d)  utarbeide og forvalte et program for erfaringsbasert læring 

fra sivile beredskapstiltak gjennomført innenfor rammen av 

unionsordningen, som omfatter aspekter fra hele 

katastrofehåndteringsforløpet, for å etablere et bredere 

grunnlag for læringsprosesser og kunnskapsutvikling. 

Programmet skal omfatte 

i)  overvåking, analyse og vurdering av alle relevante 

sivilberedskapstiltak innenfor unionsordningen, 

ii)  bidra til gjennomføringen av erfaringsbasert læring for 

å oppnå et erfaringsbasert grunnlag for å utvikle 

virksomhet innenfor katastrofehåndteringsforløpet, og 

iii)  utvikling av metoder og verktøy for innsamling, 

analyse, fremming og gjennomføring av de oppnådde 

erfaringer. 

 Programmet skal ved behov også omfatte erfaringer som er 

gjort fra innsats utenfor Unionen slik at koplinger og 

synergieffekter mellom bistand som gis innenfor rammen 

av unionsordningen og innenfor rammen av humanitær 

bistand, kan utnyttes, 

e)  utvikle retningslinjer for kunnskapsformidling og 

gjennomføring av de ulike oppgaver nevnt i bokstav a)-d) 

på medlemsstatsplan, og 

f)  stimulere og oppmuntre til innføring og bruk av relevant ny 

teknologi innenfor rammen av unionsordningen. 

2. I forbindelse med utførelsen av oppgavene nevnt i nr. 1 

skal Kommisjonen ta særlig hensyn til behovene og interessene 

til medlemsstater som står overfor lignende katastroferisikoer. 

3. På anmodning fra en medlemsstat, en tredjestat eller De 

forente nasjoner eller FNs organisasjoner kan Kommisjonen 

utplassere en ekspertgruppe på stedet for å bidra med råd om 

beredskapstiltak. 

KAPITTEL IV 

INNSATS 

Artikkel 14 

Underretning om katastrofer i Unionen 

1. Ved en katastrofe i Unionen, eller ved en overhengende 

fare for katastrofe, som forårsaker eller kan forårsake 

virkninger på tvers av landegrensene eller påvirker eller kan 

komme til å påvirke andre medlemsstater, skal den medlemsstat 

der katastrofen har inntruffet eller sannsynligvis kommer til å 

inntreffe, umiddelbart underrette de medlemsstatene som kan 

bli berørt av katastrofen, og dersom virkningene kan bli 

betydelige, Kommisjonen. 

Første ledd får ikke anvendelse dersom underretningsplikten 

allerede er oppfylt i henhold til annet unionsregelverk i henhold 

til traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergi-

fellesskap eller i henhold til eksisterende internasjonale avtaler. 

2. Ved en katastrofe i Unionen, eller ved en overhengende 

fare for katastrofe, som sannsynligvis vil føre til at en eller flere 

medlemsstater anmoder om bistand, skal den medlemsstat der 

katastrofen har inntruffet eller sannsynligvis kommer til å 

inntreffe, umiddelbart underrette Kommisjonen om at det kan 

forventes en anmodning om bistand gjennom ERCC, slik at 

Kommisjonen ved behov kan underrette de øvrige 

medlemsstater og mobilisere de vedkommende tjenester.  
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3. Underretningene nevnt i nr. 1 og 2 skal ved behov skje

gjennom CECIS. 

Artikkel 15 

Tiltak ved katastrofer i Unionen 

1. Når en katastrofe inntreffer i Unionen, eller ved en

overhengende fare for at en katastrofe kan inntreffe, kan den 

berørte medlemsstat anmode om bistand gjennom ERCC. 

Anmodningen skal være så konkret som mulig. 

2. I ekstraordinære situasjoner med økt risiko kan en

medlemsstat også anmode om bistand i form av midlertidig 

forhåndsutplassering av beredskapsressurser. 

3. Dersom det er nødvendig, skal Kommisjonen når den

mottar en anmodning om bistand, umiddelbart 

a) videresende anmodningen til kontaktpunktene i de øvrige

medlemsstatene,

b) sammen med den berørte medlemsstat samle inn godkjent

informasjon om situasjonen og formidle den til medlems-

statene,

c) i samråd med den anmodende medlemsstat utarbeide

anbefalinger om ytelse av bistand gjennom unionsord-

ningen på grunnlag av behovene på stedet og alle relevante

eksisterende planer som nevnt i artikkel 10 nr. 1, og

oppfordre medlemsstatene til å sette inn særskilte ressurser

og legge til rette for samordning av den nødvendige bistand,

og

d) treffe ytterligere tiltak for å legge til rette for samordning av

innsatsen.

4. Enhver medlemsstat som får en anmodning om bistand

gjennom unionsordningen, skal umiddelbart ta stilling til om 

den er i stand til å yte den anmodende medlemsstat den ønskede 

bistand, og underrette denne om sin beslutning gjennom CECIS 

med angivelse av omfanget av, vilkårene for og eventuelt 

kostnadene ved den bistand som medlemsstaten kan yte. ERCC 

skal holde medlemsstatene underrettet. 

5. Den anmodende medlemsstat skal ha ansvar for å lede

hjelpeaksjoner. Myndighetene i den anmodende medlemsstat 

skal fastsette retningslinjer og eventuelt fastsette grensene for 

de oppgaver som overdras til modulene eller andre 

beredskapsressurser. Opplysningene om utførelsen av disse 

oppgavene skal gis til den person som er utpekt som ansvarlig 

av den medlemsstat som yter bistanden. Den anmodende 

medlemsstat kan også anmode om at en ekspertgruppe sendes 

ut for å bistå i vurderingsarbeidet, legge til rette for 

samordningen på stedet mellom medlemsstatenes grupper eller 

bistå med teknisk rådgivning. 

6. Den anmodende medlemsstat skal treffe hensiktsmessige

tiltak for å bedre vertsnasjonens egne muligheter til å støtte 

bistanden som kommer utenfra. 

7. Kommisjonens rolle i henhold til denne artikkel skal ikke

påvirke medlemsstatens myndighet og ansvar for egne grupper, 

moduler og andre støtteressurser, herunder militære ressurser. 

Særlig kan Kommisjonens støtte ikke medføre kommando over 

og kontroll med medlemsstatenes grupper, moduler og annen 

støtte, som skal settes inn på frivillig grunnlag i samsvar med 

samordningen i hovedkvarteret og på stedet. 

Artikkel 16 

Bedre sammenheng i innsatsen ved katastrofer utenfor 

Unionen 

1. Når en katastrofe inntreffer utenfor Unionen, eller ved en

overhengende fare for at en katastrofe kan inntreffe, kan den 

berørte stat anmode om bistand gjennom ERCC. Bistand kan 

også anmodes gjennom eller av De forente nasjoner og FNs 

organisasjoner eller av en relevant internasjonal organisasjon. 

2. Innsats i henhold til denne artikkel kan gjennomføres

enten som en selvstendig hjelpeaksjon eller som et bidrag til en 

aksjon som ledes av en internasjonal organisasjon. Unionens 

samordning skal være fullt integrert med den samlede 

samordning som ytes av FNs kontor for samordning av 

humanitære aktiviteter (OCHA), og skal respektere dets 

ledende rolle. 

3. Kommisjonen skal bidra til at bistanden ytes på en

sammenhengende måte gjennom følgende tiltak: 

a) opprettholde en dialog med medlemsstatenes kontakt-

punkter for å sikre at Unionen, gjennom unionsordningen,

yter et effektivt og sammenhengende bidrag til

hjelpearbeidet totalt sett, særlig

i) umiddelbart underrette medlemsstatene om 

anmodninger om bistand og deres fulle omfang,

ii) støtte en felles vurdering av situasjonen og av

behovene, yte teknisk rådgivning og/eller legge til rette

for samordning av bistanden på stedet ved å ha en

gruppe av eksperter innen sivil beredskap på stedet,

iii) dele relevante vurderinger og analyser med alle

relevante aktører,

iv) legge fram en oversikt over bistand som tilbys av

medlemsstater og andre aktører,

v) gi råd om hvilken type bistand det er behov for slik at

den bistand som ytes, er i samsvar med

behovsvurderingene, og

vi) bidra til å løse praktiske problemer i forbindelse med

ytingen av bistand på områder som for eksempel

transitt og toll,

b) umiddelbart utarbeide anbefalinger, om mulig i samarbeid

med den berørte stat, på grunnlag av behovene på stedet og

alle relevante eksisterende planer, og oppfordre

medlemsstatene til å sette inn bestemte ressurser og legge

til rette for samordning av bistanden det er anmodet om,
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c) holde kontakt med den berørte stat med hensyn til tekniske

opplysninger, for eksempel det nøyaktige behovet for

bistand, godtakelse av tilbud og praktiske ordninger for

mottak og fordeling av bistand lokalt,

d) holde kontakt med eller støtte OCHA og samarbeide med

andre relevante aktører som bidrar til det samlede

hjelpearbeidet for å oppnå størst mulig synergieffekter,

finne komplementariteter og unngå overlappinger og

mangler, og

e) samarbeide med alle berørte aktører, særlig under

avslutningsfasen av hjelpeaksjonen innenfor rammen av

unionsordningen, for å lette en smidig overlevering.

4. Uten at det berører Kommisjonens rolle i henhold til nr. 3

og samtidig som det tas hensyn til kravet om at den operative 

innsatsen innenfor rammen av unionsordningen settes inn 

umiddelbart, skal Kommisjonen, så snart unionsordningen er 

aktivert, underrette den europeiske tjeneste for 

utenriksforbindelser slik at det sikres sammenheng mellom den 

sivile beredskapsinnsatsen og Unionens overordnede 

forbindelser med den berørte stat. Kommisjonen skal holde 

medlemsstatene fullstendig underrettet i samsvar med nr. 3. 

5. På stedet skal det sikres hensiktsmessig samarbeid med

Unionens delegasjon slik at denne kan legge til rette for 

kontakten med regjeringen i den berørte stat. Om nødvendig 

skal Unionens delegasjon yte logistikkstøtte til gruppene av 

eksperter innen sivil beredskap nevnt i nr. 3 bokstav a) ii). 

6. Enhver medlemsstat som får en anmodning om bistand

gjennom unionsordningen, skal umiddelbart ta stilling til om 

den er i stand til å yte den anmodende medlemsstat den ønskede 

bistand, og underrette ERCC om sin beslutning gjennom 

CECIS med angivelse av omfanget av, vilkårene for og 

eventuelt kostnadene ved den bistand som medlemsstaten kan 

yte. ERCC skal holde medlemsstatene underrettet. 

7. Unionsordningen kan også brukes som støtte til den sivile

beredskap i forbindelse med konsulær bistand til unionsborgere 

ved katastrofer i tredjestater, dersom de berørte medlemsstaters 

konsulære myndigheter anmoder om dette. 

8. Etter en anmodning om bistand kan Kommisjonen treffe

ytterligere nødvendige støttende og utfyllende tiltak for å sikre 

sammenheng i bistanden. 

9. Samordningen gjennom unionsordningen skal verken

påvirke de bilaterale kontaktene mellom medlemsstatene og den 

berørte stat eller samarbeidet mellom medlemsstatene og De 

forente nasjoner og andre relevante internasjonale 

organisasjoner. Slike bilaterale kontakter kan også brukes til å 

bidra til samordningen gjennom unionsordningen. 

10. Kommisjonens rolle i henhold til denne artikkel skal ikke

påvirke medlemsstatens myndighet og ansvar for egne grupper, 

moduler og annen støtte, herunder militære ressurser. Særlig 

kan Kommisjonens støtte ikke medføre kommando over og 

kontroll med medlemsstatenes grupper, moduler og annen 

støtte, som skal settes inn på frivillig grunnlag i samsvar med 

samordningen i hovedkvarteret og på stedet. 

11. Det skal arbeides for å skape synergier med andre

unionsinstrumenter, særlig med tiltak som finansieres i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1257/96. Kommisjonen skal sikre 

samordning mellom instrumentene og der det er relevant, sikre 

at de av medlemsstatenes sivile beredskapstiltak som bidrar til 

en mer omfattende humanitær innsats, i størst mulig grad 

finansieres i henhold til denne beslutning. 

12. Når unionsordningen aktiveres, skal medlemsstatene som

yter katastrofehjelp, holde ERCC fullt orientert om sin 

virksomhet. 

13. Medlemsstatenes grupper og moduler som deltar i

innsatsen på stedet gjennom unionsordningen, skal samarbeide 

nært med ERCC og ekspertgruppene på stedet som nevnt i nr. 3 

bokstav a) ii). 

Artikkel 17 

Støtte på stedet 

1. Kommisjonen kan velge, utnevne og sende ut en

ekspertgruppe bestående av eksperter fra medlemsstatene 

a) ved en katastrofe utenfor Unionen som nevnt i artikkel 16

nr. 3,

b) ved en katastrofe i Unionen som nevnt i artikkel 15 nr. 5,

c) etter anmodning om sakkunnskap om forebygging i

samsvar med artikkel 5 nr. 2, eller

d) etter anmodning om sakkunnskap om beredskap i samsvar

med artikkel 13 nr. 3.

Eksperter fra Kommisjonen og andre tjenester i Unionen kan 

inngå i gruppen for å støtte gruppen og lette kontakten med 

ERCC. Eksperter som sendes ut av OCHA eller andre 

internasjonale organisasjoner, kan inngå i gruppen for å styrke 

samarbeidet og legge til rette for felles vurderinger. 

2. Framgangsmåten for utvelgelse og utpeking av eksperter

skal være som følger: 

a) Medlemsstatene skal utpeke eksperter som de skal ha

ansvar for, og som kan settes inn som medlemmer av

ekspertgruppene,
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b) Kommisjonen skal velge ekspertene og lederen for disse

gruppene på grunnlag av deres kvalifikasjoner og erfaring,

herunder hvilken opplæring de har fått når det gjelder

unionsordningen, tidligere erfaring med oppdrag innenfor

rammen av unionsordningen og annet internasjonalt

hjelpearbeid. Utvelgelsen skal også baseres på andre

kriterier, som språkferdigheter, for å sikre at gruppen

samlet sett har de ferdigheter som kreves i den aktuelle

situasjon, og

c) Kommisjonen skal utpeke eksperter/gruppeledere for

oppdraget etter avtale med deres utpekende medlemsstat.

3. Når ekspertgrupper sendes ut, skal de legge til rette for

samordning mellom medlemsstatenes innsatsgrupper og 

samarbeide med vedkommende myndigheter i den anmodende 

stat som angitt i artikkel 8 bokstav d). ERCC skal opprettholde 

nær kontakt med ekspertgruppene og gi dem veiledning og 

logistikkstøtte. 

Artikkel 18 

Transport og utstyr 

1. Ved en katastrofe, enten i eller utenfor Unionen, kan

Kommisjonen støtte medlemsstatene slik at de får tilgang til 

utstyr eller transportressurser, ved å 

a) framskaffe og utveksle opplysninger om utstyr og

transportressurser som kan stilles til rådighet av

medlemsstatene, for å legge til rette for felles anvendelse av

utstyret eller transportressursene,

b) bistå medlemsstatene med å identifisere og lette deres

tilgang til transportressurser som kan være tilgjengelige fra

andre kilder, herunder det kommersielle marked, eller

c) bistå medlemsstatene med å identifisere utstyr som kan

være tilgjengelig fra andre kilder, herunder det

kommersielle marked.

2. Kommisjonen kan supplere de transportressurser

medlemsstatene bidrar med, ved å stille til rådighet slike 

ytterligere transportressurser som trengs for å sikre hurtig 

innsats ved katastrofer. 

KAPITTEL V 

FINANSIELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 19 

Budsjettmidler 

1. Den finansielle rammen for gjennomføring av unions-

ordningen i tidsrommet 2014-2020, skal være 368 428 000 euro 

i løpende priser. 

223 776 000 euro i løpende priser skal komme fra budsjettpost 3 

«Sikkerhet og medborgerskap» i den flerårige finansielle 

rammen, og 144 652 000 euro i løpende priser skal komme fra 

budsjettpost 4 «Det globale Europa». 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor grensene av den flerårige finansielle 

rammen. 

2. Bevilgninger som følger av refusjon fra mottakere av

katastrofehjelp, skal utgjøre inntekter avsatt til bestemte formål 

i henhold til artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

3. Den finansielle rammen nevnt i nr. 1 kan også dekke

utgifter til forberedende arbeid, overvåking, kontroll, revisjon 

og evaluering som kreves for å forvalte unionsordningen og nå 

målene for ordningen. 

Slike utgifter kan særlig dekke undersøkelser, ekspertmøter, 

informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, herunder 

spredning av informasjon om Unionens politiske prioriteringer, 

forutsatt at de er forbundet med de generelle målene for 

unionsordningen, utgifter til IT-nettverk som fokuserer på 

behandling og utveksling av opplysninger, herunder 

sammenkopling med eksisterende eller framtidige 

sektorovergripende systemer for datautveksling og tilhørende 

utstyr, i tillegg til utgifter til all annen faglig og administrativ 

bistand som Kommisjonen pådrar seg i forvaltningen av 

programmet. 

4. Den finansielle rammen nevnt i nr. 1 skal i tidsrommet

2014-2020 fordeles i samsvar med de prosentandeler og 

prinsipper som er angitt i vedlegg I. 

5. Kommisjonen skal gjennomgå fordelingen angitt i

vedlegg I på grunnlag av resultatet av den foreløpige 

evalueringen nevnt i artikkel 34 nr. 2 bokstav a). Dersom det er 

nødvendig på grunnlag av nevnte evaluering, skal 

Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 30 for å justere hvert av tallene i vedlegg 

I med over 8 prosentpoeng og inntil 16 prosentpoeng. Nevnte 

delegerte rettsakter skal vedtas innen 30. juni 2017. 

6. Dersom det av tvingende hasteårsaker er behov for en

gjennomgåelse av tilgjengelige budsjettmidler for innsatstiltak, 

skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

for å justere hvert av tallene i vedlegg I med over 

8 prosentpoeng og inntil 16 prosentpoeng, innenfor rammen av 

tilgjengelige budsjettbevilgninger og i samsvar med 

framgangsmåten angitt i artikkel 31. 

Artikkel 20 

Alminnelige støtteberettigede tiltak 

Følgende alminnelige tiltak skal være berettiget til finansiell 

støtte for å styrke forebyggingen av, beredskapen for og en 

effektiv innsats ved katastrofer: 

a) studier, undersøkelser, modellberegninger og utarbeidelse

av scenarier for å legge til rette for utveksling av kunnskap,

beste praksis og opplysninger,
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b) opplæring, øvelser, seminarer, utveksling av personell og

eksperter, opprettelse av nettverk, demonstrasjonsprosjekter

og teknologioverføring,

c) overvåkings-, vurderings- og evalueringstiltak,

d) informasjon til offentligheten, utdanning og bevisstgjøring

og tilhørende formidlingstiltak for å trekke borgerne med i

arbeidet for å forbygge og redusere virkningene av

katastrofer i Unionen og hjelpe unionsborgerne til å

beskytte seg selv mer effektivt og på en bærekraftig måte,

e) innføre og drive et program for læring som bygger på

erfaringer fra innsats og øvelser innenfor rammen av

unionsordningen, herunder på områder som er relevante for

forebygging og beredskap, og

f) kommunikasjonstiltak og tiltak for å øke bevisstheten om

medlemsstatenes og Unionens sivile beredskapsarbeid på

områdene forebygging av, beredskap for og innsats ved

katastrofer.

Artikkel 21 

Støtteberettigede forebyggende tiltak og beredskapstiltak 

1. Følgende forebyggende tiltak og beredskapstiltak skal

være berettiget til finansiell støtte: 

a) samfinansiering av prosjekter, studier, seminarer, under-

søkelser og lignende tiltak og virksomhet som nevnt i

artikkel 5,

b) samfinansiering av fagfellevurderinger som nevnt i artikkel

6 bokstav d) og artikkel 8 bokstav j),

c) opprettholdelse av ERCCs funksjoner i samsvar med

artikkel 8 bokstav a),

d) forberedelse til mobilisering og utsending av ekspert-

gruppene nevnt i artikkel 8 bokstav d) og artikkel 17 og

opparbeiding og opprettholdelse av en ressurs med hurtig

innsatsevne gjennom et nettverk av kompetente eksperter

fra medlemsstatene som nevnt i artikkel 8 bokstav f),

e) opprettelse og vedlikehold av CECIS og verktøyer for å

muliggjøre kommunikasjon og informasjonsdeling mellom

ERCC og kontaktpunktene i medlemsstatene og de andre

deltakernes kontaktpunkter innenfor rammen av

unionsordningen,

f) bidrag til utvikling av tverrnasjonale systemer for påvisning,

tidlig varsling og alarm av europeisk interesse for å gjøre

det mulig å sette inn innsats hurtig og styrke

sammenkoplingen av de nasjonale systemene for tidlig

varsling og alarm med hverandre og med ERCC og CECIS.

Disse systemer skal ta hensyn til og bygge videre på

eksisterende og framtidige kilder og systemer for

informasjon, overvåking og påvisning,

g) planlegging av innsats innenfor rammen av unionsord-

ningen i samsvar med artikkel 10,

h) støtte til beredskapsvirksomhet som beskrevet i artikkel 13,

i) utvikling av EERC som nevnt i artikkel 11, i samsvar med

nr. 2 i denne artikkel,

j) identifikasjon av mangler i EERC i samsvar med

artikkel 12, og støtte til medlemsstater slik at de kan

avhjelpe manglene gjennom samfinansiering av nye

beredskapsressurser med inntil 20 % av de støtteberettigede

kostnadene, forutsatt at

i) behovet for nye ressurser bekreftes av risikovur-

deringer,

ii) prosessen for å identifisere mangler som angitt i

artikkel 12, viser at slike ressurser ikke er tilgjengelig

for medlemsstatene,

iii) slike ressurser er utviklet av medlemsstatene, enten

alene eller i et konsortium,

iv) slike ressurser er forbeholdt den frivillige beredskaps-

ressursen i et tidsrom på minst to år, og

v) samfinansieringen av slike ressurser er kostnads-

effektiv.

Ved behov skal det gis forrang til konsortier av 

medlemsstater som samarbeider om en felles risiko, 

k) tiltak som sikrer at logistikkstøtten til ekspertgruppene

nevnt i artikkel 17 nr. 1, er tilgjengelig,

l) tilrettelegging av samordning av medlemsstatenes

forhåndsutplassering av katastrofeberedskapsressurser i

Unionen i samsvar med artikkel 8 bokstav g), og

m) støtte til rådgivning i spørsmål som gjelder forebyggende

tiltak og beredskapstiltak ved å utplassere ekspertgrupper

på stedet, på anmodning fra en medlemsstat, en tredjestat

eller De forente nasjoner eller FNs organisasjoner, i

samsvar med artikkel 5 nr. 2 og artikkel 13 nr. 3.

2. Berettigelsen til finansiell støtte for tiltak nevnt i nr. 1

bokstav i) skal være begrenset til 

a) kostnader på unionsplan ved opprettelse og forvaltning av

EERC og tilhørende prosesser angitt i artikkel 11,

b) kostnader ved obligatoriske opplæringskurs, øvelser og

seminarer som er nødvendige for å sertifisere medlems-

statenes beredskapsressurser med tanke på EERC

(«sertifiseringskostnader»). Sertifiseringskostnadene kan

bestå av enhetskostnader eller faste beløp fastsatt per type

ressurs, og kan dekke inntil 100 % av støtteberettigede

kostnader,
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c) engangskostnader som er nødvendige for å oppgradere

medlemsstatenes beredskapsressurser fra rent nasjonal bruk

til en tilstand der de står klare og er tilgjengelige for

utsending som en del av EERC i samsvar med

kvalitetskravene til den frivillige beredskapsressursen og de

anbefalinger som er formulert i sertifiseringsprosessen

(«tilpasningskostnader»). Nevnte tilpasningskostnader kan

omfatte kostnader knyttet til modulenes samvirkingsevne

og andre beredskapsressurser, selvstendighet, selvfor-

syning, egnethet for transport, emballasje og lignende

kostnader samt kostnader ved opprettelse av flernasjonale

beredskapsressurser (for eksempel seminarer, opplæring,

utvikling av felles metoder, standarder, framgangsmåter og

tilsvarende virksomhet), forutsatt at disse kostnader

spesifikt gjelder ressursenes deltakelse i den frivillige

beredskapsressursen. De skal ikke dekke kostnader til utstyr

eller menneskelige ressurser som innledningsvis kreves for

å etablere beredskapsressursene eller for løpende

vedlikeholds- eller driftskostnader. Tilpasningskostnadene

kan bestå av enhetskostnader eller faste beløp fastsatt per

type ressurs, og kan dekke inntil 100 % av støtteberettigede

kostnader, forutsatt at disse ikke overstiger 30 % av de

gjennomsnittlige kostnader ved utvikling av ressursen, og

d) kostnader ved å opprette og forvalte rammeavtaler,

partnerskapsrammeavtaler eller tilsvarende ordninger for å

avhjelpe midlertidige mangler i forbindelse med

ekstraordinære katastrofer, ut fra en tilnærming som tar

hensyn til alle foreliggende farer,

Finansieringen i henhold til bokstav d) i dette nummer 

i) kan dekke kostnader eller gebyrer som er nødvendige for å

utarbeide, forberede, forhandle, inngå og forvalte

kontraktene eller ordningene samt kostnadene ved

utvikling av standardiserte framgangsmåter og øvelser for

å sikre effektiv bruk av ressurser. Slik finansiering kan

også dekke inntil 40 % av kostnadene ved å sikre hurtig

tilgang til disse ressursene,

ii) skal ikke dekke kostnadene ved å kjøpe eller utvikle nye

beredskapsressurser eller kostnadene ved drift av disse

tilleggsressursene i en katastrofesituasjon. De medlems-

stater som anmoder om bistand, skal stå for driftskost-

nadene for disse tilleggsressursene i en katastrofesituasjon,

iii) skal ikke overstige 10 % av den finansielle rammen angitt

i artikkel 19 nr. 1. Dersom taket på 10 % nås før utløpet av

programplanleggingsperioden og dette er nødvendig for å

sikre at unionsordningen fungerer på en tilfredsstillende

måte, kan dette taket på 10 % ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter overskrides med inntil 5 prosentpoeng.

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 33

nr. 2.

Artikkel 22 

Støtteberettigede innsatstiltak 

Følgende innsatstiltak skal være berettiget til finansiell støtte: 

a) utsending av ekspertgruppene nevnt i artikkel 17 nr. 1

sammen med logistikkstøtte og utsending av eksperter som

nevnt i artikkel 8 bokstav d) og e),

b) ved en katastrofe, støtte til medlemsstatene for å gi dem

tilgang til utstyr og transportressurser som nevnt i artikkel

23, og

c) ved en anmodning om bistand, slike ytterligere støttende og

utfyllende tiltak som er nødvendige for å lette

samordningen av innsatsen på den mest effektive måten.

Artikkel 23 

Støtteberettigede tiltak når det gjelder utstyr og 

transportressurser 

1. Følgende tiltak skal være berettiget til finansiell støtte

med henblikk på tilgang til utstyr og transportressurser innenfor 

rammen av unionsordningen: 

a) framskaffe og utveksle opplysninger om utstyr og

transportressurser som medlemsstatene kan beslutte å stille

til rådighet, for å legge til rette for felles anvendelse av

utstyret eller transportressursene,

b) bistå medlemsstatene med å identifisere og lette deres

tilgang til transportressurser som kan være tilgjengelige fra

andre kilder, herunder det kommersielle marked, eller

c) bistå medlemsstatene med å identifisere utstyr som kan

være tilgjengelig fra andre kilder, herunder det

kommersielle marked, og

d) finansiere de transportressurser som er nødvendige for å

sikre hurtig innsats ved katastrofer. Slike tiltak skal være

berettiget til finansiell støtte bare dersom følgende kriterier

er oppfylt:

i) det er framsatt en anmodning om bistand innenfor

rammen av unionsordningen i samsvar med artikkel 15

og 16,

ii) ytterligere transportressurser er nødvendig for å sikre

at kastastrofeinnsatsen i henhold til unionsordningen

er effektiv,

iii) bistanden tilsvarer behovene identifisert av ERCC og

ytes i samsvar med anbefalingene fra ERCC om

tekniske spesifikasjoner, kvalitet, tidsplan og metoder

for levering,



Nr. 28/1040 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

iv) bistanden innenfor rammen av unionsordningen er

godkjent av den anmodende stat, direkte eller gjennom

De forente nasjoner eller FNs organisasjoner, eller en

relevant internasjonal organisasjon, og

v) bistanden, når det gjelder katastrofer i tredjestater,

utfyller Unionens samlede humanitære innsats.

2. Unionens finansielle støtte til transportressurser skal ikke

overstige 55 % av den samlede støtteberettigede kostnaden. 

3. Unionens finansielle støtte til transport kan i tillegg dekke

høyst 85 % av samlede støtteberettigede kostnader i følgende 

situasjoner: 

a) kostnadene ved transport av de ressursene medlemsstatene

frivillig har forpliktet seg til å holde i beredskap i samsvar

med artikkel 11, eller

b) bistanden er nødvendig for å oppfylle et kritisk behov, og

den er ikke tilgjengelig, eller er ikke tilgjengelig i

tilstrekkelig grad, i den frivillige beredskapsressursen.

4. Unionens finansielle støtte til transportressurser kan i

tillegg dekke inntil 100 % av samlede støtteberettigede 

kostnader beskrevet i nr. i), ii) og iii) dersom dette er nødvendig 

for at medlemsstatene skal kunne slå sammen sin bistand på en 

operativt effektiv måte, og dersom kostnadene gjelder noe av 

det følgende: 

i) korttidsleie av lagerkapasitet for midlertidig lagring av

bistand fra medlemsstatene med sikte på å legge til rette

for samordning av transporten av slik bistand,

ii) ompakking av medlemsstatenes bistand med henblikk på

maksimal utnyttelse av tilgjengelig transportkapasitet eller

for å oppfylle konkrete driftsmessige krav, eller

iii) lokal transport av felles bistand med sikte på å sikre en

samordnet levering på bestemmelsesstedet i den

anmodende stat.

Unionens finansielle støtte i henhold til dette nummer skal ikke 

overskride 75 000 euro i løpende priser for hver aktivering av 

unionsordningen. I unntakstilfeller kan dette taket overskrides 

ved hjelp av gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

5. Dersom flere medlemsstater anvender felles transport, kan

en medlemsstat innta en ledende rolle og anmode om finansiell 

støtte fra Unionen til transporten i sin helhet. 

6. Dersom en medlemsstat anmoder Kommisjonen om å

inngå avtale om transporttjenester, skal Kommisjonen anmode 

om at deler av kostnadene refunderes i samsvar med finansie-

ringssatsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4. 

7. Følgende kostnader skal være berettiget til finansiell støtte

fra Unionen til transportressurser i henhold til denne artikkel: 

alle kostnader knyttet til forflytning av transportressurser, 

herunder kostnader ved alle tjenester, gebyrer, kostnader til 

logistikk og håndtering, drivstoff og eventuelle innkvarte-

ringskostnader samt øvrige indirekte kostnader som skatter, 

avgifter generelt og transittkostnader. 

Artikkel 24 

Mottakere 

Det kan ytes tilskudd i henhold til denne beslutning til juridiske 

personer, uten hensyn til om de er privatrettslige eller 

offentligrettslige juridiske personer. 

Artikkel 25 

Finansielle intervensjoner og framgangsmåter for 

gjennomføring 

1. Kommisjonen skal yte den finansielle støtten fra Unionen

i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

2. Finansiell støtte i henhold til denne beslutning kan gis i

alle de former som er angitt i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, særlig tilskudd, refusjon av utgifter, offentlige 

innkjøp og bidrag til forvaltningsfond. 

3. For å gjennomføre denne beslutning skal Kommisjonen

vedta årlige arbeidsprogrammer ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter, med unntak for tiltak som hører inn under 

katastrofeinnsatsen i samsvar med kapittel IV, som ikke kan gis 

i forkant. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 33 

nr. 2. De årlige arbeidsprogrammene skal inneholde målene 

som skal nås, forventede resultater, gjennomføringsmetode og 

samlet beløp. Det årlige arbeidsprogrammet skal også 

inneholde en beskrivelse av de tiltakene som skal finansieres, 

en angivelse av det beløp som er avsatt til hvert tiltak, og en 

veiledende tidsplan for gjennomføringen. Når det gjelder den 

finansielle støtten nevnt i artikkel 28 nr. 2, skal de årlige 

arbeidsprogrammene beskrive de tiltak som planlegges for 

statene som angis der. 

Artikkel 26 

Komplementaritet og sammenheng i Unionens tiltak 

1. Tiltak som mottar finansiell støtte i henhold til denne

beslutning, skal ikke motta støtte fra Unionens øvrige 

finansieringsordninger. 

Kommisjonen skal sikre at de som søker om og de som mottar 

finansiell støtte i henhold til denne beslutning, underretter 

Kommisjonen om hvilken finansiell støtte de mottar fra andre 

kilder, herunder Unionens alminnelige budsjett, og om alle 

pågående søknader om slik støtte. 
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2. Det skal søkes synergier og komplementaritet med andre

unionsordninger. Ved innsats i forbindelse med humanitære 

kriser i tredjestater skal Kommisjonen sikre komplementaritet 

og sammenheng mellom de tiltak som finansieres i henhold til 

denne beslutning, og de tiltak som finansieres i henhold til 

forordning (EF) nr. 1257/96. 

3. Dersom bistand innenfor rammen av unionsordningen

bidrar til en humanitær innsats fra Unionens side, særlig i 

sammensatte nødssituasjoner, bør tiltak som mottar finansiell 

støtte i henhold til denne beslutning, ta utgangspunkt i 

identifiserte behov og være i samsvar med de humanitære 

prinsipper og prinsippene om bruk av sivile beredskapsressurser 

og militære ressurser fastsatt i den europeiske enighet om 

humanitær bistand. 

Artikkel 27 

Vern av Unionens finansielle interesser 

1. Når tiltak finansiert i henhold til denne beslutning

gjennomføres, skal Kommisjonen treffe egnede tiltak for å sikre 

at Unionens finansielle interesser vernes gjennom tiltak for å 

forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet, 

gjennom effektiv kontroll og, dersom uregelmessigheter 

oppdages, gjennom inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp 

samt, der det er hensiktsmessig, gjennom effektive, avpassede 

og avskrekkende administrative og finansielle sanksjoner. 

2. Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten

skal ha fullmakt til utføre revisjon på grunnlag av dokument-

kontroll og kontroll på stedet hos alle mottakere av tilskudd, 

entreprenører og underleverandører som har mottatt midler fra 

Unionen i henhold til denne beslutning. 

3. Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)

kan, i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 

nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2) 

foreta undersøkelser, herunder kontroller og inspeksjoner på 

stedet, med henblikk på å fastslå hvorvidt det har forekommet 

bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som 

påvirker Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en 

avtale om tilskudd eller beslutning om tilskudd eller en kontrakt 

som er finansiert i henhold til denne beslutning. 

4. Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal samarbeidsavtaler

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

avtaler og beslutninger om tilskudd som følge av 

gjennomføringen av denne forordning inneholde bestemmelser 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1073/1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT 

L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2) 

som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å utføre slike revisjoner og undersøkelser i 

henhold til deres respektive fullmakter. 

KAPITTEL VI 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 28 

Tredjestater og internasjonale organisasjoner 

1. Unionsordningen er åpen for deltaking for

a) stater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som er

medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (EØS), i samsvar med vilkårene i EØS-avtalen, og

andre europeiske stater når avtaler og framgangsmåter

tillater det,

b) tiltredende stater, kandidatstater og potensielle kandidat-

stater, i samsvar med de allmenne prinsippene og vilkårene

for disse statenes deltaking i unionsprogrammer som er

fastsatt i de respektive rammeavtalene og beslutninger tatt

av assosieringsråd, eller lignende avtaler,

2. Den finansielle støtten nevnt i artikkel 20 og artikkel 21

nr. 1 bokstav a), b), f) og h) kan også gis til kandidatstater og 

potensielle kandidatstater som ikke deltar i unionsordningen, 

samt til stater som omfattes av den europeiske nabostats-

politikken, i den utstrekning den finansielle støtten er et 

supplement til finansiering tilgjengelig i henhold til en 

framtidig unionsregelverksakt om opprettelse av ordningen for 

hjelp før tiltredelse (IPA II) og en framtidig unionsregel-

verksakt om opprettelse av en ordning for europeisk naboskap. 

3. Internasjonale og regionale organisasjoner kan samarbeide

om virksomhet i henhold til unionsordningen dersom relevante 

bilaterale eller multilaterale avtaler mellom disse organisasjoner 

tillater det. 

Artikkel 29 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal for anvendelsen av denne beslutning 

utpeke de vedkommende myndigheter og underrette 

Kommisjonen om dette. 

Artikkel 30 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte

rettsakter på de vilkår som er fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i

artikkel 19 nr. 5 og 6, skal gis til Kommisjonen til og med 

31. desember 2020.
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3. Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 19 nr. 5 og 6,

kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegering av myndighet som angis i beslutningen, opphører. 

Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt fastsatt i 

beslutningen. Den skal ikke berøre gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er i kraft. 

4. Når Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt, skal

den umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 5

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to 

måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne 

fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre 

innsigelse. Fristen skal forlenges med to måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 31 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel,

skal tre i kraft umiddelbart og gjelde så lenge det ikke gjøres 

innsigelse i samsvar med nr. 2. I underretningen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

anvendelsen av framgangsmåten for behandling av hastesaker 

begrunnes. 

2. Europaparlamentet eller Rådet kan etter framgangsmåten i

artikkel 30 nr. 5 gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt. I så 

fall skal Kommisjonen oppheve rettsakten umiddelbart etter at 

Europaparlamentet eller Rådet har meddelt sin beslutning om å 

gjøre innsigelse. 

Artikkel 32 

Gjennomføringsrettsakter 

1. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om

a) samhandlingen mellom ERCC og medlemsstatenes

kontaktpunkter som fastsatt i artikkel 8 bokstav b), artikkel

15 nr. 3 og artikkel 16 nr. 3 bokstav a), og de operative

prosedyrer for innsats ved katastrofer i Unionen som

fastsatt i artikkel 15, og utenfor Unionen som fastsatt i

artikkel 16, herunder identifikasjon av relevante interna-

sjonale organisasjoner,

b) elementene i CECIS samt organiseringen av utvekslingen

av opplysninger gjennom CECIS som fastsatt i artikkel 8

bokstav b),

c) prosessen for utsending av ekspertgrupper som fastsatt i

artikkel 17,

d) identifikasjon av moduler, andre beredskapsressurser og

eksperter som fastsatt i artikkel 9 nr. 1,

e) de driftsmessige krav til modulenes virkemåte og

samvirkingsevne som fastsatt i artikkel 9 nr. 2, herunder

deres oppgaver, ressurser, viktigste elementer, selv-

stendighet og utsending,

f) kapasitetsmålene, kvalitetskravene og samvirkingskravene

samt framgangsmåten for sertifiserings og registrering som

er nødvendig for at EERC skal fungere, i henhold til

artikkel 11, og om de finansielle ordninger i henhold til

artikkel 21 nr. 2,

g) identifikasjon og utbedringen av mangler i EERC som

fastsatt i artikkel 12,

h) organiseringen av utdanningsprogrammet, rammen for

øvelser og programmet for erfaringsbasert læring som

fastsatt i artikkel 13, og

i) organiseringen av støtte til transport av bistand som fastsatt

i artikkel 18 og 23.

2. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 33 

nr. 2. 

Artikkel 33 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Denne komiteen

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennom-

føringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 34 

Vurdering 

1. Det skal føres regelmessig tilsyn med gjennomføringen av

tiltak som mottar finansiell støtte. 

2. Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av denne

beslutning og legge fram for Europaparlamentet og Rådet 

a) en foreløpig vurderingsrapport om de resultater som er

oppnådd, og om de kvalitative og kvantitative sidene ved

gjennomføringen av denne beslutning innen 30. juni 2017,

b) en melding om fortsatt gjennomføring av denne beslutning

innen 31. desember 2018, og

c) en sluttvurderingsrapport innen 31. desember 2021.

Den foreløpige vurderingsrapporten og meldingen nevnt i 

henholdsvis bokstav a) og b) skal ved behov ledsages av forslag 

til endring av denne beslutning. 
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KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 35 

Overgangsbestemmelser 

1. Tiltak som igangsettes før 1. januar 2014 på grunnlag av

vedtak 2007/162/EF, Euratom skal om relevant fortsatt 

forvaltes i samsvar med bestemmelsene i nevnte vedtak. 

2. Medlemsstatene skal sikre at overgangen mellom de tiltak

som gjennomføres innenfor rammen av finansieringsordningen, 

og de tiltak som skal gjennomføres i samsvar med 

bestemmelsene i denne beslutning, skjer på en smidig måte på 

nasjonalt plan. 

Artikkel 36 

Oppheving 

Vedtak 2007/162/EF, Euratom og vedtak 2007/779/EØF, 

Euratom oppheves. Henvisninger til de opphevede vedtak skal 

forstås som henvisninger til denne beslutning og leses i henhold 

til sammenligningstabellen angitt i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 37 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 

1. januar 2014.

Artikkel 38 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene i samsvar med 

traktatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2013. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

Formann President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Prosentsatser for fordeling av den finansielle rammen for gjennomføring av unionsordningen nevnt i 

artikkel 19 nr. 1 

Forebygging: 20 % +/- 8 prosentpoeng 

Beredskap:  50 % +/- 8 prosentpoeng 

Innsats:  30 % +/- 8 prosentpoeng 

Prinsipper 

Ved gjennomføring av denne beslutning skal Kommisjonen prioritere tiltak hvis frist i henhold til denne beslutning 

ligger innenfor tidsrommet fram til utløpet av denne frist, med det formål å overholde nevnte frist. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Rådsvedtak 2007/162 EF, Euratom Rådsvedtak 2007/779 EF, Euratom Denne beslutning 

Artikkel 1 nr. 1 — 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 3 — 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 1 — 

Artikkel 1 nr. 2 første ledd Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 1 nr. 6 

Artikkel 2 nr. 1 — 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 13 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 20 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 8 bokstav d) 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 7 og artikkel 8 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 8 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 7 Artikkel 8 bokstav c) 

Artikkel 2 nr. 8 Artikkel 18 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 9 Artikkel 18 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 10 Artikkel 16 nr. 7 

Artikkel 2 nr. 11 — 

Artikkel 3 Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 20 og artikkel 21 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) Artikkel 22 bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav b) Artikkel 22 bokstav b) og artikkel 23 

nr. 1 bokstav a), b) og c) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav c) Artikkel 23 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 23 nr. 2 og 4 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 32 nr. 1 i) 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1 
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Rådsvedtak 2007/162 EF, Euratom Rådsvedtak 2007/779 EF, Euratom Denne beslutning 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 9 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 9 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 9 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 9 nr. 5 

Artikkel 4 nr. 6 Artikkel 9 nr. 6 

Artikkel 4 nr. 7 Artikkel 9 nr. 9 

Artikkel 4 nr. 8 Artikkel 9 nr. 7 

Artikkel 5 Artikkel 24 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 8 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 8 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 8 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 8 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 13 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 6 — 

Artikkel 5 nr. 7 Artikkel 13 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 8 Artikkel 13 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 5 nr. 9 Artikkel 18 

Artikkel 5 nr. 10 Artikkel 8 bokstav e) 

Artikkel 5 nr. 11 Artikkel 8 bokstav g) 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 25 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 25 nr. 3 tredje og fjerde 

punktum 

Artikkel 6 nr. 4 — 

Artikkel 6 nr. 5 Artikkel 25 nr. 3 første og annet 

punktum 

Artikkel 6 nr. 6 — 

Artikkel 6 Artikkel 14 

Artikkel 7 Artikkel 28 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 15 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav a) Artikkel 15 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav c) Artikkel 15 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav b) Artikkel 15 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 7 nr. 3 første og tredje 

punktum 

Artikkel 15 nr. 4 og artikkel 16 nr. 6 
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Rådsvedtak 2007/162 EF, Euratom Rådsvedtak 2007/779 EF, Euratom Denne beslutning 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 15 nr. 5 

Artikkel 7 nr. 5 — 

Artikkel 7 nr. 6 Artikkel 17 nr. 3 første punktum 

Artikkel 8 Artikkel 26 

Artikkel 8 nr. 1 første ledd Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd Artikkel 16 nr. 2 første punktum 

Artikkel 8 nr. 1 tredje ledd — 

Artikkel 8 nr. 1 fjerde ledd — 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 16 nr. 4 

Artikkel 8 nr. 3 — 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav a) Artikkel 16 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav b) Artikkel 16 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav c) Artikkel 16 nr. 3 bokstav d) 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav d) Artikkel 16 nr. 3 bokstav e) 

Artikkel 8 nr. 5 Artikkel 16 nr. 8 

Artikkel 8 nr. 6 første ledd Artikkel 17 nr. 1 og artikkel 17 nr. 2 

bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 6 annet ledd Artikkel 17 nr. 3 annet punktum 

Artikkel 8 nr. 7 første ledd — 

Artikkel 8 nr. 7 annet ledd Artikkel 16 nr. 2 annet punktum 

Artikkel 8 nr. 7 tredje ledd Artikkel 16 nr. 9 

Artikkel 8 nr. 7 fjerde ledd Artikkel 16 nr. 11 

Artikkel 8 nr. 7 femte ledd — 

Artikkel 8 nr. 8 Artikkel 16 nr. 10 

Artikkel 8 nr. 9 bokstav a) Artikkel 16 nr. 12 

Artikkel 8 nr. 9 bokstav b) Artikkel 16 nr. 13 

Artikkel 9 Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 9 Artikkel 18 

Artikkel 10 Artikkel 19 nr. 3 
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Rådsvedtak 2007/162 EF, Euratom Rådsvedtak 2007/779 EF, Euratom Denne beslutning 

Artikkel 10 Artikkel 28 

Artikkel 11 — 

Artikkel 11 Artikkel 29 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 27 nr. 1 

Artikkel 12 nr. 2 — 

Artikkel 12 nr. 3 — 

Artikkel 12 nr. 4 — 

Artikkel 12 nr. 5 — 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 32 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 32 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 32 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 32 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 12 nr. 5 Artikkel 32 nr. 1 bokstav h) 

Artikkel 12 nr. 6 Artikkel 32 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 12 nr. 7 — 

Artikkel 12 nr. 8 — 

Artikkel 12 nr. 9 Artikkel 32 nr. 1 bokstav a) etter 

semikolon 

Artikkel 13 Artikkel 13 Artikkel 33 

Artikkel 14 Artikkel 19 

Artikkel 15 Artikkel 14 Artikkel 34 

Artikkel 15 Artikkel 36 

Artikkel 16 Artikkel 37 annet punktum 

Artikkel 17 Artikkel 16 Artikkel 38 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1296/2013 

av 11. desember 2013 

om Den europeiske unions program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) og om endring av 

beslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av den europeiske mikrofinansieringsordningen Progress 

til fordel for sysselsetting og sosial integrasjon(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 46 bokstav d), artikkel 149,  

artikkel 153 nr. 2 bokstav a) og artikkel 175 tredje ledd, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonal-

forsamlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med kommisjonsmeldingen av 29. juni 2011 

med tittelen «A budget for Europe 2020» der det 

anbefales å rasjonalisere og forenkle Unionens finansie-

ringsordninger og skjerpe fokus på både tilleggsverdien 

for Unionen og virkninger og resultater, opprettes ved 

denne forordning Den europeiske unions program for 

sysselsetting og sosial innovasjon («programmet») med 

henblikk på å videreføre og utvikle den virksomheten 

som utøves på grunnlag av europaparlaments- og råds-

beslutning nr. 1672/2006/EF(4), europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 492/2011(5), Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU(6) og 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 283/2010/EU, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 238, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014,  

s. 59. 

(1) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 88. 

(2) EUT C 225 av 27.7.2012, s. 167. 

(3) Europaparlamentets holdning av 21. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1672/2006/EF av 

24. oktober 2006 om skiping av eit fellesskapsprogram for 

sysselsetjing og sosial solidaritet — Progress (EUT L 315 av 

15.11.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av  

5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen 

(EUT L 141 av 27.5.2011, s. 1). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU av  

26. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om formidling av ledige 

stillingar og søknader om arbeid, og om vidareføring av EURES 

(EUT L 328 av 28.11.2012, s. 21). 

som ligger til grunn for den europeiske mikrofinansie-

ringsordningen Progress til fordel for sysselsetting og 

sosial integrasjon(7) («ordningen»). 

2)  Det europeiske råd godkjente 17. juni 2010 Kommi-

sjonens forslag til en Europa 2020-strategi for sysselset-

ting og smart, bærekraftig og inkluderende vekst 

(«Europa 2020»), som omfatter fem overordnede mål 

(herunder dem som omhandler sysselsetting, kampen 

mot fattigdom og sosial utstøting samt utdanning) og sju 

flaggskipinitiativer, og som dermed utgjør en sammen-

hengende politisk ramme for det kommende tiår. Det 

europeiske råd gikk inn for full mobilisering av 

relevante unionsordninger og relevant politikk for å 

oppfylle de felles målene, og oppfordret medlemsstatene 

til å videreutvikle sine samordnede tiltak. 

3)  I samsvar med artikkel 148 nr. 4 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) vedtok Rådet 

21. oktober 2010 retningslinjer for sysselsettingspolitikk 

som sammen med de overordnede retningslinjene for 

medlemsstatenes og Unionens økonomiske politikk, 

som er vedtatt i samsvar med 121 i TEUV, utgjør de 

integrerte retningslinjene for Europa 2020-strategien. 

Programmet bør bidra til å nå Europa 2020-målene, 

særlig målene om fattigdomsreduksjon og sysselsetting, 

som definert i retningslinjene for sysselsetting. For dette 

formål bør programmet støtte gjennomføringen av 

flaggskipinitiativene, særlig «European Platform against 

Poverty and Social Exclusion, «Agenda for New Skills 

and Jobs» samt «Youth on the Move» og sysselset-

tingspakken for ungdom. 

4)  I Europa 2020-strategiens flaggskipinitiativer med 

tittelen «European Platform against Poverty and Social 

Exclusion» og «Innovation Union» framholdes sosial 

innovasjon som et effektivt verktøy for å håndtere de 

sosiale utfordringene som oppstår som følge av en 

aldrende befolkning, fattigdom, arbeidsløshet, nye 

arbeidsmønstre og livsstiler samt borgernes forvent-

ninger til sosial rettferdighet, utdanning og helsetje-

nester. Programmet bør støtte tiltak som styrker sosial 

innovasjon for å håndtere sosiale behov som ikke 

dekkes eller som ikke dekkes i tilstrekkelig grad, når det 

gjelder å bekjempe fattigdom og sosial utstøting, 

fremme høy sysselsetting som er bærekraftig og av god 

kvalitet, sikre tilstrekkelig og fattigdomsforebyggende 

  

(7) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 283/2010/EU av  

25. mars 2010 om opprettelse av den europeiske mikrofinansie-

ringsordningen Progress til fordel for sysselsetting og sosial 

integrasjon (EUT L 87 av 7.4.2010, s. 1). 

2019/EØS/28/74 
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sosial trygghet, forbedre arbeidsvilkårene og øke 

adgangen til utdanning for sårbare personer, idet det tas 

behørig hensyn til de regionale og lokale myndighetenes 

rolle. Programmet bør også fungere som en katalysator 

for tverrnasjonale partnerskap og sammenkopling av 

nett mellom aktører fra den offentlige, private og tredje 

sektor, samt støtte dem i å utforme og gjennomføre nye 

metoder for å håndtere akutte sosiale behov og 

utfordringer. 

5) Programmet bør særlig bidra til å identifisere og

analysere nyskapende løsninger samt øke den praktiske

gjennomføringen av dem ved hjelp av nyskapende

sosialpolitiske prosjekter, for om nødvendig å bistå

medlemsstatene med å effektivisere sine arbeidsmar-

keder og ytterligere forbedre sin politikk for sosial

trygghet og integrasjon. Nyskapende sosialpolitiske

prosjekter er prøving i praksis av sosial innovasjon,

basert på prosjekter. De gjør det mulig å innhente opp-

lysninger om hvorvidt den sosiale nyskapingen er

gjennomførbar. Det bør være mulig for vellykkede ideer

å bli videreført i større skala med økonomisk støtte fra

Det europeiske sosialfond (ESF) og fra andre kilder.

6) Den åpne samordningsmetoden som har vist seg å være

fleksibel og effektiv i drift på områdene sysselsetting og

sosialpolitikk, bør få bred anvendelse og bør dra nytte

av de tiltakene som får støtte gjennom programmet.

7) Framskritt mot en sosialt og miljømessig bærekraftig

utvikling i Europa krever at det forutsees og utvikles

nye ferdigheter og ny kompetanse slik at det skapes

bedre vilkår for å skape arbeidsplasser, sysselset-

tingskvalitet og arbeidsvilkår gjennom oppfølgingstiltak

innen utdanning, arbeidsmarkedspolitikk og

sosialpolitikk i forbindelse med omstillinger av bransjer

og tjenester. Programmet bør derfor bidra til å fremme

«grønn» og «hvit» sysselsetting og arbeidsplasser innen

IKT, som er bærekraftig og av god kvalitet, og bør

foregripe og utvikle nye ferdigheter og ny kompetanse

til fordel for nye arbeidsplasser som er bærekraftige og

av god kvalitet, ved å knytte sysselsettingspolitikk og

sosialpolitikk til industri- og strukturpolitikk, og ved å

støtte overgangen til en ressurseffektiv økonomi med

lave karbonutslipp. Programmet bør særlig fungere som

en katalysator for å utforske arbeidsplasspotensialet i

den offentlige sektorens «grønne» økonomi og sosiale

investeringer, samt i lokale og regionale sysselset-

tingsinitiativer.

8) Der det er relevant bør programmet ta hensyn til den

territoriale dimensjonen av arbeidsløshet, fattigdom og

sosial utstøting og særlig til de voksende ulikheter som

finnes innenfor og mellom regioner, mellom landdis-

trikter og byer samt innenfor byer.

9) Det er nødvendig å konsolidere de sosiale dimensjonene

i det indre marked. I lys av behovet for å styrke tilliten

til det indre marked, herunder den frie bevegelighet for

tjenester, ved å overholde arbeidstakernes rettigheter, er

det nødvendig å sikre både arbeidstakeres og

entreprenørers rett til fri bevegelighet på like vilkår i

hele Unionen.

10) Programmet bør i samsvar med Europa 2020-strategien

ta sikte på en sammenhengende tilnærming for å

fremme en sysselsetting som er bærekraftig og av god

kvalitet, og for å bekjempe og forebygge sosial utstøting

og fattigdom, samtidig som det tas hensyn til behovet

for likestilling mellom kvinner og menn. Gjennomfø-

ringen av programmet bør rasjonaliseres og forenkles,

særlig ved å opprette et sett av felles bestemmelser som

blant annet omfatter generelle mål samt overvåkings- og

vurderingsordninger. Programmet bør fokusere på

prosjekter som uavhengig av størrelse tilfører Unionen

en tydelig tilleggsverdi. For å redusere den admini-

strative byrden bør programmet støtte skaping og

utvikling av nett og partnerskap. Dessuten bør det i

større grad benyttes forenklede kostnadsalternativer

(engangsbeløp og finansiering etter faste satser), særlig

med hensyn til å gjennomføre programmer for mobilitet,

samtidig som det sikres innsyn i saksbehandlingen.

Programmet bør være en ettstedshandel for tilbydere av

mikrofinansiering på unionsplan, som yter finansiering

til mikrokreditter og sosialt entreprenørskap, forenkler

tilgangen til lån og yter faglig støtte.

11) Med tanke på programmets begrensede midler og

forhåndstildelingen av disse midlene til de ulike

programdelene, bør det gis finansieringsprioritet til å

utvikle strukturer med en tydelig mangfoldiggjørende

virkning som også vil gagne annen virksomhet og andre

initiativer. Det bør også treffes tiltak for å unngå enhver

mulighet for overlapping og/eller dobbeltfinansiering

med andre midler eller programmer, særlig ESF.

12) Unionen bør sørge for å ha faktiske opplysninger som

bygger på en pålitelig analyse, for å støtte utformingen

av politikken på sysselsettingsområdet og det sosiale

området, og det bør særlig tas hensyn til virkningen av

finanskriser og økonomiske kriser. Disse opplysningene

øker verdien av nasjonale tiltak ved å skape en

unionsdimensjon og et sammenligningsgrunnlag for

innsamling av data, og ved å utvikle statistiske

verktøyer og metoder samt felles indikatorer med

henblikk på å danne et fullstendig bilde av situasjonen

når det gjelder sysselsetting, sosialpolitikk og arbeids-

vilkår i hele Unionen, og sikre en vurdering av

programmenes og politikkens effektivitet som er av høy

kvalitet, slik at blant annet målene i Europa 2020-

strategien kan nås.
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13) Unionen har enestående muligheter til å skape en

plattform for å utveksler erfaringer om politikk og

gjensidig læring mellom stater som deltar i programmet

på områdene sysselsetting, sosial trygghet og sosial

integrasjon samt sosialt entreprenørskap. Kunnskap om

gjennomført politikk i andre stater og om resultatene av

den, herunder resultater oppnådd gjennom nyskapende

sosialpolitiske prosjekter på lokalt, regionalt og

nasjonalt plan, utvider de politiske beslutningstakernes

muligheter og utløser dermed utvikling av ny politikk.

14) Det er en vesentlig del av Unionens sosialpolitikk å

sikre at det finnes minstestandarder og at arbeidsvilkå-

rene i Unionen hele tiden forbedres. Unionen spiller en

viktig rolle når det gjelder å sikre at den rettslige

rammen tilpasses utviklingen av arbeidsmønstre og nye

helse- og sikkerhetsrisikoer, idet det tas hensyn til

prinsippene om anstendig arbeid og intelligent

regulering. Unionen har også en viktig rolle når det

gjelder å finansiere tiltak som forbedrer overholdelsen

av arbeidsstandarder etter ratifiserte konvensjoner under

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og

unionsregler om vern av arbeidstakernes rettigheter.

Dette er særlig tilfellet for tiltak som er holdnings-

skapende (f.eks. ved sosial merking), for å spre

opplysninger og fremme debatt om viktige utfordringer

og politiske spørsmål som gjelder arbeidsvilkår,

herunder mellom partene i arbeidslivet og andre berørte

parter, samt for å fremme tiltak for balanse mellom

arbeid og fritid, for å iverksette forebyggende tiltak og

for å fremme en forebyggende kultur på området helse

og sikkerhet på arbeidsplassen.

15) Partene i arbeidslivet og organisasjoner fra det sivile

samfunn spiller en nøkkelrolle i å fremme sysselsetting

av god kvalitet, bekjempe sosial utstøting og fattigdom,

samt i å bekjempe arbeidsløshet. Derfor bør partene i

arbeidslivet og organisasjonene fra det sivile samfunn

der det er hensiktsmessig, delta i gjensidig læring og i å

utvikle, gjennomføre og spre ny politikk. Kommisjonen

bør informere og drøfte resultatene av gjennomføringen

av programmet med Unionens parter i arbeidslivet og

organisasjoner fra det sivile samfunn.

16) Unionen har som mål å styrke den sosiale dimensjonen

av globaliseringen og bekjempe sosial dumping ved å

fremme et anstendig arbeid og anstendige arbeids-

standarder, ikke bare i stater som deltar i programmet,

men også internasjonalt, enten direkte overfor

tredjestater eller indirekte gjennom samarbeid med

internasjonale organisasjoner. Det bør derfor utvikles

passende forbindelser med tredjestater som ikke deltar i

programmet, med henblikk på å oppfylle målene i

programmet, idet det tas hensyn til eventuelle relevante

avtaler mellom disse statene og Unionen. Dette kan

innebære at representanter for disse tredjestatene deltar i

arrangementer av gjensidig interesse (som konferanser,

arbeidsgrupper og seminarer), som finner sted i stater

som deltar i programmet. Dessuten bør det utvikles et

samarbeid med de berørte internasjonale organisa-

sjonene, særlig ILO og andre relevante FN-organer, 

Europarådet og Organisasjonen for økonomisk samarbeid 

og utvikling (OECD), slik at programmet gjennomføres 

idet det tas hensyn til disse organisasjonenes rolle. 

17) I samsvar med artikkel 45 og 46 i TEUV fastsettes det i

forordning (EU) nr. 492/2011 bestemmelser om å oppnå

fri bevegelighet for arbeidstakere på grunnlag av

likebehandling ved å sikre et nært samarbeid mellom

medlemsstatenes sentrale arbeidsformidlinger innbyrdes

og med Kommisjonen. EURES, som er det europeiske

nettverket for arbeidsformidlinger, bør forbedre arbeids-

markedene ved å legge til rette for frivillig geografisk

mobilitet over landegrensene for arbeidstakere, skape

større åpenhet på arbeidsmarkedet, sikre arbeids-

formidling og støtte virksomhet innen formidling,

rekruttering, rådgivning og veiledning på nasjonalt og

tverrnasjonalt plan og dermed bidra til å nå målene i

Europa 2020-strategien. Medlemsstatene bør oppmunt-

res til å integrere EURES-tjenester ved å gjøre dem

tilgjengelige i en ettstedshandel, når det er hensikts-

messig.

18) EURES' virkeområde bør utvides til å omfatte utvikling

av og støtte til målrettede programmer for mobilitet etter

forslagsinnbydelse på unionsplan, med henblikk på å

fylle ledige stillinger i tilfeller der det er fastslått

mangler på arbeidsmarkedet. I samsvar med artikkel 47

i TEUV bør disse programmene bidra til å fremme

frivillig mobilitet blant unge arbeidstakere i Unionen.

Målrettede programmer for mobilitet, for eksempel de

som bygger på det forberedende tiltaket «Din første

EURES-jobb», bør gjøre det lettere for unge å benytte

sysselsettingsmulighetene og få ansettelse i en annen

medlemsstat og bør også stimulere arbeidsgiverne til å

opprette arbeidsplasser for unge mobile arbeidstakere.

Programmer for mobilitet bør likevel ikke få Unionen

og medlemsstatene til å avstå fra å hjelpe unge med å

finne arbeid i sitt hjemland.

19) I mange grenseregioner spiller EURES-partnerskap over

landegrensene en viktig rolle i utviklingen av et reelt

europeisk arbeidsmarked. EURES-partnerskap over

landegrensene omfatter minst to medlemsstater eller én

medlemsstat og en annen deltakerstat. Dermed er de

tydelig tverrgående og utgjør en kilde til tilleggsverdi

for Unionen. EURES-partnerskap over landegrensene

bør derfor fortsatt støttes gjennom horisontal unions-

virksomhet, med mulighet for å bli supplert av nasjonale

ressurser eller av ESF.
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20)  Vurderingen av EURES-virksomhet bør ta hensyn til 

kvalitative og kvantitative kriterier. Ettersom utgående 

arbeidsformidling i én medlemsstat fører til inngående 

arbeidsformidling i en annen, og er avhengig av et 

arbeidsmarked i stadig endring og de tilhørende 

mobilitetsmønstrene, bør vurderingen ikke bare 

fokusere på inn- eller utgående arbeidsformidling i de 

enkelte medlemsstatene, men også på aggregerte tall på 

unionsplan. Dessuten bør man huske på at rådgivning 

ikke nødvendigvis fører til målbar mobilitet eller 

formidling av arbeidsplasser. 

21)  Ifølge Europa 2020-strategien og særlig retningslinje 7 

fastsatt i rådsbeslutning 2010/707/EU(1), er selvstendig 

virksomhet og entreprenørskap avgjørende for å oppnå 

smart,, bærekraftig og inkluderende vekst. 

22)  Mangel på tilgang til kreditt, egenkapital eller 

egenkapitallignende midler er en av de største hindrin-

gene for å etablere nye foretak, særlig blant dem som 

befinner seg lengst vekk fra arbeidsmarkedet. Unionen 

og medlemsstatene må intensivere sine tiltak på dette 

området for å utvide tilførselen av og tilgangen til 

mikrofinansiering og innfri behovene til dem som har 

mest bruk for det, herunder særlig arbeidsløse, kvinner 

og sårbare personer som ønsker å starte eller utvikle en 

svært liten bedrift, også som selvstendig næringsdri-

vende, men som ikke har tilgang til kreditt. Dessuten 

utgjør svært små bedrifter flertallet av nystartede foretak 

i Unionen. Det bør derfor være mulig for mikrokreditter 

å fungere som et middel til å oppnå tilleggsverdi og 

konkrete resultater raskt. I første omgang opprettet 

Europaparlamentet og Rådet ordningen i 2010. 

Formidlingen av opplysninger om mikrofinansie-

ringsmuligheter på unionsplan og på medlemstatsplan 

bør forbedres for bedre å nå ut til dem som har behov 

for mikrofinansiering. 

23)  Mikrofinansiering og støtte til sosialt entreprenørskap 

bør nå ut til potensielle mottakere og bør ha en 

langvarig virkning. De bør bidra til høy sysselsetting 

som er bærekraftig og av god kvalitet, og virke som 

katalysator for både økonomisk politikk og politikken 

for lokal utvikling. For å maksimere mulighetene til å 

skape levedyktige foretak bør de tiltakene som omfatter 

mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap, ledsages 

av veilednings- og opplæringsprogrammer samt all 

relevant informasjon som bør ajourføres regelmessig og 

gjøres tilgjengelig for offentligheten av den aktuelle 

finansyteren. Det er for dette formål avgjørende at det 

skaffes tilstrekkelig finansiering, særlig gjennom ESF. 

  

(1) Rådsavgjerd 2010/707/EU av 21. oktober 2010 om retningslinjer 

for sysselsetjingspolitikken i medlemsstatane (EUT L 308 av 

24.11.2010, s. 46). 

24)  Bedre tilgang til mikrofinansiering på Unionens unge 

mikrofinansmarked gjør det nødvendig at den institu-

sjonelle kapasiteten hos tilbyderne av mikrofinansiering 

styrkes, særlig hos mikrofinansieringsinstitusjoner som 

ikke er banker, i samsvar med kommisjonsmeldingen av 

13. november 2007 med tittelen «A European Initiative 

for the development of micro-credit in support of 

growth and employment», og kommisjonsrapporten av 

25. juli 2008 med tittelen «Promotion of Women 

Innovators and Entrepreneurship». 

25)  Den sosiale økonomien og sosialt entreprenørskap 

utgjør en integrert del av Europas mangfoldige sosiale 

markedsøkonomi og spiller en viktig rolle i å skape 

større sosial tilnærming i Europa. De bygger på 

prinsippene om solidaritet og ansvar, og om at 

enkeltpersoner og det sosiale målet skal gis forrang 

framfor kapital, samt på å fremme sosialt ansvar, sosial 

utjevning og sosial integrasjon. Foretak med et sosialt 

formål kan fungere som drivkraft for sosiale 

forandringer gjennom å tilby nyskapende løsninger som 

fremmer arbeidsmarkeder og sosiale tjenester som er 

tilgjengelige for alle. De kan derfor gi et verdifullt 

bidrag til å oppnå målet for Europa 2020-strategien. 

Programmet bør forbedre tilgangen til ulike typer 

finansiering for foretak med et sosialt formål ved at det 

opprettes egnede ordninger som imøtekommer deres 

særlige finansielle behov gjennom hele deres levetid. 

26)  For å utnytte erfaringene fra foretak som Den 

europeiske investeringsbank-gruppen bør Kommisjonen 

indirekte iverksette tiltak som omfatter mikrofinansie-

ring og sosialt entreprenørskap, ved å overlate 

budsjettgjennomføringsoppgaver til slike foretak i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012(2) («finansreglementet»). Bruken 

av Unionens ressurser samler vektstangvirkningen fra 

internasjonale finansinstitusjoner og andre investorer, 

skaper synergivirkninger mellom medlemsstatenes og 

Unionens tiltak og forener framgangsmåtene. Den 

forbedrer dermed tilgangen til finansiering for visse 

risikogrupper og unge, samt mikrofinansieringens evne 

til å nå ut til disse. Tilgangen til finansiering for svært 

små bedrifter, herunder selvstendig næringsdrivende og 

foretak med et sosialt formål, forbedres også. Unionen 

bidrar dermed til å utvikle den nye sosiale 

næringssektoren og mikrofinansmarkedet i Unionen og 

fremmer tverrnasjonal virksomhet. Unionens tiltak bør 

utfylle medlemsstatenes bruk av finansieringsordninger 

til mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap. De 

foretakene som har fått ansvaret for å gjennomføre 

tiltakene, bør sikre at de skaper en tilleggsverdi for 

Unionen og unngår dobbeltfinansiering med Unionens 

ressurser.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 
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27)  I samsvar med Europa 2020-strategien bør programmet 

bidra til å håndtere det akutte problemet med arbeids-

løshet blant unge. Unge bør derfor sikres en framtid og 

utsikten til å spille en nøkkelrolle i utviklingen av 

samfunnet og økonomien i Europa, noe som er særlig 

viktig i krisetider. 

28)  Programmet bør også understreke de små bedriftenes 

særlige rolle og betydning når det gjelder utdanning, 

sakkunnskap og tradisjonell fagkunnskap, samt sikre at 

unge har tilgang til mikrofinansiering. Programmet bør 

legge til rette for at beste praksis utveksles mellom 

medlemsstatene og andre stater som deltar i program-

met, på alle disse områdene. 

29)  Programmets tiltak bør støtte medlemsstatenes og 

arbeidsmarkedsaktørenes gjennomføring av rådsre-

kommandasjon av 22. april 2013(1) om opprettelsen av 

en ungdomsgaranti. I nevnte rekommandasjon fastsettes 

det at alle unge under 25 år bør motta et kvalitetstilbud 

om sysselsetting, videreutdanning, lære- eller prakti-

kanttid senest fire måneder etter at de er blitt arbeidsløse 

eller har forlatt det formelle utdanningssystemet. 

Programmet bør legge til rette for at beste praksis 

utveksles mellom medlemsstatene og andre stater som 

deltar i programmet på dette området. 

30)  I henhold til artikkel 3 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske union (TEU) og artikkel 8 i TEUV er det 

nødvendig å sikre at programmet bidrar til å fremme 

likestilling mellom kvinner og menn i alle programmets 

programdeler og virksomhet, herunder gjennom integre-

ring av likestillingsaspektet og når det er relevant, 

gjennom særlige tiltak for å fremme sysselsetting og 

sosial integrasjon av kvinner. I henhold til artikkel 10 i 

TEUV bør programmet sikre at gjennomføringen av 

prioriteringene bidrar til å bekjempe forskjellsbehand-

ling på grunnlag av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, 

religion eller overbevisning, funksjonshemning, alder 

eller seksuell legning. Det bør foretas overvåking og 

vurdering for å undersøke hvordan spørsmål om 

bekjempelse av forskjellsbehandling behandles innenfor 

programmets virksomhet. 

31)  Programmet Progress for tidsrommet 2007–2013 

inneholder avsnitt med titlene «Ikke-diskriminering og 

mangfold» og «Likestilling mellom kvinner og menn», 

som skal videreføres og videreutvikles innenfor 

programmet Rettigheter, likestilling og unionsbor-

gerskap for tidsrommet 2014–2020. Det er imidlertid 

meget viktig å opprettholde et sterkt fokus på likestilling 

mellom kvinner og menn og på ikke-diskriminering i 

alle relevante initiativer og tiltak som omfattes av dette 

programmet, særlig med hensyn til å forbedre kvinners 

deltaking i arbeidslivet og arbeidsvilkår, og for å 

fremme en bedre balanse mellom yrkes- og privatliv. 

  

(1) Rådsrekommandasjon av 22. april 2013 om opprettelse av en 

ungdomsgaranti (EUT C 120 av 26.4.2013, s. 1). 

32)  I henhold til artikkel 9 i TEUV og målene for 

Europa 2020-strategien bør programmet bidra til å sikre 

høy sysselsetting som er bærekraftig og av god kvalitet, 

til å sikre en tilstrekkelig sosial trygghet og til å 

bekjempe fattigdom og sosial utstøting, og bør ta 

hensyn til de kravene som er knyttet til et høyt 

vernenivå for menneskers helse. 

33)  Programmet bør utfylle andre unionsprogrammer og 

samtidig anerkjenne at hver ordning bør fungere etter 

sine særlige framgangsmåter. Derfor bør de samme 

støtteberettigede kostnadene ikke føre til dobbel 

finansiering. Med henblikk på å oppnå en tilleggsverdi 

og en merkbar virkning gjennom unionsfinansiering bør 

det utvikles nær samvirking mellom programmet, øvrige 

unionsprogrammer og strukturfondene, særlig ESF og 

sysselsettingsinitiativet for ungdom. Programmet bør 

utfylle andre unionsprogrammer og -initiativer som har 

fokus på å bekjempe arbeidsløshet blant unge. 

34)  Programmet bør gjennomføres slik at det blir lettere for 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene å bidra til 

å oppfylle programmets mål. 

35)  For å sikre en mer effektiv kommunikasjon med 

offentligheten i alminnelighet og sterkere synergi-

virkninger mellom de kommunikasjonstiltakene som 

iverksettes på Kommisjonens initiativ, bør de ressursene 

som i henhold til dette programmet settes av til 

informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, også 

bidra til å spre og framlegge informasjon om Unionens 

politiske prioriteringer knyttet til dette programmets 

generelle mål. 

36)  I denne forordning fastsettes det for hele programmets 

varighet en finansiell ramme som skal utgjøre det 

viktigste referansebeløpet for Europaparlamentet og 

Rådet under den årlige budsjettbehandlingen, som 

definert i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen [av 

2. desember 2013] mellom Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen om budsjettdisiplin, samarbeid i 

budsjettsaker og god økonomistyring(2). 

37)  Gjennom hele utgiftssyklusen bør Unionens øko-

nomiske interesser ivaretas gjennom forholdsmessige 

tiltak, herunder ved å forebygge, påvise og etterforske 

uregelmessigheter, kreve tilbake midler som er tapt, 

betalt på feil grunnlag eller brukt på en feilaktig måte 

og, der det er hensiktsmessig, ilegge sanksjoner, i 

samsvar med finansreglementet.  

  

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 
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38)  For å sikre at programmet er tilstrekkelig fleksibelt for å 

imøtekomme stadig nye behov og tilsvarende politiske 

prioriteringer i løpet av hele programmets varighet, bør 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV når det gjelder 

omfordeling av midler mellom programdelene og til de 

enkelte tematiske avsnittene innenfor programdelene. 

Når Kommisjonen forbereder og utarbeider delegerte 

rettsakter, bør den samtidig sikre at de relevante 

dokumentene sendes samtidig til Europaparlamentet og 

Rådet. 

39)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/ 

2011(1). 

40)  Ettersom målene for denne beslutning ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning opprettes Den europeiske unions 

program for sysselsetting og sosial innovasjon («programmet»), 

som har som formål å bidra til å gjennomføre Europa 2020, 

herunder dets overordnede mål, integrerte retningslinjer og 

flaggskipinitiativer, ved å gi økonomisk støtte for å nå Unions 

mål om høy sysselsetting som er bærekraftig og av god kvalitet, 

sikre tilstrekkelig og anstendig sosial trygghet, bekjempe sosial 

utstøting og fattigdom samt forbedre arbeidsvilkårene. 

2.  Programmet skal løpe fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 

16. februar 2011 om fastsettelse av regler og generelle prinsipper 

for hvordan medlemsstatene skal kontrollere Kommisjonens 

utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13). 

1)  «foretak med et sosialt formål» et foretak som, uansett sin 

juridiske form 

a)  i henhold til sine vedtekter eller andre rettslige 

dokumenter som det er stiftet på grunnlag av, har som 

sitt primære mål å oppnå en målbar, positiv sosial 

virkning, framfor å skape utbytte til sine eiere, 

medlemmer og aksjeeiere, og som 

i)  leverer tjenester eller varer som gir et sosialt 

utbytte, og/eller 

ii)  benytter en metode for å produsere varer eller 

tjenester som er et uttrykk for dets sosiale mål, 

b)  først og fremst bruker sitt utbytte til å nå sitt primære 

mål og har forhåndsbestemte framgangsmåter og regler 

for all utdeling av overskudd til aksjeeiere og eiere, for 

å sikre at en slik utdeling ikke undergraver det primære 

målet, og 

c)  drives i entreprenørånd, på en ansvarlig og gjennom-

siktig måte, særlig ved å trekke inn arbeidstakere, 

kunder og parter som berøres av dets forretningsvirk-

somhet, 

2)  «mikrokreditt» et lån på opptil 25 000 euro, 

3)  «svært liten bedrift» et foretak, herunder selvstendig 

næringsdrivende, som sysselsetter færre enn ti personer og 

med en samlet årsomsetning eller samlet årsbalanse som 

ikke overstiger 2 millioner euro, i samsvar med kommi-

sjonsrekommandasjon 2003/361/EF(2), 

4)  «mikrofinansiering» finansiering som omfatter garantier, 

mikrokreditt, egenkapital og egenkapitallignende midler til 

personer og svært små bedrifter som har vanskeligheter 

med å få tilgang til kreditt, 

5)  «sosial innovasjon» innovasjon som er sosial i både formål 

og midler, særlig i forbindelse med utvikling og gjennom-

føring av nye ideer (varer, tjenester og modeller), og som 

samtidig oppfyller sosiale behov og skaper nye sosiale 

forbindelser eller samarbeid, og som dermed er nyttig for 

samfunnet og styrker dets handlingsevne,  

  

(2) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter 

(EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36). 
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6)  «nyskapende sosialpolitiske prosjekter» politiske tiltak som 

tilbyr et nyskapende svar på sosiale behov, gjennomført i 

liten skala og under vilkår som gjør det mulig å måle 

virkningen av dem, før de gjentas i større skala dersom 

resultatene er overbevisende. 

Artikkel 3 

Programmets struktur 

1.  Programmet skal bestå av følgende tre utfyllende deler: 

a)  Programdelen Progress som skal støtte utvikling, gjennom-

føring, overvåking og vurdering av Unionens ordninger og 

politikk nevnt i artikkel 1 og i relevant unionsrett, og som 

skal fremme en utforming av politikken som bygger på 

faktiske opplysninger, sosial innovasjon og sosiale 

framskritt i samarbeid med partene i arbeidslivet, organisa-

sjoner fra det sivile samfunn samt offentlige og private 

organer. 

b)  Programdelen EURES som skal støtte virksomhet som 

utføres av det europeiske nettverket for arbeidsformid-

linger, det vil si spesialisttjenester utpekt av EØS-statene og 

Det sveitsiske edsforbund, sammen med partene i arbeids-

livet, andre arbeidsformidlere og andre berørte parter med 

henblikk på å utvikle informasjonsutveksling og -spredning 

samt andre former for samarbeid, som partnerskap over 

landegrensene, for å fremme frivillig geografisk mobilitet 

for arbeidstakere på like vilkår og bidra til høy sysselsetting 

som er bærekraftig og av god kvalitet. 

c)  Programdelen Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap 

som skal øke tilgangen og tilgjengeligheten til finansiering 

for juridiske og fysiske personer i henhold til artikkel 26. 

2.  I tillegg til særlige bestemmelser i avdeling II får de felles 

bestemmelsene som er fastsatt i denne avdeling, anvendelse på 

alle de tre programdelene angitt i nr. 1 bokstav a), b) og c). 

Artikkel 4 

Generelle mål for programmet 

1.  Programmet skal ha følgende generelle mål: 

a)  Styrke eierskapet blant politiske beslutningstakere på alle 

nivåer og frambringe konkrete, samordnede og nyskapende 

tiltak på både unions- og medlemsstatsplan med hensyn til 

Unionens mål på områdene nevnt i artikkel 1, i nært 

samarbeid med både partene i arbeidslivet, organisasjoner 

fra det sivile samfunn og offentlige og private organer. 

b)  Støtte utviklingen av tilstrekkelige, tilgjengelige og 

effektive arbeidsmarkeder og systemer for sosial trygghet, 

og bane vei for politiske reformer på områdene nevnt i 

nr. 1, særlig ved å fremme anstendig arbeid og anstendige 

arbeidsvilkår, en forebyggende kultur for helse og sikkerhet 

på arbeidsplassen, en sunnere balanse mellom yrkes- og 

privatliv og gode styringsmåter for sosiale mål, herunder 

tilnærming, samt gjensidig læring og sosial innovasjon. 

c)  Sikre at unionsretten i spørsmål som gjelder områdene 

nevnt i nr. 1, anvendes effektivt og om nødvendig bidrar til 

å modernisere unionsretten i samsvar med prinsippene om 

anstendig arbeid og med hensyn til prinsippene om 

intelligent regulering. 

d)  Fremme arbeidstakernes frivillige geografiske mobilitet på 

like vilkår og gjøre det lettere å finne arbeid ved å utvikle 

inkluderende arbeidsmarkeder av høy kvalitet i Unionen, 

som er åpne og tilgjengelige for alle og samtidig overholder 

arbeidstakernes rettigheter i hele Unionen, herunder retten 

til fri bevegelighet. 

e)  Fremme sysselsetting og sosial integrasjon ved å øke 

tilgjengeligheten av og tilgangen til mikrofinansiering for 

sårbare personer som ønsker å starte en svært liten bedrift, 

samt for eksisterende svært små bedrifter, og ved å øke 

tilgangen til finansiering for foretak med et sosialt formål. 

2.  For å nå disse målene skal programmet i alle sine deler: 

a)  være særlig oppmerksom på sårbare grupper, for eksempel 

unge, 

b)  fremme likestilling mellom kvinner og menn, herunder ved 

integrering av likestillingsaspektet og eventuelt 

likestillingsbudsjettering,  

c)  bekjempe forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase 

eller etnisk opprinnelse, religion eller overbevisning, 

funksjonshemning, alder eller seksuell legning, 

d)  i forbindelse med fastsettelse og gjennomføring av 

Unionens politikk og virksomhet fremme høy sysselsetting 

som er bærekraftig og av god kvalitet, sikre tilstrekkelig og 

anstendig sosial trygghet, bekjempe langvarig arbeidsløs-

het, fattigdom og sosial utstøting. 

Artikkel 5 

Budsjett 

1.  Den finansielle rammen for gjennomføringen av program-

met i tidsrommet 1. januar 2014 til 31. desember 2020 skal 

være på 919 469 000 euro i løpende priser. 

2.  Følgende veiledende prosentandeler skal tildeles de 

programdelene som angis i artikkel 3 nr. 1: 

a)  61 % til programdelen Progress,  
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b) 18 % til programdelen EURES,

c) 21 % til programdelen Mikrofinansiering og sosialt

entreprenørskap.

3. Kommisjonen kan bruke opp til 2 % av den finansielle

rammen nevnt i nr. 1 for å finansiere driftsutgifter til støtte for 

gjennomføringen av programmet. 

4. Kommisjonen kan benytte seg av den finansielle rammen

nevnt i nr. 1 for å finansiere faglig og/eller administrativ 

bistand, særlig i forbindelse med revisjon, utsetting av over-

settelser, møter med sakkyndige samt informasjons- og 

kommunikasjonsvirksomhet til gjensidig nytte for Kommi-

sjonen og støttemottakerne. 

5. De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamen-

tet og Rådet innenfor grensene for den flerårige finansielle 

rammen. 

Artikkel 6 

Felles tiltak 

Tiltak som er støtteberettiget i henhold til programmet kan 

gjennomføres sammen med andre unionsordninger, forutsatt at 

disse tiltakene innfrir målene i både programmet og de andre 

gjeldende ordningene. 

Artikkel 7 

Sammenheng og komplementaritet 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre

at virksomhet som utføres innenfor rammen av programmet, er 

i samsvar med og utfyller andre unionstiltak som de europeiske 

struktur- og investeringsfondene, som fastsatt i den felles 

strategiske rammen i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1303/2013(1), og særlig innen ESF. 

2. Programmet skal utfylle øvrige unionsprogrammer uten at

det berører disse programmenes særlige framgangsmåter. De 

samme støtteberettigede kostnadene skal ikke medføre dobbel 

finansiering, og det skal utvikles en nær samvirking mellom 

programmet, øvrige unionsprogrammer og europeiske struktur- 

og investeringsfond, særlig ESF. 

3. Virksomhet som får støtte gjennom programmet, skal

etterkomme unionsretten og nasjonal rett, herunder regler for 

statsstøtte, og grunnleggende ILO-konvensjoner. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av 

17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det

europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, 

utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av landdis-

triktene og Det europeiske hav- og fiskerifond som omfattes av den 

felles strategiske rammen, og om fastsettelse av alminnelige 

bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det 

europeiske sosialfond og utjevningsfondet (se EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 320). 

4. Sammenheng og komplementaritet skal også sikres

gjennom aktiv deltaking av lokale og regionale myndigheter. 

Artikkel 8 

Samarbeid med berørte organer 

Kommisjonen skal opprette de nødvendige forbindelsene med 

Sysselsettingsutvalget, Komiteen for sosial trygghet, Den 

rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

gruppen av administrerende direktører med ansvar for 

arbeidsmarkedsforhold, og Den rådgivende komité for fri 

bevegelighet for arbeidstakere, for å sikre at de får regelmessige 

og passende opplysninger om framdriften når det gjelder 

gjennomføringen av programmet. Kommisjonen skal også 

underrette andre komiteer som behandler politikkområder, 

ordninger og tiltak av betydning for programmet. 

Artikkel 9 

Spredning av resultater og kommunikasjon 

1. Kommisjonen skal underrette berørte parter i Unionen,

herunder partene i arbeidslivet og organisasjoner fra det sivile 

samfunn, om resultatene av gjennomføringen av programmet 

og skal innby til drøftinger om dette. 

2. Resultatene av de tiltakene som gjennomføres innenfor

rammen av programmet, skal kommuniseres og spres 

regelmessig og på en egnet måte til Europaparlamentet, Rådet, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen samt til partene i arbeidslivet og offentligheten 

slik at de gir størst mulig virkning, bærekraft og tilleggsverdi 

for Unionen. 

3. Kommunikasjonsvirksomheten skal også bidra til å spre

informasjon om Unionens politiske prioriteringer i den grad de 

er knyttet til denne forordnings generelle mål, og til å informere 

offentligheten om dette. 

Artikkel 10 

Finansielle bestemmelser 

1. Kommisjonen skal forvalte programmet i samsvar med

finansreglementet. 

2. Tilskuddsavtalen skal angi hvilken del av Unionens

finansielle bidrag som skal bygge på refusjon av støtteberet-

tigede kostnader, og hvilken som skal bygge på faste satser, 

enhetskostnader eller engangsbeløp. 

Artikkel 11 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1. Kommisjonen skal treffe egnede forebyggende tiltak for å

sikre at Unionens økonomiske interesser vernes ved 

gjennomføring av tiltak som finansieres gjennom dette 

programmet, ved å iverksette tiltak for å hindre bedrageri, 

korrupsjon og annen ulovlig virksomhet gjennom virkningsfulle 
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kontroller og, dersom det påvises uregelmessigheter, gjennom 

inndrivelse av midler, fortrinnsvis ved motregning av urettmes-

sig utbetalte beløp, og når det er hensiktsmessig, gjennom 

sanksjoner som er effektive, står i forhold til overtredelsen og 

virker avskrekkende, i samsvar med artikkel 325 TEUV, 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95(1) og finansregle-

mentet. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha myndighet til å utføre revisjon på grunnlag av 

dokumenter samt kontroller på stedet, hos alle mottakere av 

tilskudd, leverandører og underleverandører som har mottatt 

midler fra Unionen innenfor rammen av programmet. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/ 

2013(2) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(3), 

gjennomføre undersøkelser, herunder kontroller på stedet og 

inspeksjoner, for å fastslå hvorvidt det har forekommet 

bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som 

påvirker Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en 

avtale eller beslutning om tilskudd eller en kontrakt som er 

finansiert innenfor rammen av programmet. 

4.  Uten at dette berører nr. 1, 2 og 3 skal kontrakter, avtaler 

eller beslutninger om tilskudd som følger av gjennomføringen 

av dette programmet, inneholde bestemmelser som uttrykkelig 

gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF myndighet til å 

gjennomføre de revisjonene og undersøkelsene som angis i 

nevnte numre, i samsvar med deres respektive ansvarsområder. 

Artikkel 12 

Overvåking 

Med henblikk på regelmessig overvåking av programmet og på 

eventuelle justeringer av de politiske prioriteringene og 

finansieringsprioriteringene skal Kommisjonen utarbeide en 

innledende kvalitativ og kvantitativ overvåkingsrapport som 

omfatter det første året, etterfulgt av tre rapporter som omfatter 

de påfølgende periodene hver på to år, og skal oversende disse 

rapportene til Europaparlamentet og Rådet. Rapportene skal 

også sendes til Den europeiske økonomiske og sosiale komité 

og Regionkomiteen til orientering. Rapportene skal omfatte 

resultatene av programmet og i hvilken grad prinsippene om 

likestilling mellom kvinner og menn og integrering av 

likestillingsaspektet er overholdt, samt hvordan spørsmål om 

  

(1) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 

om beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske interesser 

(EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/ 

1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 

18.9.2013, s. 1). 

(3) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2). 

bekjempelse av forskjellsbehandling, herunder spørsmål om 

tilgjengelighet, er blitt behandlet gjennom programvirksom-

heten. Men sikte på større åpenhet skal rapportene gjøres 

tilgjengelige for offentligheten. 

Artikkel 13 

Vurdering 

1.  En foreløpig vurdering av programmet skal gjennomføres 

innen 1. juli 2017 for å måle, både kvalitativt og kvantitativt, 

hvilke framskritt som er gjort for å oppfylle programmets mål, 

for å behandle det sosiale miljøet i Unionen og alle større 

endringer som er innført i Unionens regelverk, for å fastslå om 

ressursene i programmet er brukt effektivt og for å vurdere 

programmets tilleggsverdi for Unionen. Resultatene av den 

foreløpige vurderingen skal framlegges for Europaparlamentet 

og Rådet. 

2.  Dersom vurderingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, eller en 

vurdering som er gjennomført i henhold til artikkel 19 i 

beslutning nr. 1672/2006/EF eller artikkel 9 i beslutning nr. 283/ 

2010/EU, avdekker vesentlige mangler ved programmet, skal 

Kommisjonen ved behov og for å ta hensyn til resultatene av 

vurderingen, framlegge et forslag for Europaparlamentet og 

Rådet som omfatter hensiktsmessige endringer av programmet. 

3.  Før Kommisjonen framlegger forslag om en forlengelse av 

programmet etter 2020, skal den framlegge for Europaparlamen-

tet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen en vurdering av sterke og svake sider ved 

programmets konsept i tidsrommet 2014–2020. 

4.  Kommisjonen skal i ettertid og innen 31. desember 2022 

vurdere hvilken virkning og tilleggsverdi programmet har for 

Unionen, og skal oversende en rapport med denne vurderingen 

til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen. Rapporten skal gjøres 

tilgjengelig for offentligheten. 

AVDELING II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR PROGRAMDELENE 

KAPITTEL I 

Programdelen Progress 

Artikkel 14 

Tematiske avsnitt og finansiering 

1.  Programdelen Progress skal støtte tiltak i ett eller flere av 

de tematiske avsnittene som er oppført i bokstav a), b) og c). 

Gjennom hele programmets løpetid skal den veiledende 

fordelingen av bevilgningen fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) 

mellom de forskjellige avsnitt, overholde følgende minste 

prosentdeler: 

a)  Sysselsetting, særlig bekjempelse av arbeidsløshet blant 

unge: 20 %. 

b)  Sosial trygghet, sosial integrasjon samt reduksjon og 

forebygging av fattigdom: 50 %. 

c)  Arbeidsvilkår: 10 %.  
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Eventuelle gjenstående midler skal tildeles ett eller flere av de 

tematiske avsnittene nevnt i bokstav a), b) eller c), eller en 

kombinasjon av disse. 

2.  Fra den samlede bevilgningen til programdelen Progress 

og innenfor de forskjellige tematiske avsnittene skal 15–20 % 

brukes til å fremme nyskapende sosialpolitiske prosjekter som 

en metode for å prøve og vurdere nyskapende løsninger, med 

henblikk på å utvide bruken av dem. 

Artikkel 15 

Særlige mål 

Utover de generelle målene som er fastsatt i artikkel 4, skal 

programdelen Progress ha følgende særlige mål: 

a)  Utvikle og spre sammenlignende analytisk kunnskap av høy 

kvalitet for å sikre at Unionens politikk på områdene nevnt i 

artikkel 1 bygger på faktiske opplysninger og er relevante 

for behovene, utfordringene og vilkårene i de enkelte 

medlemsstatene og øvrige stater som deltar i programmet. 

b)  Fremme en effektiv og inkluderende informasjonsut-

veksling, gjensidig læring og dialog om Unionens politikk 

på områdene nevnt i artikkel 1, på unionsplan og på 

nasjonalt og internasjonalt plan, for å bistå medlemsstatene 

og øvrige stater som deltar i programmet med å utvikle sin 

politikk, og medlemsstatene med å gjennomføre unions-

retten. 

c)  Yte økonomisk støtte for å prøve sosial- og arbeidsmar-

kedspolitisk innovasjon og eventuelt styrke hovedaktørenes 

evne til å utforme og gjennomføre nyskapende 

sosialpolitiske prosjekter, og stille relevant kunnskap og 

sakkunnskap til rådighet. 

d)  Yte økonomisk støtte til Unionens organisasjoner og 

nasjonale organisasjoner for å styrke deres evne til å 

utvikle, fremme og støtte gjennomføringen av Unionens 

ordninger og politikk nevnt i artikkel 1 samt relevant 

unionsrett. 

Artikkel 16 

Typer tiltak 

Følgende typer tiltak kan finansieres av programdelen Progress: 

1.  Analysevirksomhet: 

a)  Innsamling av data og statistikk idet det tas hensyn til 

både kvalitative og kvantitative kriterier samt utvikling 

av felles metoder, klassifiseringer, mikrosimuleringer, 

indikatorer og standardverdier for referansemåling, 

oppdelt etter kjønn og aldersgruppe der det er relevant. 

b)  Rundspørringer, undersøkelser, analyser og rapporter, 

herunder gjennom finansiering av nett av sakkyndige 

og utvikling av sakkunnskap om tematiske avsnitt. 

c)  Kvalitative og kvantitative vurderinger og konsekvens-

analyser utført av både offentlige og private organer. 

d)  Overvåking og vurdering av innarbeidingen og anven-

delse av unionsretten. 

e)  Forberedelse og gjennomføring av nyskapende 

sosialpolitiske prosjekter som en metode til prøving og 

vurdering av nyskapende løsninger med henblikk på å 

utvide bruken av dem. 

f)  Spredning av resultatene av denne analysevirksomheten. 

2.  Gjensidig læring, holdningsskapende arbeid og spredning: 

a)  Utveksling og spredning av god praksis, nyskapende 

metoder og erfaringer, fagfellevurderinger, 

referansemåling og gjensidig læring på europeisk plan. 

b)  Arrangementer, konferanser og seminarer i regi av 

Rådets formannskap. 

c)  Opplæring av rettsvesenets aktører og politikere. 

d)  Utarbeiding og offentliggjøring av veiledninger, 

rapporter og undervisningsmateriell samt virksomhet 

knyttet til informasjon, kommunikasjon og medie-

dekning av initiativer som får støtte gjennom 

programmet. 

e)  Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. 

f)  Utvikling og vedlikehold av informasjonssystemer med 

henblikk på å utveksle og spre opplysninger om 

Unionens politikk og regelverk og om arbeidsmarkedet. 

3.  Støtte med hensyn til: 

a)  Driftskostnader for de sentrale nettene på unionsplan, 

hvis virksomhet er knyttet til og bidrar til å nå målene i 

programdelen Progress. 

b)  Kapasitetsoppbygging av nasjonale forvaltninger og 

spesialisttjenester som medlemsstatene og tilbydere av 

mikrokreditt har utpekt som ansvarlige for å fremme 

den geografiske mobiliteten. 

c)  Opprettelse av arbeidsgrupper med nasjonale tje-

nestemenn som skal overvåke gjennomføringen av 

unionsretten.  
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d)  Sammenkopling av nett mellom spesialistorganer og 

andre relevante berørte parter, nasjonale, regionale og 

lokale myndigheter og arbeidsformidlinger på euro-

peisk plan. 

e)  Finansiering av observasjonssentre på europeisk plan, 

herunder for sentrale tematiske avsnitt. 

f)  Utveksling av personale mellom nasjonale forvalt-

ninger. 

Artikkel 17 

Unionens samfinansiering 

Unionen kan bidra med samfinansiering når virksomhet innen 

programdelen Progress finansieres etter forslagsinnbydelse, 

men som en hovedregel med høyst 80 % av de samlede 

støtteberettigede utgiftene. Økonomisk støtte som overskrider 

dette taket, skal bare bevilges i behørig grunngitte 

unntakstilfeller. 

Artikkel 18 

Deltaking 

1.  Programdelen Progress skal være åpen for deltaking av 

a)  medlemsstater, 

b)  EØS-stater, i samsvar med EØS-avtalen, og EFTA-medle-

msstater, 

c)  søkerstatene og mulige søkerstater i samsvar med de 

allmenne prinsippene og de allmenne vilkårene som er 

fastsatt i rammeavtalen inngått med dem om deres 

deltaking i unionsprogrammer. 

2.  Programdelen Progress skal være åpen for alle offentlige 

og/eller private organer, aktører og institusjoner, særlig 

a)  nasjonale, regionale og lokale myndigheter, 

b)  arbeidsformidlinger, 

c)  spesialistorganer i henhold til unionsretten, 

d)  partene i arbeidslivet, 

e)  ikke-statlige organisasjoner, 

f)  institusjoner for høyere utdanning og forskningsinstitutter, 

g)  eksperter på vurderinger og konsekvensanalyser, 

h)  nasjonale statistikkontorer, 

i)  media. 

3.  Kommisjonen kan samarbeide med internasjonale organi-

sasjoner, og særlig med Europarådet, OECD, ILO, med andre 

FN-organer og med Verdensbanken. 

4.  Kommisjonen kan samarbeide med tredjestater som ikke 

deltar i programmet. Representanter fra disse tredjestatene kan 

delta i arrangementer av gjensidig interesse (som konferanser, 

arbeidsgrupper og seminarer), som finner sted i stater som 

deltar i programmet, og kostnadene ved deres deltaking kan 

dekkes av programmet. 

KAPITTEL II 

Programdelen EURES 

Artikkel 19 

Tematiske avsnitt og finansiering 

Programdelen EURES skal støtte tiltak i ett eller flere av de 

tematiske avsnittene som er oppført i bokstav a), b) og c). 

Gjennom hele programmets løpetid skal den fastsatte 

veiledende fordelingen av bevilgningen fastsatt i artikkel 5 nr. 2 

bokstav b) mellom de forskjellige avsnittene overholde 

følgende minste prosentdeler: 

a)  Åpenhet om ledige stillinger, søknader og andre tilhørende 

opplysninger for søkere og arbeidsgivere: 32 %. 

b)  Utvikling av tjenester for å rekruttere og ansette arbeids-

takere gjennom formidling av ledige stillinger og 

jobbsøknader på unionsplan, særlig gjennom målrettede 

programmer for mobilitet: 30 %. 

c)  Partnerskap over landegrenser: 18 %. 

Eventuelle gjenstående midler skal tildeles ett eller flere av de 

tematiske avsnittene nevnt i bokstav a), b) eller c), eller en 

kombinasjon av disse. 

Artikkel 20 

Særlige mål 

Utover de generelle målene som er fastsatt i artikkel 4, skal 

programdelen EURES ha følgende særlige mål: 

a)  Sørge for at ledige stillinger, jobbsøknader og tilhørende 

opplysninger og råd samt alle tilknyttede opplysninger som 

levekår og arbeidsvilkår, gjøres tilgjengelig for både 

potensielle søkere og arbeidsgiverne. Dette skal oppnås 

gjennom utveksling og spredning av disse opplysningene på 

tverrnasjonalt og interregionalt plan og over landegrensene, 

ved bruk av standardskjemaer for samvirking for ledige 

stillinger og jobbsøknader og på andre hensiktsmessige 

måter, for eksempel ved individuell rådgivning og 

veiledning, særlig for lavt kvalifiserte arbeidstakere.  
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b)  Støtte ytingen av EURES-tjenester for rekruttering og 

ansettelse av arbeidstakere i sysselsetting som er bære-

kraftig og av god kvalitet, gjennom formidling av ledige 

stillinger og jobbsøknader. Støtten til EURES-tjenester skal 

omfatte forskjellige arbeidsformidlingsfaser, fra 

forberedelse for rekruttering til støtte etter ansettelse, for å 

hjelpe søkeren med å komme inn på arbeidsmarkedet; slike 

støttetjenester kan omfatte målrettede programmer for 

mobilitet med henblikk på å fylle ledige stillinger i en 

bestemt sektor, stat eller gruppe stater, eller i et bestemt 

yrke eller for særlige grupper arbeidstakere, for eksempel 

unge som er tilbøyelige til å være mobile, der det er blitt 

fastslått et klart økonomisk behov. 

Artikkel 21 

Typer tiltak 

Programdelen EURES kan brukes til å finansiere tiltak for å 

fremme frivillig mobilitet for enkeltpersoner i Unionen, på like 

vilkår og for å fjerne hindringer for mobiliteten, særlig gjennom 

a)  utvikling av og virksomhet innen EURES-partnerskap over 

landegrensene på anmodning av tjenester som har terri-

torielt ansvar for grenseregioner, 

b)  informasjon, rådgivning, formidlings- og rekrutterings-

tjenester for grensearbeidstakere, 

c)  utvikling av en flerspråklig digital plattform for formidling 

av ledige stillinger og jobbsøknader, 

d)  utvikling av målrettede programmer for mobilitet etter 

forslagsinnbydelse, for å fylle ledige stillinger i tilfeller der 

mangler på arbeidsmarkedet er blitt fastslått, og/eller for å 

bistå arbeidstakere som er tilbøyelige til å være mobile, der 

det er blitt fastslått et klart økonomisk behov, 

e)  gjensidig læring mellom EURES-aktører og opplæring av 

EURES-rådgivere, herunder rådgivere innenfor EURES- 

partnerskap over landegrensene, 

f)  informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet for å øke 

bevisstheten om fordelene med den geografiske mobiliteten 

og arbeidsmobiliteten generelt, og med EURES-virksomhet 

og -tjenester.  

Artikkel 22 

Unionens samfinansiering 

Unionen kan bidra med samfinansiering når virksomhet innen 

programdelen EURES finansieres etter forslagsinnbydelse, men 

som en hovedregel med høyst 95 % av de samlede støtteberet-

tigede utgiftene. Økonomisk støtte som overskrider dette taket, 

skal bare bevilges i behørig grunngitte unntakstilfeller. 

Artikkel 23 

Overvåking av mobilitetsmønstre 

Men henblikk på å avdekke og forebygge negative virkninger i 

forbindelse med geografisk mobilitet internt i Unionen skal 

Kommisjonen sammen med medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 12 i forordning (EU) nr. 492/2011 regelmessig over-

våke mobilitetsstrømmer og -mønstre. 

Artikkel 24 

Deltaking 

1.  Programdelen EURES skal være åpen for deltaking av 

a)  medlemsstater, 

b)  EØS-statene i samsvar med EØS-avtalen, og Det sveitsiske 

edsforbund i samsvar med avtalen mellom Det europeiske 

fellesskap og dets medlemsstater på den ene side og Det 

sveitsiske edsforbund på den annen side(1) om fri 

bevegelighet for personer. 

2.  Programdelen EURES skal være åpen for alle organer, 

aktører og institusjoner som er utpekt av en medlemsstat eller 

av Kommisjonen, og som oppfyller vilkårene for å delta i 

EURES som angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/733/EU. Disse organene, aktørene og institusjonene skal 

omfatte særlig 

a)  nasjonale, regionale og lokale myndigheter, 

b)  arbeidsformidlinger, 

c)  organisasjoner til partene i arbeidslivet og andre berørte 

parter. 

KAPITTEL III 

Programdelen Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap 

Artikkel 25 

Tematiske avsnitt og finansiering 

Programdelen Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap 

skal støtte tiltak i ett eller flere av de tematiske avsnittene som 

er oppført i bokstav a) og b). Gjennom hele programmets 

løpetid skal den fastsatte veiledende fordelingen av bevilg-

ningen fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) mellom de for-

skjellige avsnittene, overholde følgende minste prosentdeler: 

a)  Mikrofinansiering til sårbare grupper og svært små 

bedrifter: 45 %. 

b)  Sosialt entreprenørskap: 45 %.  

  

(1) EFT L 114 av 30.4.2002, s. 6. 
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Eventuelle gjenstående midler skal tildeles de tematiske 

avsnittene nevnt i bokstav a) eller b), eller en kombinasjon av 

disse. 

Artikkel 26 

Særlige mål 

Utover de generelle målene som er fastsatt i artikkel 4, skal 

programdelen Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap ha 

følgende særlige mål: 

a)  Øke tilgangen og tilgjengeligheten til mikrofinansiering for 

i)  sårbare personer som har mistet eller står i fare for å 

miste jobben, eller har vanskelig for å komme inn eller 

komme inn igjen på arbeidsmarkedet, eller som 

risikerer sosial utstøting eller som er sosialt utstøtt, og 

som er dårlig stilt når det gjelder tilgangen til det 

konvensjonelle kredittmarkedet, og som ønsker å 

opprette og utvikle en egen svært liten bedrift, 

ii)  svært små bedrifter i både start- og utviklingsfasen, 

særlig svært små bedrifter som ansetter personer som 

nevnt i bokstav a). 

b)  Bygge opp den institusjonelle kapasiteten hos tilbydere av 

mikrokreditt. 

c)  Støtte utviklingen av det sosiale investeringsmarkedet og 

lette tilgangen til finansiering for foretak med et sosialt 

formål ved å stille egenkapital, egenkapitallignende midler, 

låneordninger og tilskudd på opp til 500 000 euro til 

rådighet for foretak med et sosialt formål som enten har en 

årsomsetning som ikke overstiger 30 millioner euro eller en 

samlet årsbalanse som ikke overstiger 30 millioner euro, og 

som ikke selv er et foretak for kollektiv investering. 

For å sikre komplementaritet skal Kommisjonen og medlems-

statene innenfor deres respektive kompetanseområder nøye 

samordne disse tiltakene med dem som iverksettes innenfor 

rammen av utjevningspolitikken og nasjonal politikk. 

Artikkel 27 

Typer tiltak 

Støtte til mikrofinansiering og foretak med et sosialt formål, 

herunder til institusjonell kapasitetsoppbygging, særlig gjennom 

de finansieringsordningene som er fastsatt i avdeling VIII i første 

del av finansreglementet, og tilskudd kan gis gjennom program-

delen Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap. 

Artikkel 28 

Deltaking 

1.  Deltaking i programdelen Mikrofinansiering og sosialt 

entreprenørskap skal være åpen for offentlige og/eller private 

organer på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan i de statene som 

er nevnt i artikkel 18 nr. 1, og som i disse statene omfatter 

a)  mikrofinansiering for personer og svært små bedrifter, 

og/eller 

b)  finansiering for foretak med et sosialt formål. 

2.  Kommisjonen skal sikre at programdelen er tilgjengelig, 

uten forskjellsbehandling, for alle offentlige og private organer 

i medlemsstatene. 

3.  For å nå ut til de endelige støttemottakerne og skape 

konkurransedyktige og levedyktige svært små bedrifter skal 

offentlige og private organer som utøver virksomhet som nevnt 

i nr. 1 bokstav a), samarbeide nært med organisasjoner, her-

under organisasjoner fra det sivile samfunn, som representerer 

interessene til de endelige mottakerne av mikrokreditt, og med 

organisasjoner, særlig organisasjoner som mottar støtte fra ESF, 

og skal tilby veilednings- og opplæringsprogrammer for disse 

endelige støttemottakerne. I den forbindelse skal det sikres en 

tilstrekkelig oppfølging av støttemottakerne både før og etter at 

den svært lille bedriften ble opprettet. 

4.  Offentlige og private organer som utøver virksomhet 

nevnt i nr. 1 bokstav a), skal overholde høye standarder for 

styring, forvaltning og kundevern i samsvar med prinsippene i 

de europeiske reglene for god atferd ved yting av mikrokreditt, 

og skal ha som mål å hindre personer og foretak i å få for mye 

gjeld, for eksempel som følge av at de innvilges lån til svært 

høye renter eller på vilkår som sannsynligvis vil gjøre dem 

insolvente. 

Artikkel 29 

Finansielle bidrag 

Bortsett fra tilfeller med felles tiltak skal bevilgningene til 

delprogrammet Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap 

dekke den samlede kostnaden ved de tiltakene som gjennom-

føres ved hjelp av finansieringsordninger, herunder betalings-

forpliktelser overfor finansformidlere, for eksempel tap i 

forbindelse med garantier, administrasjonsgebyrer til foretak 

som forvalter Unionens bidrag samt andre støtteberettigede 

kostnader. 

Artikkel 30 

Forvaltning 

1.  Med henblikk på å gjennomføre ordningene og til-

skuddene nevnt i artikkel 27 kan Kommisjonen inngå avtaler 

med de foretakene som er oppført i artikkel 139 nr. 4 i 

finansreglementet, særlig Den europeiske investeringsbank og 

Det europeiske investeringsfond. Disse avtalene skal inneholde 

nærmere bestemmelser om gjennomføringen av de oppgavene 

som disse foretakene er tildelt, herunder bestemmelser som 

nærmere angir behovet for å sikre addisjonalitet og samordning 

med Unionens og medlemsstatenes nåværende finansierings-

ordninger, og for å fordele ressursene mellom medlemsstatene 

og de andre deltakende statene på en balansert måte. Finansie-

ringsordninger i henhold til avdeling VIII i første del av 

finansreglementet kan anvendes gjennom et særlig investe-

ringsverktøy som kan finansieres med midler fra programmet, 

andre investorer eller fra begge.  
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2.  Det særlige investeringsverktøyet nevnt i nr. 1 kan blant 

annet tilby lån, egenkapital og risikodelingsordninger for 

mellommenn, eller direkte finansiering for foretak med et 

sosialt formål eller begge. Egenkapital kan blant annet ytes i 

form av åpen egenkapitalfinansiering, passive kapitalinteresser, 

lån til aksjeeiere og kombinasjoner av ulike typer egenkapital-

finansiering gjennom aksjer som utstedes til investorene. 

3.  Vilkårene, som for eksempel renter, for mikrokreditter 

som direkte eller indirekte støttes innenfor rammen av denne 

programdelen, skal gjenspeile fordelen ved støtten og kunne 

grunngis med hensyn til de underliggende risikoene og den 

faktiske utgiften i forbindelse med en kreditt. 

4.  I samsvar med artikkel 140 nr. 6 i finansreglementet skal 

årlige tilbakebetalinger som skapes gjennom en finansierings-

ordning, tildeles denne finansieringsordningen innen  

1. januar 2024, mens inntekter skal inntas i Unionens almin-

nelige budsjett etter fradrag av administrasjonskostnader og 

gebyrer. For finansieringsordninger som allerede er blitt 

opprettet innenfor den flerårige finansielle rammen for 

tidsrommet 2007–2013, skal årlige tilbakebetalinger og 

inntekter skapt gjennom virksomhet som ble påbegynt i den 

foregående perioden, tildeles finansieringsordningen i 

nåværende periode. 

5.  Når de avtalene som er inngått med foretakene nevnt i 

nr. 1, utløper, eller etter investeringsperioden for det særlige 

investeringsverktøyet, skal utestående saldo til Unionen betales 

til Unionens alminnelige budsjett. 

6.  Foretakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel og, når det er 

relevant, fondsforvalterne, skal inngå skriftlige avtaler med de 

offentlige og private organene som er nevnt i artikkel 28. I disse 

avtalene skal det fastsettes at de offentlige og private 

tjenesteyterne plikter å bruke de tilgjengelige ressursene innenfor 

programdelen Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap i 

henhold til målene fastsatt i artikkel 26, og å framlegge opplys-

ninger med henblikk på å utarbeide de årlige gjennomførings-

rapportene som fastsatt i artikkel 31. 

Artikkel 31 

Gjennomføringsrapporter 

1.  Foretakene nevnt i artikkel 30 nr. 1 og, når det er relevant, 

fondsforvalterne, skal sende årlige gjennomføringsrapporter til 

Kommisjonen om den virksomheten som det er bevilget støtte 

til, den økonomiske gjennomføringen samt tildelingen av og 

tilgangen til finansiering og investering etter sektor, geografisk 

område og mottakertype. Disse rapportene skal også inneholde 

opplysninger om godkjente eller avviste søknader for hvert 

særlige mål og for de kontraktene som er inngått av de berørte 

offentlige og private organene, de finansierte tiltakene og 

resultatene av disse, herunder den sosiale virkningen, skaping 

av arbeidsplasser og bærekraft ved den tildelte støtten. 

Kommisjonen skal sende disse rapportene til Europaparlamen-

tet til orientering. 

2.  Opplysningene i disse årlige gjennomføringsrapportene 

skal inngå i de toårige overvåkingsrapportene i henhold til 

artikkel 12. Disse overvåkingsrapportene skal omfatte de årlige 

rapportene omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i beslutning nr. 283/ 

2010/EU, inneholde nærmere opplysninger om kommunika-

sjonsvirksomhet og opplysninger om komplementaritet med 

andre unionsordninger, særlig ESF. 

AVDELING III 

ARBEIDSPROGRAMMER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 32 

Arbeidsprogrammer 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette arbeidsprogrammer som omfatter de tre program-

delene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 36 nr. 3. 

Arbeidsprogrammet skal, når det er relevant, omfatte en 

løpende periode på tre år og skal inneholde en beskrivelse av de 

tiltakene som skal finansieres, framgangsmåtene for utvelging 

av tiltak som skal finansieres av unionen, geografisk dekning, 

målgruppe og en veiledende tidsplan for gjennomføringen. 

Arbeidsprogrammene skal også angi det beløpet som avsettes 

til hvert enkelt mål, og skal gjenspeile omfordelingen av 

midlene i samsvar med artikkel 33. Arbeidsprogrammene skal 

styrke programmets sammenheng ved å angi forbindelsene 

mellom de tre programdelene. 

Artikkel 33 

Omfordeling av midler mellom programdelene og til de 

enkelte tematiske avsnittene innenfor programdelene 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 34 for å omfordele midler mellom 

programdeler og til de enkelte tematiske avsnittene innenfor 

hver programdel som overstiger det veiledende beløpet som er 

fastsatt for hvert tilfelle med mer enn 5 % og opptil 10 %, 

dersom den sosioøkonomiske sammenhengen eller resultatene 

fra den foreløpige vurderingen nevnt i artikkel 13 nr. 1 krever 

det. Omfordelingen av midler til de tematiske avsnittene 

innenfor hver programdel skal gjenspeiles i de arbeidsprogram-

mene som er nevnt i artikkel 32. 

Artikkel 34 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsaker 

nevnt i artikkel 33 i et tidsrom på sju år fra 1. januar 2014. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 33 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft.  
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4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 33 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at 

Europaparlamentet og Rådet er gitt underretning om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil 

gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 35 

Ytterligere gjennomføringstiltak 

De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre programmet, 

som kriteriene for å vurdere programmet, herunder kriterier for 

kostnadseffektivitet og ordninger for spredning og overføring 

av resultater, skal vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren 

nevnt i artikkel 36 nr. 2. 

Artikkel 36 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 37 

Overgangstiltak 

Tiltakene nevnt i artikkel 4, 5 og 6 i beslutning nr. 1672/ 

2006/EF som ble iverksatt før 1. januar 2014, skal fortsatt være 

omfattet av nevnte beslutning. Med hensyn til disse tiltakene 

skal Kommisjonen bistås av komiteen nevnt i artikkel 36 i 

denne forordning. 

Artikkel 38 

Vurdering 

1.  Sluttvurderingen fastsatt i artikkel 13 nr. 4 i denne forord-

ning skal omfatte den sluttvurderingen som er omhandlet i 

artikkel 9 i beslutning nr. 283/2010/EU. 

2.  Kommisjonen skal foreta en særlig sluttvurdering av 

delprogrammet Mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap 

senest ett år etter utløpet av avtalene med foretakene. 

Artikkel 39 

Endringer av beslutning nr. 283/2010/EU 

I beslutning nr. 283/2010/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 5 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Når ordningen utløper, skal utestående saldo overfor 

Unionen stilles til rådighet med henblikk på mikrofinansie-

ring og støtte til foretak med et sosialt formål i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/ 

2013 av 11. desember 2013 om Den europeiske unions 

program for sysselsetting og sosial innovasjon («EaSI»)(*). 

 __________  

(*) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 238.» 

2)  I artikkel 8 utgår nr. 3 og 4. 

Artikkel 40 

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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 651/2014 

av 17. juni 2014 

om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 og 108(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 108 nr. 4, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om opprettelse 

av Det europeiske fellesskap på visse kategorier horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b), 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Statlig finansiering som oppfyller kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1, utgjør statsstøtte og skal meldes til 

Kommisjonen i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3. I samsvar med traktatens artikkel 109 kan imidlertid Rådet 

bestemme at visse kategorier av støtte skal være unntatt fra dette meldingskravet. I samsvar med traktatens artikkel 108 

nr. 4 kan Kommisjonen vedta forordninger som gjelder disse kategoriene av statsstøtte. Forordning (EF) nr. 994/98 gir 

Kommisjonen myndighet til å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 109, at følgende kategorier under visse 

omstendigheter kan unntas fra meldingskravet: støtte til små og mellomstore bedrifter (SMB-er), støtte til forskning og 

utvikling, støtte til miljøvern, støtte til sysselsetting og opplæring samt støtte som er i samsvar med kartet godkjent av 

Kommisjonen for hver medlemsstat for tildeling av regionalstøtte. På dette grunnlaget vedtok Kommisjonen 

kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008(2). Forordning (EF) nr. 800/2008 gjaldt opprinnelig til 31. desember 2013, 

men gyldigheten ble forlenget ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1224/2013 av 29. november 2013 om endring av 

forordning (EF) nr. 800/2008 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode(3), og den utløper nå 30. juni 2014. Den 

22. juli 2013 ble forordning (EF) nr. 994/98 endret ved rådsforordning (EU) nr. 733/2013 av 22. juli 2013 om endring av 

forordning (EF) nr. 994/98 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap 

på visse kategorier horisontal statsstøtte(4) for å gi Kommisjonen mulighet til å utvide gruppeunntaket til nye kategorier 

av støtte som det kan fastsettes klare forenlighetsvilkår for. Slike nye støttekategorier som gis gruppeunntak, omfatter: 

støtte for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer, sosialstøtte til transport for personer bosatt i 

fjerntliggende regioner, støtte til bredbåndsinfrastrukturer, støtte til innovasjon, støtte til kultur og bevaring av kulturarv 

samt støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk. Forutsatt at det innhentes tilstrekkelig ytterligere erfaring 

som gjør det mulig å utforme anvendelige unntakskriterier som på forhånd sikrer andre støttekategoriers forenlighet, har 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2014 av 27. juni 2014 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 61. 

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1. 

(2) EUT L 241 av 9.8.2008, s. 3. 

(3) EUT L 320 av 30.11.2013, s. 22. 

(4) EUT L 204 av 31.7.2013, s. 11. 
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Kommisjonen til hensikt å foreta en ny gjennomgåelse av denne forordnings virkeområde med sikte på å innlemme 

visse former for støtte på disse områdene. Kommisjonen har særlig til hensikt å fastsette kriterier for havneinfrastruktur 

og lufthavninfrastruktur innen desember 2015. 

2)  Ved kommisjonsmeldingen om modernisering av EUs statsstøtteregelverk (SAM)(1) ble det iverksatt en omfattende 

gjennomgåelse av statsstøttereglene. Hovedformålene med denne moderniseringen er: i) å fremme bærekraftig, smart og 

inkluderende vekst på et konkurransedyktig indre marked og samtidig bidra til å øke medlemsstatenes innsats for å 

oppnå en mer effektiv utnytting av offentlige midler, ii) å rette Kommisjonens forundersøkelse av støttetiltak mot de 

sakene som har størst virkning på det indre marked, og samtidig styrke samarbeidet mellom medlemsstatene i 

forbindelse med håndhevingen av statsstøttereglene, og iii) å gjøre reglene mer ensartede og fremme en raskere og mer 

robust beslutningstaking på et mer opplyst grunnlag, ut fra en klar økonomisk begrunnelse, en felles tilnærming og klare 

forpliktelser. Gjennomgåelsen av forordning (EF) nr. 800/2008 er en viktig del av SAM. 

3)  Denne forordning bør gjøre det enklere å prioritere innsatsen knyttet til håndheving av statsstøttereglene, den bør 

forenkle reglene og gi økt gjennomsiktighet, en mer effektiv evaluering og bedre kontroll med overholdelsen av 

statsstøttereglene på nasjonalt plan og på unionsplan, og den bør samtidig bevare Kommisjonens og medlemsstatenes 

institusjonelle kompetanse. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet går denne forordning ikke lenger enn det som 

er nødvendig for å nå disse målene. 

4)  Kommisjonens erfaring med anvendelsen av forordning (EF) nr. 800/2008 har bidratt til en bedre fastsettelse av 

vilkårene for at visse støttekategorier kan anses som forenlige med det indre marked, og har gjort det mulig å utvide 

gruppeunntakenes virkeområde. Den har også vist at det er nødvendig å øke gjennomsiktigheten, styrke kontrollen og 

sikre en tilstrekkelig evaluering av svært omfattende ordninger i lys av deres virkning på konkurransen på det indre 

marked. 

5)  De allmenne vilkårene for anvendelsen av denne forordning bør fastsettes på grunnlag av en rekke felles prinsipper som 

sikrer at støtten tjener et formål av felles interesse, har en tydelig insentiveffekt, er hensiktsmessig og avpasset, tildeles 

med full gjennomsiktighet og er gjenstand for kontroll og regelmessig evaluering, og at den ikke påvirker 

handelsvilkårene på en måte som strider mot den felles interesse. 

6)  Støtte som oppfyller alle allmenne og særlige vilkår i denne forordning for de relevante støttekategorier, bør unntas fra 

meldingsplikten fastsatt i traktatens artikkel 108 nr. 3. 

7)  Statsstøtte gitt i samsvar med traktatens artikkel 107 nr. 1 som ikke omfattes av denne forordning, er fortsatt omfattet av 

meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes mulighet til å melde 

støtte som har mål som tilsvarer målene omfattet av denne forordning. 

8)  På grunn av de store potensielle virkningene som omfattende ordninger kan ha på handel og konkurranse, bør 

støtteordninger med et gjennomsnittlig årlig statsstøttebudsjett som overstiger en terskel fastsatt på grunnlag av en 

absolutt verdi, i prinsippet være gjenstand for en statsstøtteevaluering. Evalueringen bør ha som formål å kontrollere om 

antakelsene og vilkårene som ligger til grunn for ordningens forenlighet, er oppfylt, og om støttetiltaket er effektivt i lys 

av de allmenne og særlige målene, og den bør angi hvilken virkning ordningen har på konkurranse og handel. For å 

sikre likebehandling bør statsstøtteevaluering foretas på grunnlag av en evalueringsplan som er godkjent av 

Kommisjonen. En slik plan skal vanligvis utarbeides samtidig med ordningen og godkjennes før ordningen kan tre i 

kraft, men dette er ikke alltid mulig. Denne forordning vil derfor, for ikke å forsinke ordningenes ikrafttredelse, få 

anvendelse for slike ordninger i en periode på høyst seks måneder. Kommisjonen kan, etter at evalueringsplanen er 

godkjent, beslutte at denne perioden skal forlenges. For dette formål bør evalueringsplanen meldes til Kommisjonen 

innen 20 virkedager etter at ordningen har trådt i kraft. Kommisjonen kan også unntaksvis beslutte at en evaluering ikke 

er nødvendig, på bakgrunn av sakens særtrekk. Kommisjonen bør motta fra medlemsstatene de opplysningene som er 

nødvendige for å foreta en bedømming av evalueringsplanen, og den bør anmode om tilleggsopplysninger uten unødig 

opphold, slik at medlemsstaten kan framlegge de manglende opplysningene som Kommisjonen trenger for å ta en 

beslutning. Ettersom denne prosessen er ny, vil Kommisjonen i et eget dokument gi en detaljert veiledning om 

framgangsmåten som skal anvendes i seksmånedersperioden for godkjenning av evalueringsplanen, og om de relevante 

  

(1) COM(2012) 209 av 8.5.2012. 
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malene som skal benyttes for evalueringsplanene som skal framlegges. Endringer av ordninger som skal evalueres, 

unntatt endringer som ikke kan påvirke støtteordningens forenlighet med denne forordning eller ikke kan ha betydelig 

innvirkning på innholdet i den godkjente evalueringsplanen, bør bedømmes idet det tas hensyn til resultatet av 

evalueringen, og bør utelukkes fra denne forordnings virkeområde. Endringer av rent formell art, administrative 

endringer eller endringer foretatt innenfor rammen av EUs samfinansierte tiltak bør i prinsippet ikke anses å ha 

betydelig innvirkning på innholdet i den godkjente evalueringsplanen. 

9)  Denne forordning bør ikke få anvendelse på støtte som forutsetter bruk av innenlandske framfor importerte produkter, 

eller på støtte til eksportrelatert virksomhet. Den bør særlig ikke få anvendelse på støtte til finansiering av opprettelse og 

drift av distribusjonsnett i andre stater. Støtte til dekning av kostnadene ved deltaking på messer eller til undersøkelser 

eller rådgivningstjenester som er nødvendige for lanseringen av et nytt eller eksisterende produkt på et nytt marked i en 

annen medlemsstat eller en tredjestat, utgjør normalt ikke støtte til eksportrelatert virksomhet. 

10)  Denne forordning bør i prinsippet få anvendelse på de fleste økonomiske sektorer. Innenfor noen sektorer, for eksempel 

fiskeri- og akvakultursektoren og primær landbruksproduksjon, er det imidlertid nødvendig å begrense virkeområdet i 

lys av de særlige reglene som får anvendelse der. 

11)  Denne forordning bør få anvendelse på bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer, forutsatt at visse vilkår er 

oppfylt. Ved anvendelsen av denne forordning bør verken gårdsvirksomhet knyttet til tilberedning av et produkt for 

første salg eller en primærprodusents første salg til videreforhandler eller bearbeidingsforetak, eller virksomhet som 

bearbeider et produkt for første salg, anses som bearbeiding eller markedsføring. 

12)  Denne forordning bør ikke få anvendelse på støtte for å fremme nedlegging av kullgruver som ikke er konkurranse-

dyktige, som omhandlet i rådsbeslutning av 10. desember 2010 om statsstøtte til fremming av nedlegging av kullgruver 

som ikke er konkurransedyktige(1). Denne forordning får anvendelse på andre typer støtte i kullsektoren, unntatt 

regionalstøtte. 

13)  Kommisjonen må sikre at godkjent støtte ikke påvirker handelsvilkårene på en måte som strider mot den felles interesse. 

Virkeområdet for denne forordning bør derfor ikke omfatte støtte til en mottaker som ikke har oppfylt et krav om 

tilbakebetaling etter en foregående kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre 

marked, unntatt støtteordninger for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer. 

14)  Støtte til foretak i vanskeligheter bør ikke være omfattet av denne forordning, ettersom slik støtte bør vurderes i henhold 

til Fellesskapets retningslinjer av 1. oktober 2004 for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede 

foretak(2), som forlenget ved kommisjonsmeldingen om forlenget anvendelse av Fellesskapets retningslinjer av  

1. oktober 2004 for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak(3) eller senere retningslinjer, for å 

unngå at de omgås, unntatt støtteordninger for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer. Av hensyn 

til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å fastsette klare kriterier som ikke forutsetter en vurdering av alle enkeltheter 

ved et foretaks situasjon for å avgjøre om det er et foretak i vanskeligheter i henhold til denne forordning. 

15)  Håndhevingen av statsstøttereglene er i høy grad avhengig av medlemsstatenes samarbeid. Medlemsstatene bør derfor 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre samsvar med denne forordning, herunder når det gjelder individuelle støttetiltak 

som omfattes av gruppeunntaksordninger. 

16)  På grunn av den store risikoen for at handelsvilkårene påvirkes negativt, bør store støttebeløp meldes og vurderes av 

Kommisjonen, uavhengig av om de tildeles individuelt eller kumulativt. Det bør derfor fastsettes terskler for hver 

støttekategori som omfattes av virkeområdet for denne forordning, på et nivå som tar hensyn til den berørte 
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støttekategorien og den innvirkningen slik støtte kan antas å ha på handelsvilkårene. All støtte som overstiger disse 

tersklene, bør derfor fortsatt være omfattet av meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3. Tersklene som fastsettes i 

denne forordning, skal ikke omgås gjennom kunstig oppdeling av støtteordninger eller støtteprosjekter i flere 

støtteordninger eller støtteprosjekter med lignende særtrekk, formål eller støttemottakere. 

17)  Av hensyn til gjennomsiktighet, likebehandling og effektiv overvåking bør denne forordning få anvendelse bare på 

støtte der det er mulig å beregne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent på forhånd, uten at det må foretas en risikovurdering 

(«støtte med innsynsmulighet»). Denne forordning bør fastsette vilkårene for at visse støtteinstrumenter som lån, 

garantier, skattemessige tiltak, risikofinansieringstiltak og særlig tilbakebetalingspliktige forskudd kan anses å ha 

innsynsmulighet. Kapitaltilførsler bør ikke anses som støtte med innsynsmulighet, med mindre de oppfyller de særlige 

vilkårene for risikofinansieringsstøtte og etableringsstøtte. Støtte som inngår i garantier, bør anses å ha innsynsmulighet 

dersom bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av «trygg havn»-premier fastsatt for den respektive typen 

foretak. For små og mellomstore bedrifter (SMB-er) er det i kommisjonskunngjøringen om anvendelse av EF-traktatens 

artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av garantier(1) fastsatt hvor stor årlig premie som kreves for at garantien ikke skal 

anses som statsstøtte. 

18)  For å sikre at støtten er nødvendig og fungerer som et insentiv til å videreutvikle andre former for virksomhet eller 

prosjekter, bør støtte til virksomhet som støttemottakeren ville drive også uten støtte, ikke være omfattet av denne 

forordning. Støtten bør bare unntas fra meldingsplikten i henhold til denne forordning dersom arbeidet med prosjektet 

eller virksomheten som mottar støtte, igangsettes etter at støttemottakeren har oversendt en skriftlig søknad om støtten. 

19)  Når det gjelder all ad hoc-støtte som omfattes av denne forordning, til en mottaker som er et stort foretak, bør 

medlemsstaten sikre at støttemottakeren, i tillegg til å oppfylle vilkårene om insentiveffekt som gjelder for mottakere 

som er SMB-er, også har vurdert støtteprosjektets eller den støttede virksomhetens levedyktighet med og uten støtte i et 

internt dokument. Medlemsstaten bør kontrollere at dette interne dokumentet bekrefter at prosjektets eller virksomhetens 

omfang har økt betydelig, at det samlede beløpet som støttemottakeren har brukt på det subsidierte prosjektet eller 

virksomheten, har økt betydelig, eller at gjennomføringen av prosjektet eller virksomheten går betydelig raskere. 

Regionalstøtte bør anses å ha en insentiveffekt dersom investeringsprosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtte i det 

berørte støtteområdet. 

20)  Automatiske støtteordninger i form av skattefordeler bør fortsatt være underlagt et særlig vilkår med hensyn til 

insentiveffekten, ettersom denne typen støtte tildeles innenfor rammen av andre framgangsmåter enn de som anvendes 

for andre støttekategorier. Slike ordninger bør være vedtatt før arbeidet med støtteprosjektet eller den støttede 

virksomheten igangsettes. Dette vilkåret får imidlertid ikke anvendelse på etterfølgende skatteordninger, forutsatt at 

virksomheten allerede var omfattet av de tidligere ordningene med skattefordeler. Ved vurderingen av slike ordningers 

insentiveffekt er det avgjørende tidspunktet det tidspunkt da det skattemessige tiltaket første gang ble innlemmet i den 

opprinnelige ordningen, som senere er erstattet av oppfølgingsordningen. 

21)  Når det gjelder regional driftsstøtte, regional byutviklingsstøtte, støtte til SMB-ers tilgang til finansiering, støtte til 

rekruttering av vanskeligstilte arbeidstakere, støtte til sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere og støtte 

beregnet på å kompensere for tilleggskostnadene for sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere, støtte i form av 

nedsatte miljøavgifter, støtte for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer, sosialstøtte til transport for 

personer bosatt i fjerntliggende regioner og støtte til kultur og bevaring av kulturarv, vil kravet om insentiveffekt enten 

ikke få anvendelse eller bli ansett som oppfylt, dersom de særlige vilkårene som er fastsatt for disse støttekategoriene i 

denne forordning, er oppfylt. 

22)  For å sikre at støtten er forholdsmessig og ikke høyere enn nødvendig, bør høyeste støttebeløp, når det er mulig, 

defineres som en støtteintensitet i forhold til en rekke støtteberettigede kostnader. Når høyeste støtteintensitet ikke kan 

fastsettes, fordi de støtteberettigede kostnadene ikke kan fastslås eller fordi man ønsker å forenkle reglene i forbindelse 

med små beløp, bør høyeste støttebeløp være uttrykt nominelt for å sikre at støttetiltakene står i et rimelig forhold til 

målet. Støtteintensiteten og høyeste støttebeløp bør i lys av Kommisjonens erfaringer fastsettes på et nivå som gir minst 

mulig konkurransevridning i den sektoren støtten tildeles til, samtidig som problemet med markedssvikt eller med 

utjevningen i markedet håndteres på en hensiktsmessig måte. Når det gjelder regional investeringsstøtte, skal 

støtteintensiteten være i samsvar med de tillatte støtteintensitetene i henhold til regionalstøttekartene.  
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23)  Ved beregning av støtteintensiteten bør bare støtteberettigede kostnader inkluderes. Denne forordning skal ikke gi 

unntak for støtte som overstiger den relevante støtteintensiteten som følge av at ikke-støtteberettigede kostnader 

inkluderes. Identifiseringen av støtteberettigede kostnader bør understøttes av klar, spesifikk og ajourført dokumenta-

sjon. Alle tall som benyttes, bør være beløp før fradrag av skatt eller andre avgifter. Støtte som utbetales i flere rater, bør 

diskonteres til verdien på tidspunktet da støtten ble gitt. De støtteberettigede kostnadene bør også diskonteres til verdien 

på tidspunktet da støtten ble gitt. Rentesatsen som benyttes ved diskontering og ved beregning av støttebeløp for støtte 

som ikke utbetales i form av tilskudd, bør være henholdsvis den diskonteringsrenten og den referanserenten som gjaldt 

på tidspunktet da støtten ble tildelt, som fastsatt i kommisjonsmeldingen om revisjon av metoden for fastsettelse av 

referanse- og diskonteringsrenten(1). Når støtten gis i form av skattefordeler, skal støttetransjer diskonteres på grunnlag 

av diskonteringsrentene som gjelder på de ulike tidspunktene da skattefordelene får virkning. Tildeling av støtte i form 

av tilbakebetalingspliktige forskudd bør fremmes, ettersom disse risikodelingsinstrumentene øker støttens insentiveffekt. 

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette at når støtte tildeles i form av tilbakebetalingspliktige forskudd, kan de 

gjeldende støtteintensitetene som er fastsatt i denne forordning, økes, unntatt regionalstøtte, ettersom denne bare kan 

omfattes av unntak dersom den er i samsvar med de godkjente regionalstøttekartene. 

24)  Når det gjelder skattefordeler knyttet til framtidig skatt, er det noen ganger ikke kjent på forhånd hvilken diskonte-

ringsrente som gjelder, eller hvor stort det nøyaktige beløpet for støttetransjene vil være. Når dette er tilfelle, bør 

medlemsstaten på forhånd fastsette en øvre grense for den diskonterte støtteverdien i samsvar med den gjeldende 

støtteintensiteten. Når beløpet for støttetransjen i et gitt år blir kjent, kan diskonteringen deretter gjøres på grunnlag av 

diskonteringsrenten som gjelder på det tidspunktet. Den diskonterte verdien for hver støttetransje bør trekkes fra det 

samlede øvre grensebeløpet («beløpstaket»). 

25)  Det bør tas hensyn til det samlede beløpet for statsstøttetiltak for den støttede virksomheten eller støtteprosjektet når det 

skal fastslås om meldingstersklene og de høyeste støtteintensitetene som er fastsatt i denne forordning, overholdes. 

Denne forordning bør videre angi under hvilke omstendigheter det skal være mulig å kumulere de ulike 

støttekategoriene. Støtte som er omfattet av unntak i henhold til denne forordning, og enhver annen forenlig støtte som 

er omfattet av unntak i henhold til denne forordning eller godkjent av Kommisjonen, kan kumuleres, forutsatt at 

tiltakene gjelder ulike identifiserbare støtteberettigede kostnader. Når ulike støttekilder er knyttet til de samme, helt eller 

delvis overlappende, identifiserbare støtteberettigede kostnadene, bør kumulering tillates opp til den høyeste 

støtteintensiteten eller det høyeste støttebeløpet som kan få anvendelse på denne støtten i henhold til denne forordning. 

Denne forordning bør også fastsette særlige regler for kumulering av støttetiltak med og uten identifiserbare 

støtteberettigede kostnader, for kumulering med bagatellmessig støtte og for kumulering med støtte for 

funksjonshemmede arbeidstakere. Bagatellmessig støtte blir ofte ikke tildelt for eller kan ofte ikke tilskrives særlige 

identifiserbare støtteberettigede kostnader. I slike tilfeller bør det være mulig fritt å kumulere bagatellmessig støtte med 

statsstøtte som er omfattet av unntak i henhold til denne forordning. Når bagatellmessig støtte likevel tildeles for de 

samme identifiserbare støtteberettigede kostnadene som statsstøtte som er omfattet av unntak i henhold til denne 

forordning, bør kumulering tillates bare opp til den høyeste støtteintensiteten som fastsatt i kapittel III i denne 

forordning. 

26)  Unionsfinansiering som forvaltes sentralt av institusjoner, byråer, fellesforetak eller andre unionsorganer som verken 

direkte eller indirekte kontrolleres av medlemsstatene, utgjør ikke statsstøtte. Når en slik unionsfinansiering kombineres 

med statsstøtte, bør bare statsstøtten tas hensyn til ved vurderingen av om meldingsterskler og høyeste støtteintensiteter 

er overholdt, forutsatt at den samlede offentlige finansieringen i forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene 

ikke overstiger den høyeste finansieringssatsen som er fastsatt i unionsrettens gjeldende regler. 

27)  Ettersom statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 1 i prinsippet er forbudt, er det viktig at alle parter har 

mulighet til å kontrollere om støtten tildeles i samsvar med gjeldende regler. For at traktatens bestemmelser skal kunne 

anvendes på riktig måte, er det derfor avgjørende at statsstøtten gir innsynsmulighet, noe som fører til en bedre 

overholdelse og større ansvarlighet, gir mulighet for fagfellevurdering og bidrar til en mer effektiv anvendelse av 

offentlige midler. For å sikre innsyn bør det stilles krav til medlemsstatene om etablering av sentrale nettsteder for 

statsstøtte på regionalt eller nasjonalt plan, der det gis et sammendrag om hvert enkelt støttetiltak som omfattes av 

unntak i henhold til denne forordning. Denne forpliktelsen bør være et vilkår for at et individuelt støttetiltak skal anses 

som forenlig med det indre marked. Ifølge vanlig praksis for offentliggjøring av opplysninger i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EF av 26. juni 2013 om endring av direktiv 2003/98/EF om viderebruk av 

informasjon fra offentlig sektor(2) skal det anvendes et standardformat som gjør det mulig å søke etter opplysningene, 

laste dem ned og enkelt offentliggjøre dem på Internett. Lenker til alle medlemsstatenes nettsteder for statsstøtte bør 

  

(1) EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6. 

(2) EUT L 175 av 27.6.2013, s. 1. 
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offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. I samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 994/98, som endret ved 

forordning (EU) nr. 733/2013, bør et sammendrag om hvert støttetiltak som er omfattet av unntak i henhold til denne 

forordning, offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

28)  For å sikre effektiv overvåking av støttetiltakene i samsvar med forordning (EF) nr. 994/98, som endret ved forordning 

(EU) nr. 733/2013, er det hensiktsmessig å fastsette krav knyttet til medlemsstatenes melding av støttetiltak som er 

omfattet av unntak i henhold til denne forordning, og anvendelsen av denne forordning. I lys av foreldelsesfristen som er 

fastsatt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen 

av EF-traktatens artikkel 93(1), er det dessuten hensiktsmessig å fastsette regler for de registrene som medlemsstatene 

bør føre over støtte som omfattes av unntak i henhold til denne forordning. 

29)  For å styrke virkningen av forenlighetsvilkårene som er fastsatt i denne forordning, bør Kommisjonen ved manglende 

oppfyllelse av disse kravene ha mulighet til å trekke tilbake fordelen gitt ved gruppeunntaket for framtidige støttetiltak. 

Kommisjonen bør kunne begrense en tilbaketrekking av fordelen gitt ved gruppeunntaket til visse typer av støtte, visse 

støttemottakere eller støttetiltak som vedtas av visse myndigheter, når manglende overholdelse av denne forordning bare 

berører en begrenset gruppe av tiltak eller visse myndigheter. En slik målrettet tilbaketrekking bør være en 

forholdsmessig reaksjon som er direkte knyttet til fastslått manglende overholdelse av denne forordning. Dersom 

forenlighetsvilkårene i kapittel I og III ikke overholdes, er den tildelte støtten ikke omfattet av denne forordning, og den 

utgjør derfor ulovlig støtte som Kommisjonen vil undersøke innenfor rammen av den relevante framgangsmåten fastsatt 

i forordning nr. (EF) 659/1999. Dersom kravene i kapittel II ikke er oppfylt, og fordelen gitt ved gruppeunntaket derfor 

trekkes tilbake med hensyn til framtidige støttetiltak, berører dette ikke den kjensgjerning at tidligere tiltak som er i 

samsvar med denne forordning, var omfattet av gruppeunntak. 

30)  For å fjerne ulikheter som kan føre til konkurransevridning, og for å lette samordningen mellom ulike initiativer i 

Unionen og på nasjonalt plan som gjelder SMB-er, samt av hensyn til klarhet i saksbehandlingen og til rettssikkerheten, 

bør definisjonen av SMB-er som anvendes i denne forordning, bygge på definisjonen i kommisjonsrekommandasjon 

2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter(2). 

31)  Ved å kompensere for ulempene i vanskeligstilte regioner fremmer regionalstøtte den økonomiske, sosiale og 

geografiske utjevningen i medlemsstatene og i Unionen som helhet. Regionalstøtte har til formål å fremme utviklingen i 

de mest vanskeligstilte områdene ved å støtte investeringer og skaping av arbeidsplasser som ledd i en bærekraftig 

utvikling. I områder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), kan regionalstøtte tildeles for 

opprettelse av en ny virksomhet, utvidelse av en eksisterende virksomhets kapasitet, utvidelse av en virksomhets 

produksjonsspekter eller en grunnleggende endring av hele produksjonsprosessen i en eksisterende virksomhet. 

Ettersom store foretak blir mindre påvirket av regionale ulemper enn SMB-er i forbindelse med investering i et område 

som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), bør regionalstøtte til store foretak bare unntas fra 

meldingskravet når det gjelder førsteinvesteringer i ny økonomisk virksomhet i disse områdene. 

32)  I tilfeller der en regionalstøtteordning er rettet mot et begrenset antall økonomiske sektorer, kan ordningens formål og 

sannsynlige virkning snarere være sektorbestemt enn horisontal. Sektorordninger kan derfor ikke unntas fra 

meldingskravet. Etter melding kan Kommisjonen imidlertid vurdere de mulige positive virkningene i henhold til 

gjeldende retningslinjer, rammebestemmelser eller beslutninger. Dette gjelder særlig for støtteordninger som omfatter 

økonomisk virksomhet i kull-, skipsbyggings- og transportsektoren. På grunn av stålsektorens og kunstfibersektorens 

særtrekk blir det dessuten antatt at regionalstøttens negative virkninger i disse sektorene ikke kan oppveies av de 

positive utjevningsvirkningene. Regionalstøtte kan derfor ikke gis til disse sektorene. Turistsektoren og bredbånds-

sektoren spiller en viktig rolle i de nasjonale økonomiene og har som regel en positiv virkning på regionutvikling. 

Regionalstøtteordninger for virksomhet innen turisme og bredbånd bør derfor unntas fra meldingskravet. Bearbeiding og 

markedsføring av landbruksvarer er også nært knyttet til lokale og regionale økonomier, og bør være omfattet av 

gruppeunntaket.  

  

(1) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1. 

(2) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 
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33)  Energiproduksjon, -distribusjon og -infrastruktur er underlagt sektorspesifikke regler for det indre marked, som 

gjenspeiles i kriteriene for å sikre at støtte på disse områdene er i samsvar med det indre marked og med Unionens 

miljø- og energipolitikk. Regionalstøtte som tildeles i henhold til avsnitt 1 i denne forordning, har som mål å fremme 

økonomisk utvikling og utjevning, og er derfor omfattet av svært ulike forenlighetsvilkår. Denne forordnings 

bestemmelser om regionalstøtte bør derfor ikke få anvendelse på tiltak som gjelder energiproduksjon, -distribusjon og  

-infrastruktur. 

34)  Investeringer som gjør det mulig for foretak å gå lenger enn EU-standardene eller å heve miljøvernnivået i fravær av 

EU-standarder, investeringer med sikte på tidlig tilpasning til framtidige EU-standarder, investeringer i energieffek-

tivitetstiltak, herunder energieffektivitetsprosjekter i bygninger, investeringer knyttet til sanering av forurensede 

områder og støtte til miljøundersøkelser har ikke direkte virkning på energimarkedenes virkemåte. Samtidig kan slike 

investeringer bidra til både regionale politiske mål og til Den europeiske unions energi- og miljømål. I slike tilfeller kan 

denne forordnings bestemmelser om både regionalstøtte og støtte til miljøvern få anvendelse, avhengig av det berørte 

tiltakets hovedformål. 

35)  For at kapitalinvestering ikke skal bli begunstiget i forhold til investering i arbeidskraftkostnader, bør det være mulig å 

måle regional investeringsstøtte på grunnlag av enten investeringskostnadene eller arbeidskraftkostnadene for 

arbeidsplasser skapt direkte gjennom et investeringsprosjekt. 

36)  Regional investeringsstøtte bør ikke unntas fra meldingsplikten når støtten tildeles en støttemottaker som i løpet av de 

seneste to årene før vedkommendes søknad om regional investeringsstøtte har lagt ned samme eller tilsvarende 

virksomhet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller som på tidspunktet for søknaden har konkrete planer 

om å legge ned en slik virksomhet i løpet av to år etter at førsteinvesteringen som det søkes om støtte til, er avsluttet i 

det berørte området. 

37)  Kommisjonen har fått tilstrekkelig erfaring fra anvendelsen av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c) når det 

gjelder regional driftsstøtte som skal kompensere for tilleggskostnader for transport av varer som produseres og 

bearbeides i de mest fjerntliggende regionene og i områder med lav befolkningstetthet, samt de tilleggskostnader for 

produksjon og drift (unntatt tilleggskostnader for transport) som påløper for støttemottakerne i de mest fjerntliggende 

regionene. Ettersom det er fare for overkompensasjon av transportkostnader som følge av tilleggsstøtte gjennom POSEI-

programmene i landbrukssektoren, og ettersom det ikke kan utelukkes at noen av landbruksvarene er produsert et annet 

sted, bør landbrukssektoren i henhold til denne forordning utelukkes fra regional driftsstøtte som skal kompensere for 

tilleggskostnader for transport av varer som produseres i de mest fjerntliggende regionene eller i områder med lav 

befolkningstetthet. Regional driftsstøtte som skal kompensere for tilleggskostnader, med unntak for tilleggskostnader for 

transport, i de mest fjerntliggende regionene, bør bare anses å være forenlig med det indre marked og unntas fra 

meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3 når støtten er begrenset til enten 15 % av det årlige bruttoproduktet som 

støttemottakeren skaper i den berørte fjerntliggende regionen, 25 % av støttemottakerens årlige arbeidskraftkostnader i 

den berørte fjerntliggende regionen eller 10 % av støttemottakerens årlige omsetningen i den berørte fjerntliggende 

regionen. Når støtten ikke overstiger beløpet som følger av en av disse alternative metodene for fastsettelse av 

tilleggskostnader for drift (unntatt transportkostnader), kan den anses som berettiget når det gjelder å bidra til regional 

utvikling og å stå i forhold til de ulempene foretak har i de mest fjerntliggende regionene. 

38)  Byutviklingsstøtte bidrar til økonomisk, sosial og territorial utjevning i medlemsstatene og i Unionen som helhet ved at 

den er rettet mot den store konsentrasjonen av økonomiske, miljømessige og sosiale problemer i byområder som ligger i 

støtteområder som er oppført på et regionalstøttekart. Markedssvikten som byutviklingsstøtten skal rettes mot, omfatter 

finansieringsvilkårene for byutvikling, mangelen på en integrert tilnærming til byutvikling, finansieringsunderskudd 

som krever større bidrag fra begrensede offentlige midler, og behovet for en mer kommersiell tilnærming til 

byfornyelse. Byutviklingsstøtte for å fremme utviklingen av deltakerbaserte, integrerte og bærekraftige strategier med 

sikte på å håndtere de tilleggsproblemene som er identifisert i støtteområdene, bør derfor være omfattet av gruppe-

unntaket. 

39)  Investeringer i grønne teknologier og i omstilling til en lavutslippsøkonomi, i samsvar med prioriteringene i  

Europa 2020-strategien(1), i støtteområder som er oppført på det relevante regionalstøttekartet, bør være berettiget til 

høyere støttebeløp gjennom en regional bonus.  

  

(1) EUCO 13/10 REV 1. 
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40) SMB-er spiller en avgjørende rolle med hensyn til å skape arbeidsplasser, og de bidrar generelt til sosial stabilitet og

økonomisk utvikling. Deres utvikling kan imidlertid bli hemmet av markedssvikt, noe som fører til at disse SMB-ene

opplever følgende ulemper. SMB-er har ofte vansker med å skaffe kapital eller lån, ettersom det er vanskelig å oppnå

risikovillig kapital på visse finansmarkeder, og fordi de ofte bare kan stille begrenset sikkerhet. Begrensede ressurser

kan også bidra til å innskrenke deres tilgang til opplysninger, særlig med hensyn til ny teknologi og potensielle

markeder. For å lette utviklingen av SMB-ers økonomisk virksomhet bør denne forordning derfor unnta visse

støttekategorier når støtten gis til SMB-er. Disse kategoriene bør særlig omfatte investeringsstøtte til SMB-er og SMB-

ers deltaking på messer.

41) For SMB-er som deltar i prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale samarbeidet (ETS) og er omfattet av

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1299/2013 av 17. desember 2013 om særlige bestemmelser om støtte fra

Det europeiske fond for regionutvikling til målet om europeisk territorialt samarbeid(1), er det ofte vanskelig å

finansiere tilleggskostnader som følger av samarbeidet mellom parter i ulike regioner og i ulike medlemsstater eller

tredjestater. I lys av den betydningen ETS har for utjevningspolitikken som danner en ramme for gjennomføringen av

felles tiltak og utveksling av politiske løsninger mellom nasjonale, regionale og lokale aktører fra ulike medlemsstater

eller tredjestater, bør denne forordning behandle visse vanskeligheter som ETS-prosjekter står overfor, for å gjøre det

lettere for dem å overholde statsstøttereglene. ETS-spørsmålene som denne forordning bør behandle, er knyttet til de

gjeldende regionalstøtteintensitetene for ETS-prosjekter, kostnader ved SMB-ers samarbeid om ETS-prosjekter og

plikter som gjelder offentliggjøring og opplysning, rapportering og registrering for kontrollformål.

42) I lys av de særlige ulempene for og ulikhetene mellom SMB-er bør det kunne anvendes ulike grunnleggende

støtteintensiteter og ulike bonuser.

43) Erfaringene fra anvendelsen av Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til fremming av risikokapitalinvesteringer i

SMB-er(2) viser at det finnes en rekke særlige typer av markedssvikt knyttet til risikokapital i Unionen i forbindelse med

visse typer investeringer på ulike trinn i foretakenes utvikling. Slik markedssvikt er en følge av at tilbudet av

risikokapital ikke motsvarer etterspørselen. Tilbudet av risikokapital i markedet kan derfor være for begrenset, slik at

foretakene ikke får midler til tross for at de har en god forretningsmodell og et vekstpotensial. Hovedårsaken til

markedssvikt med hensyn til risikokapitalmarkedene, som særlig påvirker kapitaltilgang for små og mellomstore

bedrifter, og som kan berettige offentlig intervensjon, er knyttet til utilstrekkelige eller asymmetriske opplysninger.

Dette påvirker ikke bare tilførselen av risikokapital, men begrenser også visse SMB-ers tilgang til lånefinansiering.

Risikofinansieringstiltak som har til formål å tiltrekke privat kapital til unoterte SMB-er som berøres av manglende

finansiering, og å sikre at finansieringsbeslutninger har overskudd som mål og at finansformidlere forvaltes på

kommersielt grunnlag, bør derfor unntas fra meldingskravet på visse vilkår.

44) På visse vilkår bør også etableringsstøtte til små bedrifter, støtte til alternative handelsplasser som har SMB-er som

spesialområde, samt støtte til kostnader for SMB-ers forundersøkelser unntas fra meldingskravet.

45) Støtte til forskning, utvikling og innovasjon kan bidra til bærekraftig økonomisk vekst, styrket konkurranseevne og økt

sysselsetting. Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 800/2008 og Fellesskapets ramme for statsstøtte til

forskning, utvikling og innovasjon(3) viser at markedssvikt kan hindre markedet i å oppnå et størst mulig utbytte og føre

til ineffektivitet knyttet til eksterne virkninger, offentlige goder/kunnskapsoverføring, ufullstendige og asymmetriske

opplysninger samt samordnings- og nettverksproblemer.

46) Det kan være vanskelig for SMB-er å få tilgang til ny teknologisk utvikling, kunnskapsoverføring eller høyt kvalifisert

personale. Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter, støtte til forundersøkelser og innovasjonsstøtte til SMB-er,

herunder støtte til dekning av SMB-ers kostnader knyttet til industrielle eiendomsrettigheter, kan kompensere for disse

problemene og bør derfor unntas fra meldingskravet på visse vilkår.

(1) EUT L 347 av 20.12.2006, s. 259. 

(2) EUT C 194 av 18.8.2006, s. 2. 

(3) EUT C 323 av 30.12.2006, s. 1. 



Nr. 28/1072 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

47)  Med hensyn til prosjektstøtte til forskning og utvikling bør den delen av forskningsprosjektet som støttes, i sin helhet 

falle inn under kategoriene grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Når et prosjekt omfatter 

ulike deler, bør det for hver del fastsettes om den omfattes av en av ovennevnte kategorier, eller om den ikke omfattes 

av noen av kategoriene. Denne klassifiseringen behøver ikke nødvendigvis være kronologisk og gå fra grunnforskning 

til virksomhet som ligger nærmere markedet. En oppgave som gjennomføres i en sen prosjektfase, kan derfor bli ansett 

som industriell forskning. Tilsvarende kan en virksomhet som gjennomføres på et tidligere trinn, bli ansett som 

eksperimentell utvikling. Den delen av prosjektet som støttes, kan også omfatte forundersøkelser som forberedelse til 

forskningsvirksomhet. 

48)  Forskningsinfrastrukturer av høy kvalitet er stadig mer nødvendige for å kunne skape banebrytende forskning og 

innovasjon, fordi de tiltrekker seg talenter fra hele verden og er av avgjørende betydning for å støtte nye informasjons- 

og kommunikasjonsteknologier og viktige støtteteknologier. Offentlige forskningsinfrastrukturer bør fortsatt inngå 

partnerskap med industriell forskning. Tilgang til offentlig finansierte forskningsinfrastrukturer bør gis på et ikke-

diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet og på markedsvilkår. Dersom disse vilkårene ikke overholdes, bør 

støttetiltaket ikke unntas fra meldingskravet. Flere parter kan eie, drive og bruke en bestemt forskningsinfrastruktur, og 

offentlige organer og foretak kan bruke infrastrukturen i fellesskap. 

49)  Gjennom forskningsinfrastrukturer kan det utøves både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet. For å unngå at 

statsstøtte gis til økonomisk virksomhet gjennom offentlig finansiering av ikke-økonomisk virksomhet, skal kostnadene 

for og finansieringen av økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet holdes tydelig atskilt. Når en infrastruktur brukes til 

både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, utgjør finansieringen gjennom statsmidler av kostnader knyttet til 

infrastrukturens ikke-økonomiske virksomhet, ikke statsstøtte. Offentlig finansiering omfattes bare av statsstøttereglene 

i den utstrekning den dekker kostnader knyttet til den økonomiske virksomheten. Bare sistnevnte tas hensyn til med 

sikte på å sikre at meldingstersklene og de høyeste støtteintensitetene overholdes. Dersom infrastrukturen nesten 

utelukkende brukes til en ikke-økonomisk virksomhet, kan finansieringen av den som helhet falle utenfor 

statsstøttereglene, forutsatt at den økonomiske bruken er ren tilleggsvirksomhet, dvs. en virksomhet som er direkte 

knyttet til og nødvendig for infrastrukturens drift eller uløselig knyttet til dens i hovedsak ikke-økonomiske bruk, og 

som er av begrenset omfang. Dette bør anses å være tilfelle når den økonomiske virksomheten forbruker de samme 

innsatsfaktorene (for eksempel materialer, utstyr, arbeidskraft og fast kapital) som den ikke-økonomiske virksomheten, 

og den kapasiteten som årlig tildeles slik virksomhet, ikke overstiger 20 % av forskningsinfrastrukturens samlede årlige 

kapasitet. 

50)  Støtte til innovasjonsklynger er rettet mot markedssvikt knyttet til samordningsproblemer som hemmer utviklingen av 

klynger eller begrenser samspillet og kunnskapsstrømmen i klyngene. Statsstøtte kan enten støtte investeringer i åpne og 

felles infrastrukturer for innovasjonsklynger eller støtte driften av klyngene, slik at samarbeid, nettverksbygging og 

læring styrkes. Driftsstøtte til innovasjonsklynger bør imidlertid bare tillates midlertidig og for en begrenset periode på 

høyst ti år. Det samlede støttebeløpets andel av de samlede støtteberettigede kostnadene bør ikke overstige 50 % i løpet 

av den perioden støtten tildeles. 

51)  Prosess- og organisasjonsinnovasjon kan rammes av markedssvikt i form av mangel på opplysninger og på positive 

eksterne virkninger, som bør håndteres gjennom særlige tiltak. Støtte til denne typen innovasjon er særlig relevant for 

SMB-er, ettersom de står overfor begrensninger som kan hemme deres evne til å forbedre produksjons- eller 

leveringsmetoder eller til å oppnå vesentlig forbedring av forretningspraksisen, organiseringen av arbeidsplassen og de 

eksterne forbindelsene. For å stimulere store foretak til å samarbeide med SMB-er om virksomhet knyttet til prosess- og 

organisasjonsinnovasjon bør støttetiltak til dekning av store foretaks kostnader for slik virksomhet på visse vilkår også 

omfattes av gruppeunntaket. 

52)  Fremming av opplæring og rekruttering/sysselsetting av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere er et 

vesentlig mål for Unionens og medlemsstatenes økonomiske og sosiale politikk. 

53)  Opplæringen gir vanligvis positive eksterne virkninger for samfunnet som helhet, ettersom den medfører et økt antall 

kvalifiserte arbeidstakere som rekrutteringsgrunnlag for foretak, forbedrer konkurranseevnen til Unionens industri og 

spiller en viktig rolle i Unionens sysselsettingsstrategi. Støtte for fremming av opplæring bør derfor på visse vilkår 

unntas fra meldingskravet. I lys av de særlige ulempene SMB-er står overfor og de høyere relative kostnadene de må 

bære når de investerer i opplæring, bør støtteintensitetene som unntas i henhold til denne forordning, økes for SMB-er. 

Støtteintensitetene som unntas i henhold til denne forordning, bør dessuten økes dersom opplæringen gis til 

vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere. I sjøtransportsektoren rettferdiggjør opplæringens særlige form 

en særskilt tilnærming.  
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54)  Det er fortsatt vanskelig for noen kategorier av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere å komme inn på og 

bli på værende på arbeidsmarkedet. Offentlige myndigheter kan derfor iverksette tiltak som stimulerer foretakene til å 

øke sysselsettingen av slike kategorier av arbeidstakere, og særlig av ungdom. Ettersom arbeidskraftkostnader utgjør en 

del av et foretaks normale driftskostnader, bør støtte til sysselsetting av vanskeligstilte eller funksjonshemmede 

arbeidstakere ha en positiv virkning på sysselsettingsnivået for disse arbeidstakerkategoriene, og ikke bare gi foretakene 

mulighet til å redusere kostnader de ellers selv ville ha dekket. Slik støtte bør derfor unntas fra meldingskravet dersom 

det er sannsynlig at den vil være til hjelp for arbeidstakere i disse kategoriene med hensyn til å komme tilbake til og bli 

værende på arbeidsmarkedet. Som fastsatt i Kommisjonens melding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen kalt «En europeisk strategi for funksjonshemmede 2010-2020: En ny 

forpliktelse om et Europa uten barrierer»(1) er nøkkelfaktorene i EUs strategi for funksjonshemmede en kombinasjon av 

tiltak knyttet til bekjempelse av forskjellsbehandling og tiltak for fremming av like muligheter og aktiv integrering, og 

de gjenspeiler De forente nasjoners konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, som EU og de fleste 

medlemsstatene er part i. I denne forordning bør støtte for funksjonshemmede arbeidstakere forstås i den betydningen 

som er fastsatt i konvensjonens artikkel 1. 

55)  Som fastslått i Kommisjonens melding «Europa 2020: En strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst»(2) er 

bærekraftig vekst for å fremme en ressurseffektiv, grønnere og mer konkurransedyktig økonomi en av hovedsøylene i 

Europa 2020-strategien for en smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Grunnlaget for en bærekraftig utvikling er blant 

annet godt miljøvern og en forbedring av miljøkvaliteten. Miljøvernområdet rammes imidlertid av markedssvikt, noe 

som fører til at foretak under normale markedsforhold ikke nødvendigvis stimuleres til å redusere forurensningen, 

ettersom en slik reduksjon kan gi dem økte kostnader uten tilsvarende fordeler. Så lenge foretak ikke er pålagt å 

internalisere forurensningskostnadene, er det samfunnet i sin helhet som bærer disse kostnadene. 

56)  Slik markedssvikt kan håndteres gjennom innføring av obligatoriske miljøstandarder. Et høyere miljøvernnivå kan 

oppnås gjennom investeringer som går lenger enn obligatoriske EU-standarder. For å stimulere foretak til å heve 

miljøvernnivået ut over obligatoriske EU-standarder bør statsstøtte på dette området være omfattet av gruppeunntaket. 

For ikke å avskrekke medlemsstatene fra å fastsette obligatoriske nasjonale standarder som er strengere enn de 

tilsvarende EU-standardene, bør slik statsstøtte unntas, uavhengig av om det finnes obligatoriske nasjonale standarder 

som er strengere enn EU-standardene. 

57)  I prinsippet bør støtte ikke gis dersom investeringene skal sikre at foretak oppfyller EU-standarder som allerede er 

vedtatt, men som ennå ikke har trådt i kraft. Statsstøtten kan imidlertid føre til at foretak forbedrer sin miljøatferd 

dersom den stimulerer dem til å tilpasse seg tidlig til framtidige EU-standarder, før standardene trer i kraft og så lenge 

standardene ikke får tilbakevirkende kraft. Støtte til foretaks tilpasning til framtidige EU-standarder kan raskere føre til 

et høyt miljøvernnivå, og slik støtte bør derfor unntas. 

58)  Som en del av Europa 2020-strategien har Unionen satt som mål å oppnå en 20 % økning i energieffektiviteten innen 

utgangen av 2020 og har særlig vedtatt europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energi-

effektivitet og om endring av direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 

2006/32/EF(3), der det fastsettes felles rammer for fremming av energieffektiviteten innenfor Unionen med det 

overordnede mål å oppnå besparelser på minst 20 % på Unionens forbruk av primærenergi. For å gjøre det lettere å nå 

disse målene bør tiltak til støtte for energieffektivitet, høyeffektiv kraftvarme samt energieffektiv fjernvarme og 

fjernkjøling omfattes av gruppeunntaket. 

59)  Tiltak som gir økt energieffektivitet i bygninger, er i samsvar med Europa 2020-strategiens prioriteringer med hensyn til 

en overgang til en lavkarbonøkonomi. Ettersom det ikke finnes en integrert tilnærming til energieffektivitet i bygninger, 

kan slike investeringer ofte rammes av finansieringsunderskudd som krever større bidrag fra begrensede offentlige 

midler. Medlemsstatene bør derfor ha mulighet til å støtte energieffektivitetsinvesteringer i bygninger i form av direkte 
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tilskudd til bygningenes eiere eller leietakere i samsvar med de alminnelige bestemmelsene om energieffektivitetstiltak, 

men også i form av lån og garantier via finansformidlere som velges gjennom en åpen utvelgingsordning i henhold til de 

særlige bestemmelsene om energieffektivitetsprosjekter i bygninger. 

60)  For å nå Unionens mål for fornybar energi som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av  

23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 

2001/77/EF og 2003/30/EF(1), og i den utstrekning ytterligere støtte er nødvendig i tillegg til det som framgår av 

rammeregler, for eksempel Unionens ordning for handel med utslippskvoter i 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(2), bør støtte som gis til investeringer for å fremme energi fra 

fornybare kilder, være omfattet av gruppeunntaket. 

61)  I lys av den begrensede konkurransevridningen og virkningen på handelen bør gruppeunntaket på klare vilkår også 

omfatte driftsstøtte til små anlegg som produserer fornybar energi. Driftsstøtte til store anlegg bør omfattes av 

gruppeunntaket når konkurransevridningen er begrenset. Slik driftsstøtte kan derfor omfattes av gruppeunntaket når den 

gis til nye og innovative teknologier, forutsatt at støtten tildeles etter en anbudskonkurranse som er åpen for minst én 

slik teknologi, og ved hjelp av en ordning som sikrer at produsenter av fornybar energi utsettes for konkurranse på 

grunnlag av markedspriser. Den samlede støtten som tildeles på dette grunnlaget, skal ikke gis for mer enn 5 % av den 

planlagte nye elektrisitetskapasiteten som kommer fra fornybare energikilder. Støtte tildelt gjennom anbudsprosesser 

som er åpne for alle former for teknologi innenfor fornybar energi, bør i sin helhet være omfattet av gruppeunntaket. 

Driftsstøtteordninger bør i prinsippet åpnes for andre EØS-land og parter i Energifellesskapet, for å begrense de samlede 

konkurransevridende virkningene. Medlemsstatene oppfordres til å vurdere å innføre en samarbeidsordning før de 

tillater støtte over landegrensene. Uten en slik samarbeidsordning vil produksjon fra anlegg i andre land ikke bidra til å 

oppfylle nasjonale mål knyttet til energi fra fornybare kilder. I lys av disse begrensningene bør medlemsstatene få 

tilstrekkelig tid til å utforme hensiktsmessige støtteordninger som er åpne for andre land. En slik åpning er ikke en 

forutsetning for unntak fra meldingsplikten, i den utstrekning den ikke kreves i henhold til traktaten. 

62)  Støtte til produksjon av vannkraft kan ha to typer virkninger. På den ene side har den en positiv virkning i form av lave 

klimagassutslipp, og på den annen side kan den også ha en negativ virkning på vannsystemene og det biologiske 

mangfoldet. Når medlemsstatene gir støtte til vannkraft, bør de derfor overholde europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk(3), særlig 

artikkel 4 nr. 7, som fastsetter kriterier for å tillate nye endringer av vannforekomster. 

63)  Støtte bør bare gis til bærekraftige former for fornybar energi. Støtte til biodrivstoffer bør bare være omfattet av denne 

forordning dersom den gis til bærekraftige biodrivstoffer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF. 

Støtte til biodrivstoffer framstilt av næringsmidler bør imidlertid utelukkes fra støtte i henhold til denne forordning for å 

stimulere overgangen til produksjon av mer avanserte former for biodrivstoffer. Støtte til biodrivstoffer som er omfattet 

av en leverings- eller blandingsforpliktelse, bør utelukkes fra gruppeunntaket ettersom ovennevnte rettslige forpliktelse 

kan utgjøre et tilstrekkelig insentiv til å investere i slike former for fornybar energi. 

64)  Støtte i form av avgiftsnedsettelser i henhold til rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om en omstrukturering av 

fellesskapsrammen for avgifter på energiprodukter og elektrisitet(4) til miljøverntiltak som er omfattet av denne 

forordning, kan indirekte være gunstig for miljøet. Miljøavgifter bør imidlertid gjenspeile de sosiale kostnadene for 

utslipp, men nedsatte avgifter kan ha en negativ virkning på dette målet. Det virker derfor hensiktsmessig å begrense 

varigheten av slike nedsettelser til varigheten av denne forordning. Ved utløpet av denne perioden bør medlemsstatene 

på nytt evaluere om de berørte avgiftsnedsettelsene er hensiktsmessige. For å redusere konkurransevridningen mest 

mulig bør støtten tildeles på samme måte for alle konkurrenter som anses å være i en lignende situasjon. For bedre å 

bevare det prissignalet som miljøavgiften skal gi foretak, bør medlemsstatene ha mulighet til å utforme ordningen for 

avgiftsnedsettelse på en ordning med utbetaling av et fast årlig godtgjøringsbeløp (tilbakebetaling av skatt).  
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65)  I lys av prinsippet om at forurenseren betaler, bør kostnadene for tiltak for å håndtere forurensning dekkes av den som 

forårsaker forurensningen. Støtte til sanering av forurensede områder er berettiget i tilfeller der personen som i henhold 

til gjeldende rett er ansvarlig for forurensningen, ikke kan identifiseres. Vilkårene for miljøansvar med hensyn til 

forebygging og utbedring av miljøskader som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 

om miljøansvar med hensyn til forebygging og utbedring av miljøskader(1), som endret ved europaparlaments- og råds-

direktiv 2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien og om endring av direktiv 

2004/35/EF(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondi-

oksid og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 

2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(3), bør imidlertid 

få anvendelse. For å lette utbedringen av eksisterende miljøskader bør denne typen støtte derfor på visse vilkår være 

omfattet av gruppeunntaket. 

66)  I det sjuende miljøhandlingsprogrammet identifiseres ombruk og resirkulering i tråd med avfallshierarkiet fastsatt i 

avfallsrammedirektivet som nøkkelprioriteringer i EUs miljøpolitikk. Statsstøtte til denne typen virksomhet kan bidra til 

miljøvern, forutsatt at artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall 

og om oppheving av visse direktiver («rammedirektivet for avfall»)(4) overholdes. Videre skal slik støtte ikke indirekte 

frita forurenserne for en byrde de bør bære i henhold til unionsretten, eller for en byrde som bør anses som en normal 

kostnad for foretaket. Støtte som tildeles slik virksomhet, bør derfor være omfattet av gruppeunntaket, også når den 

gjelder andre foretaks avfall der materialene som behandles, ellers ville blitt deponert eller behandlet på en mindre 

miljøvennlig måte. 

67)  En moderne energiinfrastruktur er avgjørende både for å oppnå et integrert energimarked og for at Unionen skal kunne 

nå sine klima- og energimål. Bygging og oppgradering av infrastruktur i støtteregioner bidrar særlig til økonomisk, 

sosial og territorial utjevning i medlemsstatene og i Unionen som helhet gjennom å støtte investeringer og sysselset-

tingen og ved å sørge for at energimarkedet fungerer i de mest vanskeligstilte områdene. For å begrense utilbørlig 

vridning som følge av slik støtte, bør bare støtte til infrastrukturer som er omfattet av og i samsvar med regelverket for 

det indre marked for energi, være omfattet av gruppeunntaket. 

68)  Miljøundersøkelser kan bidra til å fastslå hvor store investeringer som kreves for å oppnå et høyere miljøvernnivå. 

Statsstøtte for å fremme gjennomføring av miljøundersøkelser som har til formål å støtte investeringer i miljøvern som 

er omfattet av denne forordning, bør derfor være omfattet av gruppeunntaket. Energirevisjon er obligatorisk for store 

foretak, og det bør derfor ikke gis statsstøtte til slik revisjon. 

69)  I henhold til traktatens artikkel 107 nr. 2 bokstav b) er støtte som har til formål å kompensere for skader som skyldes 

naturkatastrofer, forenlig med det indre marked. Av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig å fastsette hvilke typer 

hendelser som kan utgjøre en naturkatastrofe som er omfattet av unntak i henhold til denne forordning. I denne 

forordning bør jordskjelv, jordskred, flom, særlig flom som følge av at elver eller innsjøer går over sine bredder, 

snøskred, tornadoer, orkaner, vulkanutbrudd og naturlig oppståtte skogbranner anses som hendelser som utgjør en 

naturkatastrofe. Skader som skyldes ugunstige værforhold som frost, hagl, is, regn eller tørke, og som oppstår 

regelmessig, bør ikke anses som naturkatastrofer i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 2 bokstav b). For å sikre at 

støtte som har til formål å kompensere for skader som skyldes naturkatastrofer, faktisk er omfattet av unntaket, bør 

denne forordning fastsette vilkår i samsvar med etablert praksis, hvis oppfyllelse sikrer at støtteordninger som har til 

formål å kompensere for skader som skyldes naturkatastrofer, kan bli omfattet av gruppeunntaket. Disse vilkårene bør 

særlig omfatte krav om at vedkommende myndigheter i medlemsstatene offisielt har anerkjent hendelsen som en 

naturkatastrofe, og at det er en direkte årsakssammenheng mellom naturkatastrofen og de skadene det støttemottakende 

foretaket, herunder foretak i vanskeligheter, er påført, og de bør sikre at overkompensasjon unngås. Godtgjøringen bør 

ikke overstige det som er nødvendig for å sette støttemottakeren i samme stand som før katastrofen.  
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70)  Støtte til luft- og sjøtransport av passasjerer har et sosialt element dersom den utbedrer problemet med stabile 

forbindelser for personer bosatt i fjerntliggende områder gjennom å redusere visse av deres billettutgifter. Dette kan 

være tilfelle når det gjelder de mest fjerntliggende regionene, Malta, Kypros, Ceuta og Melilla og andre øyer som er en 

del av en medlemsstats territorium, samt områder med lav befolkningstetthet. Dersom en fjerntliggende region er knyttet 

til Det europeiske økonomiske samarbeidsområde gjennom flere transportruter, herunder indirekte ruter, bør det være 

mulig å gi støtte til alle disse rutene og til transport med alle de transportforetakene som driver disse rutene. Støtten bør 

tildeles uten forskjellsbehandling med hensyn til transportforetakets identitet eller tjenestens art, som kan omfatte rute-, 

charter- og lavpristjenester. 

71)  Bredbåndstilkopling er av strategisk betydning for å nå Europa 2020-strategiens målsetning om smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst og innovasjon og om sosial og territorial utjevning(1). Investeringsstøtte til bredbåndsinfrastruktur 

har til formål å fremme utbredelsen av slik infrastruktur og dertil hørende bygge- og anleggsarbeid i områder der en 

sammenlignbar infrastruktur ikke finnes eller sannsynligvis ikke vil bli etablert av markedsdeltakere i nær framtid. 

Kommisjonens erfaring er at en slik investeringsstøtte ikke fører til utilbørlig konkurransevridning eller virkning på 

handelen, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene bør særlig være rettet mot å begrense konkurransevridning 

ved å anvende teknologinøytral utvelging gjennom konkurranse og ved å sikre engrostilgang til de støttede nettene, idet 

det tas hensyn til den støtten nettoperatøren har fått. Selv om virtuell tilgang på visse vilkår kan anses som likeverdig 

med fysisk tilgang, er det, inntil mer erfaring innhentes, nødvendig å vurdere hver enkelt sak for å fastslå om et bestemt 

ikke-fysisk eller virtuelt engrostilgangsprodukt bør anses som likeverdig med atskilt tilgang til aksesslinjen i et kobber- 

eller fibernett. Av den grunn, og inntil det ved en framtidig revisjon kan tas hensyn til erfaringer som innhentes i 

individuelle statsstøttesaker eller under arbeidet med forhåndsregulering, bør fysisk tilgang være en forutsetning for at 

støtten skal være omfattet av denne gruppeunntaksforordningen. Når utviklingen av framtidige kostnader og inntekter er 

usikker og det foreligger en sterk informasjonsasymmetri, bør medlemsstatene også vedta finansieringsmodeller som 

omfatter bestemmelser om kontroll og tilbakebetalingsklausuler, for å muliggjøre en balansert fordeling av uventede 

gevinster. For å unngå at små, lokale prosjekter pålegges en uforholdsmessig stor byrde, bør slike modeller innføres bare 

for prosjekter som overskrider en minsteterskel. 

72)  I sektoren for kultur og bevaring av kulturarv er det en rekke tiltak iverksatt av medlemsstatene som ikke utgjør støtte 

fordi de ikke oppfyller alle kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1, for eksempel fordi virksomheten ikke er av 

økonomisk art eller fordi handelen mellom medlemsstatene ikke påvirkes. I den utstrekning slike tiltak er omfattet av 

traktatens artikkel 107 nr. 1, bidrar kulturinstitusjoner og kulturprosjekter vanligvis ikke til betydelig konkurranse-

vridning, og rettspraksis har vist at en slik støtte har begrenset virkning på handelen. I traktatens artikkel 167 

anerkjennes betydningen av kulturfremmende tiltak i Unionen og i medlemsstatene, og det fastsettes at Unionen bør ta 

hensyn til kulturelle aspekter når den utøver sin virksomhet i henhold til andre bestemmelser i traktaten, særlig med 

sikte på å respektere og fremme det kulturelle mangfoldet. Ettersom naturarv ofte er avgjørende for utformingen av 

kunst- og kulturarv, bør bevaring av kulturarv i henhold til denne forordning også omfatte naturarv som er knyttet til 

kulturarv eller formelt anerkjent av en medlemsstats vedkommende offentlige myndigheter. På grunn av kulturens 

tosidighet – på den ene side er den et økonomisk gode som gir betydelige muligheter for å skape velstand og 

sysselsetting, og på den annen side en bærer av identiteter, verdier og betydning som gjenspeiler og former våre 

samfunn – bør særtrekkene ved kulturen og den økonomiske virksomheten som er knyttet til den, anerkjennes i 

statsstøttereglene. En liste over støtteberettigede kulturformål og kulturvirksomheter bør utarbeides, og støtteberettigede 

kostnader bør spesifiseres. Gruppeunntaket bør omfatte både investerings- og driftsstøtte under fastsatte terskelverdier, 

forutsatt at overkompensasjon utelukkes. Som allmenn regel bør virksomhet som, selv om den kan ha et kulturelt aspekt, 

er av overveiende kommersiell art, for eksempel aviser og tidsskrifter (i trykt eller elektronisk form), ikke være omfattet, 

siden slik virksomhet gir større risiko for konkurransevridning. Videre bør listen over støtteberettigede kulturformål og 

kulturvirksomheter ikke omfatte kommersiell virksomhet som mote, design eller videospill. 

73)  Audiovisuelle verker spiller en viktig rolle for utformingen av europeiske identiteter og gjenspeiler de ulike tradisjonene 

i medlemsstatene og i regionene. Det er sterk konkurranse mellom filmer som er produsert utenfor Unionen, men 

europeiske filmer har begrenset distribusjon utenfor sine opprinnelsesland på grunn av oppsplittingen i nasjonale eller 

regionale markeder. Sektoren kjennetegnes av høye investeringskostnader, en opplevd lav lønnsomhet på grunn av 

begrensede målgrupper og vanskeligheter med å mobilisere privat tilleggsfinansiering. På grunn av disse faktorene har 

Kommisjonen utarbeidet særlige kriterier for å vurdere om støtte til manusskriving, utvikling, produksjon, distribusjon 

og markedsføring av audiovisuelle verker er nødvendig, forholdsmessig og hensiktsmessig. I Kommisjonens melding 
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om statsstøtte til film og andre audiovisuelle verker(1) ble det fastsatt nye kriterier som bør gjenspeiles i reglene for 

gruppeunntak for støtteordninger for audiovisuelle verker. Høyere støtteintensiteter er berettiget når det gjelder 

produksjoner og samproduksjoner over landegrensene, siden disse sannsynligvis vil bli distribuert i flere medlemsstater. 

74)  Investeringsstøttetiltak til idrettsinfrastruktur bør være omfattet av gruppeunntaket dersom de oppfyller vilkårene fastsatt 

i denne forordning, i den utstrekning de utgjør statsstøtte. I idrettssektoren er det slik at en rekke av tiltakene som treffes 

av medlemsstatene, ikke utgjør statsstøtte, enten fordi støttemottakeren ikke utøver en økonomisk virksomhet, eller fordi 

handelen mellom medlemsstatene ikke påvirkes. Under visse omstendigheter kan dette gjelde for støttetiltak av rent 

lokal art eller innenfor amatøridrett. I traktatens artikkel 165 anerkjennes viktigheten av å fremme idrett i Unionen, idet 

det tas hensyn til idrettens særtrekk, dens strukturer som bygger på frivillighet, og dens sosiale og pedagogiske funksjon. 

Støtte til infrastruktur som tjener mer enn ett fritidsaktivitetsformål og dermed har flere bruksområder, bør også være 

omfattet av gruppeunntaket. Støtte til flerbruksinfrastrukturer for turisme, for eksempel fornøyelsesparker og 

hotellanlegg, bør imidlertid bare være omfattet av unntak dersom den inngår i en regionalstøtteordning rettet mot 

virksomhet innen turisme i en støtteregion og har en særlig gunstig virkning på utviklingen i regionen. Når det gjelder 

støtte til idrett eller flerbruksinfrastrukturer, bør forenlighetsvilkårene særlig sikre åpen og ikke-diskriminerende tilgang 

til infrastrukturene og en rettferdig prosess for tildeling av konsesjoner til tredjemann for oppføring, oppgradering 

og/eller drift av infrastruktur i samsvar med de relevante bestemmelsene i unionsretten og Unionens rettspraksis. Når 

idrettsinfrastruktur brukes av profesjonelle idrettsklubber, bør prisvilkårene for disse klubbenes bruk av infrastruktur 

gjøres offentlig tilgjengelige for å sikre gjennomsiktighet og likebehandling av brukerne. Det bør sikres at over-

kompensasjon utelukkes. 

75)  Som understreket i konklusjonene til Det europeiske råd av 17. juni 2010, der Europa 2020-strategien(2) ble godkjent, 

bør det gjøres en innsats for å fjerne de viktigste hindringene som begrenser veksten på EU-plan, herunder de som er 

knyttet til det indre markeds virkemåte og infrastruktur. Tilgjengelige lokale infrastrukturer er en viktig forutsetning for 

å utvikle forretnings- og forbrukermiljøer og for å modernisere og utvikle industrigrunnlaget med sikte på å sikre et 

velfungerende indre marked som omhandlet i rådets rekommandasjon om brede retningslinjer for medlemsstatenes og 

Unionens økonomiske politikk(3), som utgjør en del av de integrerte retningslinjene for Europa 2020-strategien. Når 

slike infrastrukturer gjøres tilgjengelige for berørte parter på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag med 

innsynsmulighet, blir det mulig å skape et miljø som fremmer privat investering og vekst og bidrar på en positiv måte til 

å nå mål av felles interesse, og særlig til å oppfylle Europa 2020-strategiens prioriteringer og mål(4), samtidig som 

risikoen for konkurransevridning begrenses. En rekke tiltak som medlemsstatene har truffet med hensyn til lokale 

infrastrukturer, utgjør ikke statsstøtte ettersom de ikke oppfyller alle kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1, for 

eksempel fordi støttemottakeren ikke utøver en økonomisk virksomhet, fordi handelen mellom medlemsstatene ikke 

påvirkes, eller fordi tiltaket består av godtgjøring for en tjeneste av allmenn økonomisk interesse som oppfyller alle 

kriteriene fastsatt gjennom rettspraksis i Altmark-saken(5). Dersom finansieringen av slike lokale infrastrukturer ikke 

utgjør statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 1, bør imidlertid slik støtte unntas fra meldingskravet når bare 

små støttebeløp tildeles. 

76)  Ettersom støtte til andre typer infrastruktur kan være gjenstand for særlige og godt utformede kriterier som sikrer 

forenlighet med det indre marked, bør bestemmelsene i denne forordning om støtte til lokale infrastrukturer ikke få 

anvendelse på støtte til følgende typer infrastruktur: forskningsinfrastrukturer, innovasjonsklynger, energieffektiv 

fjernvarme og fjernkjøling, energiinfrastrukturer, gjenvinning og ombruk av avfall, bredbåndsinfrastrukturer, kultur og 

bevaring av kulturarv, idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk, lufthavner og havner. 

77)  Kommisjonens erfaringer på dette området viser at statsstøttepolitikken bør revideres med jevne mellomrom. Denne 

forordnings anvendelsesperiode bør derfor begrenses. Det er hensiktsmessig å fastsette overgangsbestemmelser, her-

under regler for støtteordninger som er omfattet av unntak ved utløpet av denne forordnings anvendelsesperiode. Slike 

regler bør gi medlemsstatene tid til å tilpasse seg til eventuelle nye ordninger. Tilpasningsperioden bør imidlertid ikke få 

anvendelse på regionalstøtteordninger, herunder regionalstøtteordninger som gjelder byutvikling, når unntaket skal 

utløpe på samme tidspunkt som de godkjente regionalstøttekartene, og den bør heller ikke få anvendelse på visse 

ordninger for risikofinansieringsstøtte —  

  

(1) EUT C 332 av 15.11.2013, s. 1. 

(2) EUCO 13/10 REV 1. 

(3) EUT L 191 av 23.7.2010, s. 28. 

(4) Kom(2010)2020 av 3.3.2010. 

(5) Domstolens dom av 24. juli 2003 i sak C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH og Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, ([2003] saml. I-7747). 
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KAPITTEL I 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på følgende støttekategorier: 

a)  regionalstøtte, 

b)  støtte til SMB-er i form av investeringsstøtte og driftsstøtte samt støtte til SMB-ers tilgang til finansiering, 

c)  støtte til miljøvern, 

d)  støtte til forskning, utvikling og innovasjon, 

e)  opplæringsstøtte, 

f)  støtte til rekruttering og sysselsetting av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere, 

g)  støtte for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer,  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/1079 

 

 

h)  sosialstøtte til transport for personer bosatt i fjerntliggende regioner, 

i)  støtte til bredbåndsinfrastrukturer, 

j)  støtte til kultur og bevaring av kulturarv, 

k)  støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk og 

l)  støtte til lokale infrastrukturer. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  ordninger som er omfattet av bestemmelsene i kapittel III avsnitt 1 (unntatt artikkel 15), 2, 3, 4, 7 (unntatt artikkel 40) og 10 

i denne forordning, dersom det gjennomsnittlige årlige statsstøttebudsjettet overstiger 150 millioner euro, fra seks måneder 

etter at de trer i kraft. Kommisjonen kan beslutte at denne forordning fortsatt skal få anvendelse på en slik støtteordning for 

en lengre periode, etter at den har tatt stilling til den berørte evalueringsplanen som medlemsstaten har meldt til 

Kommisjonen innen 20 virkedager fra ordningen trer i kraft, 

b)  eventuelle endringer av ordninger omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), unntatt endringer som ikke kan påvirke 

støtteordningens forenlighet med denne forordning eller ikke kan ha betydelig virkning på innholdet i den godkjente 

evalueringsplanen, 

c)  støtte til eksportrelatert virksomhet rettet mot tredjestater eller medlemsstater, det vil si støtte som er direkte knyttet til 

eksportvolum, til opprettelse og drift av et distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til eksportvirksomhet, 

d)  støtte som forutsetter bruk av innenlandske framfor importerte produkter. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  støtte tildelt i fiskeri- og akvakultursektoren, som er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1379/2013 

av 11. desember 2013 om den felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter, om endring av rådsforordning 

(EF) 1184/2006 og (EF) 1224/2009 og om oppheving av rådsforordning (EF) 104/2000(1), unntatt opplæringsstøtte, støtte 

til SMB-ers tilgang til finansiering, støtte på området forskning og utvikling, innovasjonsstøtte til SMB-er og støtte for 

vanskeligstilte arbeidstakere og funksjonshemmede arbeidstakere, 

b)  støtte tildelt i sektoren for primær landbruksproduksjon, unntatt godtgjøring for andre tilleggskostnader enn transportkost-

nader i de mest fjerntliggende regionene, som omhandlet i artikkel 15 nr. 2 bokstav b), støtte til rådgivning til SMB-er, 

risikofinansieringsstøtte, støtte til forskning og utvikling, innovasjonsstøtte til SMB-er, miljøstøtte, opplæringsstøtte og 

støtte for vanskeligstilte arbeidstakere og funksjonshemmede arbeidstakere, 

c)  støtte tildelt i sektoren for bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer i følgende tilfeller: 

i)  dersom støttebeløpet er fastsatt på grunnlag av prisen på eller mengden av slike varer som kjøpes fra primærprodu-

senter eller bringes i omsetning av de berørte foretakene, eller 

ii)  dersom støtten avhenger av at den delvis eller i sin helhet videreføres til primærprodusenter, 

d)  støtte for å fremme nedlegging av kullgruver som ikke er konkurransedyktige, som er omfattet av rådsbeslutning 

nr. 2010/787, 

e)  kategorier av regionalstøtte som utelukkes i henhold til artikkel 13. 

Dersom et foretak driver virksomhet i de utelukkede sektorene omhandlet i første ledd bokstav a), b) eller c) og i sektorer som 

omfattes av denne forordnings virkeområde, får denne forordning anvendelse på støtte som gis til sistnevnte sektorer eller 

virksomheter, forutsatt at medlemsstatene med egnede midler sikrer at det ikke gis støtte i samsvar med denne forordning til 

virksomheter i sektorer som er utelukket fra denne forordnings virkeområde, for eksempel ved å holde virksomhetene atskilt 

eller dele opp kostnadene.  

  

(1) EUT L 354 av 28.12.2013, s. 1. 
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4.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  støtteordninger som ikke uttrykkelig utelukker utbetaling av individuell støtte til et foretak som ikke har oppfylt et krav om 

tilbakebetaling etter en forutgående kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked, 

unntatt støtteordninger for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer, 

b)  ad hoc-støtte til et foretak som omhandlet i bokstav a), 

c)  støtte til foretak i vanskeligheter, unntatt støtteordninger for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer. 

5.  Denne forordning får ikke anvendelse på statsstøttetiltak som i seg selv, i kraft av de tilknyttede vilkårene eller som 

følge av finansieringsmåten vil medføre en overtredelse av unionsretten, særlig 

a)  støttetiltak der tildeling av støtten er knyttet til et krav om at støttemottakeren har sitt hovedkontor eller hovedsakelig er 

etablert i den berørte medlemsstaten. Kravet om å være etablert eller ha en filial i medlemsstaten som gir støtten, på det 

tidspunkt støtten utbetales, er imidlertid tillatt, 

b)  støttetiltak der tildeling av støtten er knyttet til et krav om at støttemottakeren bruker nasjonalt produserte varer eller 

nasjonale tjenester, 

c)  støttetiltak som begrenser støttemottakernes mulighet til å utnytte resultatene av forskning, utvikling og innovasjon i andre 

medlemsstater. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «støtte» ethvert tiltak som oppfyller alle kriterier fastsatt i traktatens artikkel 107 nr. 1, 

2) «små og mellomstore bedrifter» eller «SMB» foretak som oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I, 

3) «funksjonshemmet arbeidstaker» enhver person som 

a)  regnes som funksjonshemmet arbeidstaker i henhold til nasjonal lovgivning, eller 

b)  lider av en langsiktig fysisk, psykisk, intellektuell eller sansemessig funksjonshemning som i møte med ulike 

barrierer kan hindre personen i å delta fullt ut og effektivt i et arbeidsmiljø på lik linje med andre arbeidstakere, 

4) «vanskeligstilt arbeidstaker» enhver person som 

a)  ikke har hatt fast, lønnet arbeid i de foregående seks månedene,  

b)  er mellom 15 og 24 år gammel,  

c)  ikke har fullført videregående eller yrkesrettet utdanning (internasjonal standard for utdanningsgruppering 3), eller 

har fullført heltidsutdanning i løpet av de siste to år, men ennå ikke hatt fast, lønnet arbeid,  

d)  har fylt 50 år,  

e)  er aleneforsørger for ett eller flere barn,  

f)  arbeider i en sektor eller i et yrke i en medlemsstat der kjønnsfordelingen er minst 25 % skjevere enn den gjennom-

snittlige kjønnsfordelingen innenfor alle økonomiske sektorer i den medlemsstaten, og som tilhører den under-

representerte kjønnsgruppen, eller 

g)  tilhører en etnisk minoritet i en medlemsstat, og som trenger å videreutvikle sine språkkunnskaper, sin yrkes-

opplæring eller sin arbeidserfaring for å bedre utsiktene til å finne stabil sysselsetting, 

5) «transport» passasjertransport med fly, på sjø, på vei, med jernbane eller på innlands vannvei, eller godstransport-

tjenester for en annens regning,  
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6) «transportkostnader» de kostnadene for transport for en annens regning som støttemottakerne faktisk betaler per tur, og 

som omfatter 

a)  fraktkostnader, håndteringskostnader og kostnader for midlertidig lagring, i den utstrekning disse kostnadene er 

knyttet til turen, 

b)  forsikringskostnader knyttet til lasten, 

c)  skatter, toll eller avgifter knyttet til lasten og eventuelt til dødvekten, både på opprinnelsesstedet og bestemmel-

sesstedet, og 

d)  kostnader knyttet til sikkerhetskontroll, ekstrautgifter for økte drivstoffkostnader, 

7) «fjerntliggende regioner» de mest fjerntliggende regionene, Malta, Kypros, Ceuta og Melilla og andre øyer som er en del 

av en medlemsstats territorium, samt områder med lav befolkningstetthet, 

8) «markedsføring av landbruksvarer» oppbevaring eller utstilling med sikte på å selge, framby til salg, levere eller på 

annen måte bringe i omsetning en vare, unntatt første salg fra en primærprodusent til videreforhandlere og bearbeidings-

foretak og enhver tilberedning av et produkt for et slikt første salg. Salg fra primærprodusent til sluttforbrukere skal 

anses som markedsføring dersom det foregår i atskilte lokaler avsatt for dette formål, 

9) «primær landbruksproduksjon» produksjon av produkter fra jorden og fra husdyrhold, som oppført i vedlegg I til 

traktaten, uten at det utøves ytterligere virksomhet som endrer produktenes art, 

10) «bearbeiding av landbruksvarer» en prosess der en landbruksvare omdannes til en annen landbruksvare, unntatt 

gårdsvirksomhet som er nødvendig for å tilberede et animalsk eller vegetabilsk produkt for første salg, 

11) «landbruksvare» varene oppført i vedlegg I til traktaten, unntatt fiskerivarer og akvakulturprodukter oppført i vedlegg I 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1379/2013 av 11. desember 2013, 

12) «mest fjerntliggende regioner» regioner som definert i traktatens artikkel 349. I samsvar med rådsbeslutning 2010/ 

718/EU skal Saint-Barthélemy fra 1. januar 2012 ikke lenger anses som en av de mest fjerntliggende regionene. I 

samsvar med rådsbeslutning 2012/419/EU skal Mayotte fra 1. januar 2014 anses som en av de mest fjerntliggende 

regionene, 

13) «kull» høyverdig, middelverdig og lavverdig kull av kategori A og B som definert i det internasjonale klassifiserings-

systemet for kull, som er opprettet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa og redegjort for i 

rådsbeslutning av 10. desember 2010 om statsstøtte for å fremme nedlegging av kullgruver som ikke er konkurranse-

dyktige(1), 

14) «individuell støtte» 

i)  ad hoc-støtte og 

ii)  støtte som gis til individuelle støttemottakere på grunnlag av en støtteordning, 

15) «støtteordning» enhver rettsakt som uten at det kreves ytterligere gjennomføringstiltak, gir grunnlag for å gi individuell 

støtte til foretak som er definert i rettsakten på en generell og abstrakt måte, samt enhver rettsakt som gir grunnlag for at 

støtte som ikke er knyttet til et særskilt prosjekt, kan gis til ett eller flere foretak for et ubestemt tidsrom og/eller for et 

ubestemt beløp, 

16) «evalueringsplan» et dokument som inneholder minst følgende: målene for støtteordningen som skal evalueres, evalue-

ringsspørsmålene, resultatindikatorene, den planlagte metoden for å gjennomføre evalueringen, kravene til datainn-

samling, den foreslåtte tidsplanen for evalueringen, herunder fristen for innsending av den endelige evaluerings-

rapporten, en beskrivelse av det uavhengige organet som foretar evalueringen, eller av kriteriene som vil bli anvendt for 

å velge det, samt metodene som skal sikre at evalueringen offentliggjøres, 

17) «ad hoc-støtte» støtte som ikke gis på grunnlag av en støtteordning,  

  

(1) EUT L 336 av 21.12.2010, s. 24. 
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18) «foretak i vanskeligheter» et foretak der minst en av følgende omstendigheter inntreffer: 

a)  når det gjelder et selskap med begrenset ansvar (unntatt en SMB som har eksistert i mindre enn tre år, eller, når det 

gjelder berettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMB innen sju år fra dens første kommersielle salg som 

kvalifiserer til risikofinansieringsinvesteringer, etter at det er foretatt en selskapsgjennomgang av den utvalgte 

finansformidleren), dersom mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av 

akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene (og alle andre poster som vanligvis 

anses som en del av selskapets ansvarlige kapital) fører til et negativt kumulativt beløp som overstiger halvparten av 

den tegnede aksjekapitalen. I denne bestemmelsen menes med «selskap med begrenset ansvar» særlig selskapstyper 

omhandlet i vedlegg I til direktiv 2013/34/EU(1), og «aksjekapital» omfatter overkurs når det er relevant, 

b)  når det gjelder et selskap der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld (unntatt en SMB 

som har eksistert i mindre enn tre år, eller, når det gjelder berettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMB innen sju 

år fra dens første kommersielle salg som kvalifiserer til risikofinansieringsinvesteringer, etter at det er foretatt en 

selskapsgjennomgang av den utvalgte finansformidleren), dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i 

selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. I denne bestemmelsen menes med «et selskap der 

minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg II til 

direktiv 2013/34/EU, 

c)  foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatte kriterier i nasjonal lovgivning for 

å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene, 

d)  foretaket har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller det har mottatt 

omstruktureringsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstruktureringsplan, 

e)  når det gjelder et foretak som ikke er en SMB, dersom følgende gjelder for de to foregående årene: 

1) foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 og 

2) foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0, 

19) «forpliktelse om territoriell bruk av midler» forpliktelser pålagt av den myndighet som tildeler støtten, som forplikter 

støttemottakerne til å bruke et minstebeløp og/eller utøve et minstenivå av produksjonsvirksomhet i et bestemt 

territorium, 

20) «justert støttebeløp» det høyeste tillatte støttebeløp for et stort investeringsprosjekt, beregnet etter følgende formel: 

 høyeste støttebeløp = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), 

 der R er den høyeste støtteintensiteten som kan anvendes i det berørte området, som er oppført på et godkjent regional-

støttekart, og som gjelder på det tidspunkt støtten tildeles, men unntatt den økte støtteintensiteten for SMB-er, A er de 

første 50 millioner euro av de støtteberettigede kostnadene, B er delen av støtteberettigede kostnader mellom  

50 millioner euro og 100 millioner euro, og C er delen av støtteberettigede kostnader over 100 millioner euro, 

21) «tilbakebetalingspliktig forskudd» et lån til et prosjekt som utbetales i en eller flere rater, og der vilkårene for tilbake-

betaling avhenger av prosjektresultatet, 

22) «bruttotilskuddsekvivalent» støttebeløpet dersom støtten var gitt i form av et tilskudd til støttemottakeren, før fradrag av 

skatt eller andre avgifter, 

23) «igangsetting av arbeid» det som inntreffer først av enten igangsettingen av byggearbeid knyttet til investeringen eller 

den første juridisk bindende forpliktelsen til å bestille utstyr eller en annen forpliktelse som gjør investeringen ugjen-

kallelig. Kjøp av grunn samt forarbeid, for eksempel innhenting av tillatelser og gjennomføring av forundersøkelser, 

anses ikke som igangsetting av arbeid. Når det gjelder overtakelser, menes med «igangsetting av arbeid» tidspunktet for 

erverv av eiendelene som er direkte knyttet til den ervervede virksomheten, 

24) «store foretak» foretak som ikke oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. 
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25) «etterfølgende skatteordning» en ordning i form av skattefordeler som er en endret versjon av en tidligere ordning med 

skattefordeler, som den erstatter, 

26) «støtteintensitet» brutto støttebeløp uttrykt som en prosentdel av de støtteberettigede kostnadene, før fradrag av skatt 

eller andre avgifter, 

27) «støtteområder» områder oppført på et godkjent regionalstøttekart for perioden 1.7.2014 til 31.12.2020 ved anvendelse 

av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c), 

28) «støttetildelingsdato» det tidspunkt da støttemottakeren får rett til å motta støtten i henhold til gjeldende nasjonal 

lovgivning, 

29) «materielle eiendeler» eiendeler knyttet til grunn, bygninger og anlegg, maskiner og utstyr, 

30) «immaterielle eiendeler» eiendeler som ikke har konkret fysisk eller finansiell form, for eksempel patenter, lisenser, 

fagkunnskap eller andre immaterialrettigheter, 

31) «arbeidskraftkostnad» det samlede beløp som faktisk skal utbetales av støttemottakeren i tilknytning til den berørte 

sysselsettingen, og som i en fastsatt periode består av bruttolønn før fradrag av skatter og obligatoriske bidrag, for 

eksempel trygdeavgifter og utgifter til barnepass og pleie av gamle foreldre, 

32) «nettoøkning av antall ansatte» en nettoøkning av antall ansatte i den berørte virksomheten sammenliknet med gjennom-

snittet i en gitt periode, der eventuelle nedlagte stillinger i dette tidsrommet må trekkes fra, og der heltids-, deltids- og 

sesongarbeid beregnes som brøkdeler av årsverk, 

33) «dedikert infrastruktur» infrastruktur som er bygd for på forhånd identifiserbare foretak og tilpasset deres behov, 

34) «finansformidler» en finansinstitusjon, uansett form og eierskap, herunder fond i fond, investeringsfond for aktiv 

eierkapital (private equity-fond), offentlige investeringsfond, banker, mikrofinansinstitusjoner og garantiselskaper, 

35) «tur» transport av varer fra opprinnelsesstedet til bestemmelsesstedet, herunder eventuelle mellomliggende strekninger 

eller stadier i eller utenfor den berørte medlemsstat, som gjennomføres ved hjelp av ett eller flere transportmidler, 

36) «rimelig avkastning» forventet avkastning som tilsvarer en risikojustert diskonteringsrente som gjenspeiler et prosjekts 

risikonivå samt hvilken type og hvor mye kapital de private investorene har planer om å investere, 

37) «samlet finansiering» det samlede investeringsbeløpet som gis til et støtteberettiget foretak eller prosjekt i henhold til 

avsnitt 3 eller artikkel 16 eller 39 i denne forordning, unntatt helt private investeringer som gjøres på markedsvilkår og 

utenfor det berørte statsstøttetiltakets virkeområde, 

38) «anbudskonkurranse» en ikke-diskriminerende anbudsprosess som muliggjør deltaking fra et tilstrekkelig antall foretak 

og der støtten gis på grunnlag av enten det opprinnelige anbudet som er framlagt av anbudsgiveren, eller en likevekts-

pris. I tillegg er budsjettet eller volumet som er knyttet til en anbudsprosess, en bindende begrensning som innebærer at 

ikke alle anbudsgivere kan motta støtte, 

39) «driftsoverskudd» differansen mellom diskonterte inntekter og diskonterte driftskostnader i den berørte investeringens 

levetid, dersom denne differansen er positiv. Driftskostnader omfatter kostnader som personalkostnader, materiell, inn-

leide tjenester, kommunikasjon, energi, vedlikehold, leie og administrasjon, men utelukker i denne forordning 

avskrivningskostnader og finansieringskostnader dersom disse har vært omfattet av investeringsstøtte, 

Definisjoner som gjelder for regionalstøtte: 

40) definisjoner som gjelder for støtte til bredbåndsinfrastrukturer (avsnitt 10), får anvendelse på de berørte bestemmelsene 

om regionalstøtte, 

41) «regional investeringsstøtte» regionalstøtte gitt til en førsteinvestering eller til en førsteinvestering som begunstiger ny 

økonomisk virksomhet,  
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42) «regional driftsstøtte» støtte til å redusere et foretaks løpende utgifter som ikke er knyttet til en førsteinvestering. Dette 

omfatter kostnadskategorier som personalkostnader, materiell, innleide tjenester, kommunikasjon, energi, vedlikehold, 

leie, administrasjon osv., men utelukker avskrivningskostnader og finansieringskostnader dersom disse inngikk i de 

støtteberettigede kostnadene da investeringsstøtte ble gitt, 

43) «jern- og stålindustri» all virksomhet knyttet til framstillingen av ett eller flere av følgende produkter: 

a)  råjern og ferrolegeringer: 

råjern til stålproduksjon, støpejern og annet råjern, speiljern og ferromangan med høyt karboninnhold. Andre 

ferrolegeringer er ikke omfattet, 

b)  ubearbeidede produkter og halvfabrikater av jern, alminnelig handelsstål eller spesialstål: 

flytende stål støpt i ingoter eller ikke, herunder ingoter som skal smi halvfabrikater: valseblokker, grovplater og 

tynnplater, varmevalsede, brede plateemner i ruller, unntatt produksjon av flytende støpestål i små og mellomstore 

støperier, 

c)  varmevalsede ferdige produkter av jern, alminnelig handelsstål eller spesialstål: 

skinner, sviller, skinnelask, underlagsplater, bjelker, store profiler og stenger minst 80 mm tykke, spuntveggstål, 

profiler og stenger høyst 80 mm tykke og flatjern høyst 150 mm tykt, valsetråd, runde og firkantede røremner, 

varmevalset båndstål (herunder båndstål for rørproduksjon), varmevalset plate (belagt eller ubelagt), plater med en 

tykkelse på minst 3 mm, universalstål med en tykkelse på minst 150 mm, unntatt tråd og trådprodukter, blanke 

stenger og støpegods, 

d)  kaldvalsede ferdige produkter: 

fortinnet blikk, blybelagt plate, svartblikk, galvaniserte plater, andre belagte plater, kaldvalsede plater, elektroteknisk 

blikk og bånd til framstilling av fortinnet blikk, kaldvalset plate i ruller eller som plater, 

e)  rør: 

alle sømløse stålrør, sveisede stålrør med en diameter på minst 406,4 mm, 

44) «kunstfiberindustri» 

a)  ekstrudering/teksturering av alle generiske typer av fibrer og garn basert på polyester, polyamid, akryl eller 

polypropylen, uansett sluttbruk, 

b)  polymerisasjon (herunder polykondensasjon) når den er integrert med ekstrudering med hensyn til de maskiner som 

anvendes, 

c)  enhver tilleggsprosess forbundet med samtidig installasjon av ekstruderings-/teksturisasjonskapasitet hos den 

potensielle støttemottakeren eller hos et annet selskap i gruppen den tilhører, og som i denne særskilte virksomheten 

vanligvis er integrert med slik kapasitet med hensyn til de maskiner som anvendes, 

45) «transportsektor» passasjertransport med fly, på sjø, på vei, med jernbane eller på innlands vannvei, eller 

godstransporttjenester for en annens regning. Nærmere bestemt menes med «transportsektor» følgende virksomheter i 

henhold til NACE Rev. 2: 

a)  NACE 49: Landtransport og rørtransport, unntatt NACE 49.32 Drosjebiltransport, 49.42 Flyttetransport, 49.5 

Rørtransport, 

b)  NACE 50: Sjøfart, 

c)  NACE 51: Lufttransport, unntatt NACE 51.22 Romfart, 

46) «ordning rettet mot et begrenset antall særskilte sektorer for økonomisk virksomhet» en ordning som dekker virksomhet 

som omfattes av færre enn fem klasser (firesifret tallkode) i standard for næringsgruppering NACE Rev. 2, 

47) «virksomhet innen turisme» følgende virksomhet i henhold til NACE Rev. 2: 

a)  NACE 55: Overnattingsvirksomhet, 

b)  NACE 56: Serveringsvirksomhet,  
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c)  NACE 79: Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester, 

d)  NACE 90: Kunstnerisk virksomhet og underholdning, 

e)  NACE 91: Drift av biblioteker, arkiver, museer og andre kulturvirksomheter, 

f)  NACE 93: Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer, 

48) «områder med lav befolkningstetthet» de områdene Kommisjonen anerkjenner som slike i enkeltbeslutningene om 

regionalstøttekart for perioden fra 1.7.2014 til 31.12.2020, 

49) «førsteinvestering» 

a)  en investering i materielle og immaterielle eiendeler knyttet til opprettelse av en ny virksomhet, utvidelse av en 

eksisterende virksomhets kapasitet, utvidelse av en virksomhets produksjonsspekter med produkter som ikke har 

vært produsert i virksomheten før, eller en grunnleggende endring av hele produksjonsprosessen i en eksisterende 

virksomhet, eller 

b)  erverv av eiendeler som tilhører en virksomhet som er nedlagt eller ville blitt nedlagt dersom den ikke var blitt kjøpt, 

og som kjøpes av en investor uten tilknytning til selgeren, og der det utelukkes at bare foretakets aksjer erverves, 

50) «samme eller tilsvarende virksomhet» en virksomhet som er omfattet av samme klasse (firesifret tallkode) i standard for 

næringsgruppering NACE Rev. 2, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 

20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revision 2, og om endring av råds-

forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder(1), 

51) «førsteinvestering i ny økonomisk virksomhet» 

a)  en investering i materielle og immaterielle eiendeler knyttet til opprettelse av en ny virksomhet eller til utvidelse av 

en virksomhets aktiviteter, forutsatt at den nye aktiviteten ikke er den samme som eller tilsvarer den aktiviteten som 

ble utøvd i virksomheten tidligere, 

b)  erverv av eiendeler som tilhører en virksomhet som er nedlagt eller ville blitt nedlagt dersom den ikke var blitt kjøpt, 

og som kjøpes av en investor uten tilknytning til selgeren, forutsatt at den nye aktiviteten som skal utøves med de 

ervervede eiendelene, ikke er den samme som eller tilsvarer den aktiviteten som ble utøvd i virksomheten før 

ervervet, 

52) «stort investeringsprosjekt» en førsteinvestering med støtteberettigede kostnader som overstiger 50 millioner euro, 

beregnet i henhold til gjeldende priser og vekslingskurser den dagen støtten gis, 

53) «bestemmelsessted» stedet der varene losses, 

54) «opprinnelsessted» stedet der varene lastes for transport, 

55) «områder berettiget til driftsstøtte» en av de mest fjerntliggende regionene som omhandlet i traktatens artikkel 349, eller 

et område med lav befolkningstetthet som fastsatt i det godkjente regionalstøttekartet for den berørte medlemsstat for 

perioden fra 1.7.2014 til 31.12.2020, 

56) «transportmiddel» jernbanetransport, godstransport på vei, transport på innlands vannvei, sjøtransport, lufttransport og 

transport med ulike transportsystemer, 

57) «byutviklingsfond» et spesialisert investeringsverktøy opprettet med sikte på investering i byutviklingsprosjekter 

innenfor rammen av byutviklingsstøttetiltak. Et byutviklingsfond forvaltes av en forvalter av byutviklingsfond, 

58) «forvalter av byutviklingsfond» et profesjonelt forvaltningsselskap som er en juridisk person som velger ut og investerer 

i støtteberettigede byutviklingsprosjekter,  

  

(1) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 
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59) «byutviklingsprosjekt» et investeringsprosjekt som har potensial til å støtte gjennomføringen av inngrep planlagt 

gjennom en integrert tilnærming til bærekraftig byutvikling og bidra til å nå de fastsatte målene, herunder prosjekter med 

en internrente som ikke er tilstrekkelig høy til å tiltrekke finansiering på rent kommersielt grunnlag. Et byutviklings-

prosjekt kan organiseres som en egen finansieringsenhet innenfor den støttemottakende private investorens juridiske 

struktur, eller som et eget rettssubjekt, f.eks. et spesialforetak, 

60) «integrert strategi for bærekraftig byutvikling» en strategi som er offisielt foreslått og godkjent av en relevant lokal 

myndighet eller et offentlig organ, som er definert for et bestemt byområde og tidsrom, og som fastsetter integrerte tiltak 

for å håndtere de økonomiske, miljømessige, klimamessige, demografiske og sosiale utfordringene som påvirker 

byområder, 

61) «bidrag i naturalier» bidrag i form av grunn eller fast eiendom, der grunnen eller den faste eiendommen utgjør en del av 

byutviklingsprosjektet, 

Definisjoner som gjelder for støtte til SMB-er: 

62) «arbeidsplasser skapt direkte gjennom et investeringsprosjekt» arbeidsplasser knyttet til virksomheten som investeringen 

gjelder, herunder arbeidsplasser skapt gjennom økt utnyttelse av kapasiteten som er skapt gjennom investeringen, 

63) «organisatorisk samarbeid» utvikling av felles forretningsstrategier eller forvaltningsstrukturer, yting av felles tjenester 

eller tjenester for å fremme samarbeid, samordnet virksomhet, for eksempel forskning eller markedsføring, støtte til 

nettverk og klynger, forbedret tilgjengelighet og kommunikasjon, anvendelse av felles virkemidler for å oppmuntre til 

entreprenørskap og handel med SMB-er, 

64) «rådgivningstjenester knyttet til samarbeid» rådgivning, bistand og opplæring med sikte på å utveksle kunnskaper og 

erfaringer samt forbedre samarbeidet, 

65) «støttetjenester knyttet til samarbeid» levering av kontorplass, nettsteder, databanker, biblioteker, markedsforskning, 

håndbøker, arbeidsdokumenter og dokumentmaler, 

Definisjoner som gjelder for støtte til SMB-ers tilgang til finansiering: 

66) «investering med egenkapitallignende midler» en type finansiering som rangeres mellom egenkapital og gjeld, som har 

høyere risiko enn prioritert gjeld og lavere risiko enn kjernekapital, som gir innehaveren utbytte hovedsakelig på 

grunnlag av fortjeneste eller tap i målforetaket, og som er usikret ved mislighold. Investeringer med egenkapitallignende 

midler kan struktureres som gjeld, usikret og uprioritert, herunder mesaningjeld, som i noen tilfeller kan konverteres til 

egenkapital, eller som preferanseaksjer, 

67) «garanti» ved anvendelsen av avsnitt 1, 3 og 7 i denne forordning, en skriftlig forpliktelse til å påta seg ansvar for alle 

eller deler av en tredjemanns nylig gjennomførte lånetransaksjoner, for eksempel gjelds- eller leieinstrumenter, samt 

egenkapitallignende instrumenter, 

68) «garantisats» en prosentsats for en offentlig investors tapsdekning for enhver transaksjon som er støtteberettiget i 

forbindelse med det berørte statsstøttetiltaket, 

69) «avvikling» avvikling av kapitalinteresser gjennomført av en finansformidler eller investor, herunder utselging, 

avskrivninger, innløsing av aksjer / tilbakebetaling av lån, salg til en annen finansformidler eller en annen investor, salg 

til en finansinstitusjon og salg gjennom tilbud til offentligheten, herunder børsintroduksjon, 

70) «finansielt innskudd» en tilbakebetalingspliktig offentlig investering i en finansformidler for investeringer innenfor 

rammen av et risikofinansieringstiltak, der hele avkastningen skal tilfalle den offentlige investoren, 

71) «risikofinansieringsinvestering» egenkapitalinvesteringer og investeringer med egenkapitallignende midler, lån, 

herunder leieavtaler, garantier eller en blanding av disse, til støtteberettigede foretak for å foreta nye investeringer, 

72) «uavhengig privat investor» en privat investor som ikke er aksjeeier i det støtteberettigede foretaket det investeres i, 

herunder såkorninvestorer og finansinstitusjoner, uavhengig av eierskap, i den utstrekning de bærer hele risikoen i 

forbindelse med investeringen. Ved opprettelse av et nytt selskap anses private investorer, herunder grunnleggerne, som 

uavhengige av dette selskapet,  
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73) «fysisk person» ved anvendelsen av artikkel 21 og 23, en person annet enn et rettssubjekt som ikke er et foretak i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 1, 

74) «egenkapitalinvestering» tilføring av kapital til et foretak, investert direkte eller indirekte i bytte mot eierskap til en 

tilsvarende andel i dette foretaket, 

75) «første kommersielle salg» et selskaps første salg på et produkt- eller tjenestemarked, unntatt salg for å prøve ut 

markedet, 

76) «unotert SMB» en SMB som ikke er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs, unntatt alternative handelsplasser, 

77) «oppfølgingsinvestering» ytterligere risikofinansieringsinvestering i et selskap etter en eller flere tidligere runder med 

risikofinansieringsinvestering, 

78) «erstatningskapital» kjøp av eksisterende aksjer i et selskap fra en tidligere investor eller aksjeeier, 

79) «bemyndiget enhet» Den europeiske investeringsbank og Det europeiske investeringsfond, en internasjonal finansin-

stitusjon der en medlemsstat er aksjeeier eller en finansinstitusjon som er opprettet i en medlemsstat med det formål å 

fremme det offentliges interesse under tilsyn av en offentlig myndighet, et offentligrettslig organ eller et privatrettslig 

organ som har fått i oppdrag å yte offentlig tjeneste. Den bemyndigede enheten kan velges eller utpekes direkte i 

samsvar med bestemmelsene i direktiv 2004/18/EF om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige 

bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting(1) eller et 

eventuelt senere regelverk som helt eller delvis erstatter nevnte direktiv, 

80) «innovativt foretak» et foretak 

a)  som gjennom en evaluering foretatt av en ekstern sakkyndig kan vise at det i en overskuelig framtid vil utvikle 

produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nåværende utviklings-

trinn i teknikken innenfor bransjen, og som innebærer en risiko for å mislykkes teknologisk eller industrielt, eller 

b)  hvor kostnadene til forskning og utvikling utgjør minst 10 % av de samlede driftskostnadene i minst ett av de tre 

seneste årene før støtten ble gitt eller, når det gjelder et nyetablert foretak uten finansiell historie, i revisjonen av det 

inneværende regnskapsåret, som attestert av en ekstern revisor, 

81) «alternativ handelsplass» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i direktiv 2004/39/EF, 

der flertallet av de finansielle instrumentene som opptas til handel, utstedes av SMB-er, 

82) «lån» en avtale som forplikter långiveren til å gjøre et avtalt pengebeløp tilgjengelig for låntakeren i et avtalt tidsrom, og 

som forplikter låntakeren til å betale beløpet tilbake innen den avtalte fristen. Det kan ha form av et lån eller et annet 

finansieringsinstrument, herunder en leieavtale, som gir långiveren en dominerende del av minsteavkastningen. 

Refinansiering av eksisterende lån skal ikke anses som et støtteberettiget lån, 

Definisjoner som gjelder for støtte til forskning og utvikling og innovasjon: 

83) «organisasjon for forskning og kunnskapsformidling» en enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter, 

teknologioverføringsbyråer, innovasjonsformidlere, forskningsrettede fysiske eller virtuelle samarbeidende enheter), 

uavhengig av rettslig status (offentlig- eller privatrettslig) eller finansieringsmåte, som har som hovedformål å drive med 

uavhengig grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling eller å oppnå bred spredning av 

resultatene av slik virksomhet gjennom undervisning, publisering eller teknologioverføring. Når en slik enhet også 

utøver økonomisk virksomhet, skal kostnadene og inntektene fra denne virksomheten regnskapsføres atskilt. Foretak 

som kan utøve avgjørende innflytelse på en slik enhet, for eksempel i egenskap av aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke 

ha særskilt adgang til resultatene den oppnår, 

84) «grunnforskning» eksperimentelt eller teoretisk arbeid som fortrinnsvis utføres med sikte på tilegnelse av ny kunnskap 

om de underliggende årsakene til fenomener og observerbare fakta, uten at det tas sikte på direkte kommersiell 

anvendelse,  
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85) «industriell forskning» planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye 

ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av 

eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte systemer og 

kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterende 

systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn 

teknologi, 

86) «eksperimentell utvikling» tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, 

forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, 

prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, 

planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester. 

 Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og validering 

av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de reelle driftsforholdene, 

der hovedmålet er ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette 

kan omfatte utvikling av en kommersielt anvendelig prototype eller et kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som 

nødvendigvis er det endelige kommersielle produktet, og som er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og 

validering. 

 Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, produk-

sjonslinjer, produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse endringene kan utgjøre 

forbedringer, 

87) «forundersøkelse» evaluering og analyse av et prosjekts potensial med det formål å støtte beslutningsprosessen gjennom 

en objektiv og rasjonell påvisning av dets sterke og svake sider, muligheter og trusler, identifisere hvilke ressurser som 

kreves for å gjennomføre det, og til slutt vurdere dets utsikter til å lykkes, 

88) «personalkostnader» kostnader knyttet til forskere, teknikere og annet hjelpepersonale i den utstrekning de deltar i det 

berørte prosjektet eller den berørte virksomheten, 

89) «armlengdes avstand» at vilkårene for transaksjonen mellom avtalepartene ikke skiller seg fra vilkårene som ville blitt 

fastsatt mellom uavhengige foretak, og ikke omfattes av noen form for stilltiende avtaler. Enhver transaksjon som er et 

resultat av en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, anses å være i samsvar med 

prinsippet om armlengdes avstand, 

90) «faktisk samarbeid» samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå 

et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til 

dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og 

dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form 

for samarbeid, 

91) «forskningsinfrastruktur» anlegg, ressurser og tilknyttede tjenester som forskningsmiljøer bruker for å drive forskning på 

de respektive områdene, herunder vitenskapelig utstyr eller instrumentsett, kunnskapsbaserte ressurser, for eksempel 

samlinger, arkiver eller strukturerte vitenskapelige opplysninger, IKT-baserte infrastrukturer, for eksempel nett, 

databehandling, programvare og kommunikasjon, eller andre enheter av en særlig art som er nødvendig for å 

gjennomføre forskning. Slike infrastrukturer kan være samlet på ett sted eller spredt (et organisert nettverk av ressurser) i 

samsvar med artikkel 2 bokstav a) i rådsforordning (EF) nr. 723/2009 av 25. juni 2009 om Fellesskapets rettslige ramme 

for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium)(1), 

92) «innovasjonsklynger» strukturer eller organiserte grupper av uavhengige parter (for eksempel innovative nyetablerte 

foretak, små og mellomstore bedrifter, store foretak, organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, ideelle 

organisasjoner og andre tilknyttede økonomiske aktører) som har til formål å stimulere innovativ virksomhet gjennom 

fremming av samarbeid, deling av anlegg og utveksling av kunnskap og sakkyndige, og ved å bidra effektivt til 

kunnskapsoverføring, nettverksbygging, informasjonsspredning og samarbeid mellom foretakene og andre organisa-

sjoner i klyngen, 

93) «høyt kvalifisert personale» ansatte med høyere utdanning og minst fem års relevant yrkeserfaring, som også kan 

omfatte doktorgradsstudier,  
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94) «innovasjonsrådgivningstjenester» rådgivning, bistand og opplæring på områdene kunnskapsoverføring, erverv, 

beskyttelse og utnytting av immaterielle eiendeler, bruk av standarder samt lover og forskrifter de omfattes av, 

95) «innovasjonsstøttetjenester» tilveiebringelse av kontorplass, databanker, biblioteker, markedsforskning, laboratorier, 

kvalitetsmerking, prøving og sertifisering med sikte på å utvikle mer effektive produkter, prosesser eller tjenester, 

96) «organisasjonsinnovasjon» gjennomføring av en ny organisasjonsmetode i forbindelse med et foretaks forretnings-

praksis, organisering av arbeidsplassen eller eksterne forbindelser, unntatt endringer som bygger på organisasjons-

metoder som allerede anvendes i foretaket, endringer i forvaltningsstrategi, fusjoner og erverv, opphør av bruk av en 

prosess, enkel kapitalerstatning eller -utvidelse, endringer som er en direkte følge av endrede faktorpriser, tilpasning, 

lokalisering, regelmessige, sesongmessige og andre sykliske endringer, og handel med nye eller vesentlig forbedrede 

produkter, 

97) «prosessinnovasjon» gjennomføring av en ny eller vesentlig forbedret produksjons- eller leveringsmetode (herunder 

vesentlige endringer av teknikker, utstyr eller programvare), unntatt mindre endringer eller forbedringer, økning av 

produksjonen eller tjenestekapasiteten gjennom innføring av produksjons- eller logistikksystemer som ligner de 

systemene som allerede er i bruk, opphør av bruk av en prosess, enkel kapitalerstatning eller -utvidelse, endringer som er 

en direkte følge av endrede faktorpriser, tilpasning, lokalisering, regelmessige, sesongmessige og andre sykliske 

endringer, og handel med nye eller vesentlig forbedrede produkter, 

98) «utplassering av personale» en støttemottakers midlertidige ansettelse av personale som har rett til å vende tilbake til sin 

tidligere arbeidsgiver, 

Definisjoner som gjelder for støtte for vanskeligstilte arbeidstakere og for funksjonshemmede arbeidstakere: 

99) «svært vanskeligstilt arbeidstaker» enhver person som 

a)  ikke har hatt fast, lønnet arbeid i de foregående 24 månedene, 

b)  ikke har hatt fast, lønnet arbeid i de foregående 12 månedene og tilhører en av kategoriene b)-g), som omhandlet 

under definisjonen av «vanskeligstilt arbeidstaker», 

100) «vernet arbeidsplass» arbeidsplass i et foretak der minst 30 % av arbeidstakerne er funksjonshemmede, 

Definisjoner som gjelder for støtte til miljøvern: 

101) «miljøvern» ethvert tiltak som er utformet for å kompensere for eller forebygge skade på fysiske omgivelser eller 

naturressurser gjennom en støttemottakers egen virksomhet, for å redusere risikoen for slik skade eller for å fremme mer 

effektiv bruk av naturressurser, herunder energiøkonomiseringstiltak og bruk av fornybare energikilder, 

102) «EU-standard» 

a)  en obligatorisk EU-standard for det nivået som hvert enkelt foretak skal oppnå på miljøområdet, eller 

b)  forpliktelsen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(1) til å bruke de beste tilgjengelige 

teknikkene (BAT) og sikre at utslippsnivåene for forurensende stoffer ikke er høyere enn de ville vært ved bruk av 

BAT. I tilfeller der utslippsnivåene knyttet til BAT er definert i gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til 

direktiv 2010/75/EU, skal disse nivåene gjelde ved anvendelsen av denne forordning. Når disse nivåene uttrykkes 

som et intervall, skal grensen der BAT først oppnås, gjelde, 

103) «energieffektivitet» en mengde spart energi som fastsettes ved å måle og/eller beregne forbruket før og etter gjennom-

føringen av et tiltak for energieffektivisering, idet det korrigeres for ytre forhold som påvirker energiforbruket, 

104) «energieffektivitetsprosjekt» et investeringsprosjekt som øker en bygnings energieffektivitet,  
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105) «energieffektivitetsfond» eller «EEF» et spesialisert investeringsverktøy opprettet med sikte på investering i energieffek-

tivitetsprosjekter rettet mot energieffektivisering i bygninger, både i og utenfor husholdningssektoren. Et EEF forvaltes 

av en forvalter av energieffektivitetsfond, 

106) «forvalter av energieffektivitetsfond» et profesjonelt forvaltningsselskap som er en juridisk person og som velger ut og 

investerer i støtteberettigede energieffektivitetsprosjekter, 

107) «høyeffektiv kraftvarme» kraftvarme som omfattes av definisjonen av høyeffektiv kraftvarme i artikkel 2 nr. 34 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet og om endring av direktiv 

2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF(1), 

108) «kraftvarme» samtidig produksjon av varmeenergi og elektrisk og/eller mekanisk energi i en og samme prosess, 

109) «energi fra fornybare energikilder» energi som produseres ved anlegg som bare bruker fornybare energikilder, samt den 

andelen, uttrykt som brennverdi, som produseres av fornybare energikilder ved blandingsanlegg som også bruker kon-

vensjonelle energikilder. Dette omfatter fornybar elektrisitet som brukes for å fylle lagringssystemer, men ikke 

elektrisitet som produseres som et resultat av lagringssystemer, 

110) «fornybare energikilder» følgende fornybare, ikke-fossile energikilder: vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, 

geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, vannkraft, biomasse, gass fra fyllplasser, gass fra renseanlegg og 

biogasser, 

111) «biodrivstoff» flytende eller gassformig drivstoff til transport, produsert av biomasse, 

112) «bærekraftig biodrivstoff» drivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 i direktiv 2009/28/EF, 

113) «biodrivstoff framstilt av næringsmidler» biodrivstoff som er produsert av korn og andre stivelsesholdige vekster, 

sukkerarter og oljeholdige vekster som definert i Kommisjonens forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om 

endring av direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av direktiv 2009/28/EF om å fremme 

bruk av energi fra fornybare kilder(2), 

114) «ny og innovativ teknologi» en ny og hittil ikke gjennomprøvd teknologi sammenlignet med det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken innenfor bransjen, som innebærer en risiko for å mislykkes teknologisk eller industrielt, og 

som ikke er en forbedring eller oppgradering av en eksisterende teknologi, 

115) «balanseansvar» ansvar for ubalanser (avvik med hensyn til produksjon, forbruk og kommersielle transaksjoner) hos en 

markedsdeltaker eller dennes valgte representant, som kalles «balanseansvarlig part», i et bestemt tidsrom, som kalles 

«balanseavregningsperiode», 

116) «standard balanseansvar» ikke-diskriminerende balanseansvar på tvers av teknologier, som ingen produsenter fritas fra, 

117) «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter, avfall og rester fra landbruk (herunder plantestoffer og 

animalske stoffer), skogbruk og tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur, samt biogasser og den biologisk 

nedbrytbare delen av industriavfall og kommunalt avfall, 

118) «samlet energiproduksjonskostnad» beregning av kostnaden for produksjon av elektrisitet ved tilkoplingspunktet for en 

belastning eller et elektrisitetsnett. Dette omfatter startkapital, diskonteringsrente samt kostnader for kontinuerlig drift, 

drivstoff og vedlikehold, 

119) «miljøavgift» en avgift der avgiftsgrunnlaget har en klar negativ innvirkning på miljøet, eller som har til formål å 

avgiftsbelaste visse former for virksomhet, varer eller tjenester slik at miljøkostnadene kan inngå i prisen, og/eller slik at 

produsenter og forbrukere styres mot mer miljøvennlig virksomhet,  
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120) «minste avgiftssats i Unionen» det minstenivået for avgifter som er fastsatt i Unionens regelverk. Når det gjelder 

energiprodukter og elektrisitet, det minstenivået for avgifter som er fastsatt i vedlegg I til rådsdirektiv 2003/96/EF av 

27. oktober 2003 om en omstrukturering av fellesskapsrammen for avgifter på energiprodukter og elektrisitet(1), 

121) «forurenset område» et område der det er bekreftet forekomst av farlige stoffer, forårsaket av menneskelig aktivitet, i et 

slikt omfang at de utgjør en betydelig risiko for menneskers helse eller miljøet, idet det tas hensyn til nåværende og 

godkjent framtidig bruk av grunnen, 

122) «prinsipp om at forurenser betaler» eller «PPP» at kostnadene for tiltak for å håndtere forurensning bør dekkes av den 

som forårsaker forurensningen, 

123) «forurensning» skade som forårsakes av en forurenser som direkte eller indirekte skader miljøet, eller som skaper 

forhold som fører til slik skade på fysiske omgivelser eller naturressurser, 

124) «energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling» et anlegg for fjernvarme og fjernkjøling som omfattes av definisjonen av 

anlegg for effektiv fjernvarme og fjernkjøling i artikkel 2 nr. 41 og 42 i direktiv 2012/27/EU. Definisjonen omfatter de 

produksjonsanleggene for varme/kjøling og det nettet (herunder tilknyttede anlegg) som er nødvendig for å distribuere 

varmen/kjølingen fra produksjonsenhetene til kundens anlegg, 

125) «forurenser» den som direkte eller indirekte skader miljøet eller skaper forhold som fører til slik skade, 

126) «ombruk» enhver metode der produkter eller bestanddeler som ikke anses som avfall, blir brukt på nytt til samme formål 

som de opprinnelig ble produsert til, 

127) «forberedelse til ombruk» gjenvinningstiltak som kontroll, rengjøring eller reparasjon, der produkter eller bestanddeler 

av produkter som er blitt til avfall, blir klargjort slik at de kan ombrukes uten annen forbehandling, 

128) «resirkulering» alle gjenvinningstiltak der avfallsmaterialer blir bearbeidet på nytt til produkter, materialer eller stoffer 

til enten det opprinnelige formålet eller til andre formål. Dette omfatter bearbeiding på nytt av organisk materiale, men 

omfatter ikke energigjenvinning og ny bearbeiding til materialer som skal benyttes som drivstoffer eller fyllmateriale, 

129) «det nåværende utviklingstrinn i teknikken» en prosess der ombruk av et avfallsprodukt for å framstille et sluttprodukt er 

en økonomisk lønnsom, vanlig praksis. Når det er relevant, skal begrepet «det nåværende utviklingstrinn i teknikken» 

tolkes ut fra et teknologisk perspektiv og et indre marked-perspektiv på unionsplan, 

130) «energiinfrastruktur» fysisk utstyr eller anlegg som befinner seg i Unionen eller knytter Unionen til en eller flere tredje-

stater, og som omfattes av følgende kategorier: 

a)  når det gjelder elektrisitet: 

i)  infrastruktur for overføring, som definert i artikkel 2 nr. 3 i direktiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles 

regler for det indre marked for elektrisk kraft(2), 

ii)  infrastruktur for distribusjon, som definert i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2009/72/EF, 

iii)  lagring av elektrisitet, definert som anlegg brukt til fast eller midlertidig lagring av elektrisitet i infrastrukturer 

over eller under jorden eller i geologiske områder, forutsatt at de er direktekoplet til høyspentlinjer beregnet på 

en spenning på 110 kV eller mer, 

iv)  alt av utstyr eller anlegg som er avgjørende for at systemene definert under i)-iii) skal kunne drives på en 

sikker, pålitelig og effektiv måte, herunder beskyttelses-, overvåkings- og kontrollsystemer på alle spennings-

nivåer og i alle transformatorstasjoner, og  
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v)  smarte nett, definert som utstyr, ledninger, kabler eller anlegg, for både overføring og distribusjon av lav og 

middels spenning, beregnet på toveis digital kommunikasjon, i sanntid eller nær sanntid, interaktiv og 

intelligent overvåking og styring av produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av elektrisitet i et elektri-

sitetsnett, med sikte på å utvikle et nett som effektivt integrerer atferden og handlingene til alle tilknyttede 

brukere – produsenter, forbrukere og de som er begge deler – for å sikre et økonomisk effektivt, bærekraftig 

elektrisitetssystem med lave tap, høy kvalitet, forsyningssikkerhet og høy teknisk sikkerhet, 

b)  når det gjelder gass: 

i)  overførings- og distribusjonsrørledninger for transport av naturgass og biogass, som utgjør en del av et nett, 

unntatt høytrykksgassrørledninger som brukes til oppstrømsdistribusjon av naturgass, 

ii)  underjordiske lagringsanlegg som er koplet til høytrykksgassrørledninger omhandlet under i), 

iii)  anlegg for mottak, lagring og gjenforgassing eller dekompresjon for flytende naturgass («LNG») eller 

komprimert naturgass («CNG»), og 

iv)  utstyr eller anlegg som er avgjørende for at systemet skal kunne drives på en sikker, pålitelig og effektiv måte 

eller muliggjøre toveiskapasitet, herunder kompressorstasjoner, 

c)  når det gjelder olje: 

i)  rørledninger som brukes til transport av råolje, 

ii)  pumpestasjoner og lagringsanlegg som er nødvendige for driften av råoljerørledninger, og 

iii)  utstyr eller anlegg som er avgjørende for at det berørte systemet skal kunne drives på en riktig, sikker og 

effektiv måte, herunder beskyttelses-, overvåkings- og kontrollsystemer og tilbakeflytutstyr, 

d)  når det gjelder CO2: rørledningsnett, herunder tilhørende pumpestasjoner, for transport av CO2 til lagringsanlegg 

med sikte på å injisere CO2 i en egnet underjordisk geologisk formasjon for varig lagring, 

131) «regelverket for det indre marked for energi» omfatter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 

om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 

om felles regler for det indre marked for naturgass(1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av  

13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter(2), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over 

landegrensene(3) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

overføringsnett for naturgass(4) eller eventuelt senere regelverk som helt eller delvis erstatter nevnte rettsakter, 

Definisjoner som gjelder for sosialstøtte til transport for personer bosatt i fjerntliggende regioner: 

132) «vanlig bosted» det stedet der en fysisk person er bosatt i minst 185 dager per kalenderår på grunn av personlig eller 

yrkesmessig tilknytning. Når det gjelder en person som har yrkesmessig tilknytning et annet sted enn der vedkommende 

har personlig tilknytning, og som er bosatt i to eller flere medlemsstater, anses det vanlige bostedet å være stedet der 

vedkommende har personlig tilknytning, forutsatt at vedkommende regelmessig vender tilbake dit. Når en person er 

bosatt i en medlemsstat med sikte på å utføre et oppdrag av en bestemt varighet, anses bostedet fortsatt å være stedet der 

vedkommende har personlig tilknytning, uavhengig av om vedkommende vender tilbake dit i løpet av dette oppdraget. 

Studier ved et universitet eller en skole i en annen medlemsstat utgjør ikke skifte av vanlig bosted. Alternativt skal 

«vanlig bosted» tillegges den betydning begrepet har i medlemsstatenes nasjonale lovgivning, 

Definisjoner som gjelder for støtte til bredbåndsinfrastrukturer: 

133) «grunnleggende bredbånd» eller «grunnleggende bredbåndsnett» nett med grunnleggende funksjoner som bygger på 

teknologiplattformer som ADSL-nett (opp til ADSL2+), ikke-forsterket kabel (f.eks. DOCSIS 2.0), tredjegenerasjons 

mobile nett av (UMTS) og satellittsystemer,  
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134) «bredbåndsrelatert bygge- og anleggsarbeid» det bygge- og anleggsarbeidet som er nødvendig for å bygge ut et 

bredbåndsnett, for eksempel oppgraving av vei for å legge ned (bredbånds-)kabelrør, 

135) «kabelrør» underjordiske rør eller kanaler som omslutter (fiber-, kobber- eller koaksial-)kabler i et bredbåndsnett, 

136) «fysisk tilgang» tilgang til sluttbrukerens aksesslinje, som gjør at konkurrenter kan benytte egne overføringssystemer til 

direkte overføring via aksesslinjen, 

137) «passiv bredbåndsinfrastruktur» et bredbåndsnett uten noen aktive komponenter. Dette omfatter vanligvis anleggs-

infrastruktur, kabelrør, mørk fiber og koplingsskap, 

138) «neste generasjons aksessnett» eller «NGA» avanserte nett som har minst følgende særtrekk: a) de leverer pålitelige 

tjenester med svært høy hastighet til abonnenten gjennom optiske backhaul-nett (eller tilsvarende teknologi) som er 

tilstrekkelig nær brukerens område til å garantere at den svært høye hastigheten faktisk leveres, b) de støtter en rekke 

avanserte digitale tjenester, herunder konvergerte AIPN-tjenester, og c) de har betydelig høyere opplastingshastigheter 

(sammenlignet med grunnleggende bredbåndsnett). På det nåværende trinnet i markeds- og teknologiutviklingen er 

NGA-nett a) fiberbaserte aksessnett (FTTx), b) avanserte oppgraderte kabelnett og c) visse avanserte trådløse aksessnett 

som kan levere pålitelig høyhastighet til abonnenten, 

139) «engrostilgang» tilgang som gjør det mulig for en operatør å benytte en annen operatørs anlegg. Bredest mulig tilgang 

skal gis gjennom det relevante nettet og skal, på grunnlag av den nåværende teknologiske utvikling, omfatte minst 

følgende tilgangsprodukter: For FTTH/FTTB-nett: tilgang til kabelrør, tilgang til mørk fiber, atskilt tilgang til 

aksesslinjen og tilgang til bitstrøm. For kabelnett: tilgang til kabelrør og tilgang til bitstrøm. For FTTC-nett: tilgang til 

kabelrør, tilgang til delaksesslinje og tilgang til bitstrøm. For passive nettinfrastrukturer: tilgang til kabelrør, tilgang til 

mørk fiber og/eller atskilt tilgang til aksesslinjen. For ADSL-bredbåndsnett: atskilt tilgang til aksesslinjen, tilgang til 

bitstrøm. For mobilnett eller trådløse nett: tilgang til bitstrøm, deling av fysiske master og tilgang til backhaul-nett. For 

satellittplattformer: tilgang til bitstrøm, 

Definisjoner som gjelder for investeringsstøtte til kultur og bevaring av kulturarv: 

140) «smale audiovisuelle verker»: verker som anses som smale av en medlemsstat på grunnlag av forhåndsdefinerte kriterier 

i forbindelse med opprettelse av ordninger eller tildeling av støtte, og som kan omfatte filmer der det i originalversjonen 

snakkes et språk fra en medlemsstat med et begrenset territorium, en begrenset befolkning eller et begrenset 

språkområde, kortfilmer, filmer av regissører som bare har laget en eller to filmer, dokumentarer, lavbudsjettsverker eller 

verker som er kommersielt smale av andre grunner, 

141) «OECDs bistandskomités liste» alle land og territorier som er berettiget til å motta offisiell utviklingsbistand og er 

oppført på listen utarbeidet av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), 

142) «rimelig fortjeneste» en fortjeneste som fastsettes idet det tas hensyn til vanlig fortjeneste i den berørte sektor. En 

kapitalavkastning som ikke overstiger den relevante swaprenten pluss et tillegg på 100 basispunkter, vil under alle 

omstendigheter bli ansett som rimelig, 

Definisjoner som gjelder for støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk: 

143) «profesjonell idrett» idrettsutøvelse i form av lønnet arbeid eller en betalt tjeneste, uavhengig av om det er inngått en 

formell arbeidskontrakt mellom den profesjonelle idrettsutøveren og den relevante idrettsorganisasjonen, der 

godtgjøringen overstiger kostnadene for deltakingen og utgjør en vesentlig del av idrettsutøverens inntekt. Reise- og 

innkvarteringsutgifter knyttet til deltaking i et idrettsarrangement skal ikke anses som godtgjøring i henhold til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

Vilkår for unntak 

Støtteordninger, individuell støtte gitt i tråd med støtteordninger og ad hoc-støtte skal anses som forenlige med det indre 

marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 2 eller 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, 

forutsatt at støtten oppfyller både alle vilkårene i kapittel I i denne forordning og de særlige vilkårene for den relevante 

støttekategorien, som er fastsatt i kapittel III i denne forordning.  
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Artikkel 4 

Meldingsterskler 

1.  Denne forordning får ikke anvendelse på støtte som overskrider følgende terskler: 

a)  for regional investeringsstøtte: det «justerte støttebeløpet», beregnet i samsvar med ordningen som er fastsatt i artikkel 2 

nr. 20 for en investering med støtteberettigede kostnader på 100 millioner euro, 

b)  for regional byutviklingsstøtte: 20 millioner euro, som fastsatt i artikkel 16 nr. 3, 

c)  for investeringsstøtte til SMB-er: 7,5 millioner euro per foretak og per investeringsprosjekt, 

d)  for støtte til rådgivningstjenester til SMB-er: 2 millioner euro per foretak og per prosjekt, 

e)  for støtte til SMB-ers deltaking på messer: 2 millioner euro per foretak og per år, 

f)  for støtte til SMB-ers samarbeidskostnader knyttet til deltaking i prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale 

samarbeidet: 2 millioner euro per foretak og per prosjekt, 

g)  for risikofinansieringsstøtte: 15 millioner euro per støtteberettiget foretak, som fastsatt i artikkel 21 nr. 9, 

h)  for støtte til nyetablerte foretak: beløpene som er fastsatt per foretak i artikkel 22 nr. 3-5, 

i)  for støtte til forskning og utvikling: 

i)  når prosjektet hovedsakelig består i grunnforskning: 40 millioner euro per foretak og per prosjekt. Dette er tilfelle 

dersom mer enn halvparten av de støtteberettigede prosjektkostnadene er påløpt gjennom virksomhet som inngår i 

kategorien grunnforskning, 

ii)  når prosjektet hovedsakelig består i industriell forskning: 20 millioner euro per foretak og per prosjekt. Dette er 

tilfelle dersom mer enn halvparten av de støtteberettigede prosjektkostnadene er påløpt gjennom virksomhet som 

inngår i kategorien industriell forskning eller i kategoriene industriell forskning og grunnforskning til sammen, 

iii)  når prosjektet hovedsakelig består i eksperimentell utvikling: 15 millioner euro per foretak og per prosjekt. Dette er 

tilfelle dersom mer enn halvparten av de støtteberettigede prosjektkostnadene er påløpt gjennom virksomhet som 

inngår i kategorien eksperimentell utvikling, 

iv)  dersom prosjektet er et EUREKA-prosjekt eller et prosjekt gjennomført av et fellesforetak som er opprettet i henhold 

til traktatens artikkel 185 eller 187, dobles beløpene under i)-iii), 

v)  dersom støtten til forsknings- og utviklingsprosjekter gis i form av tilbakebetalingspliktige forskudd som i mangel av 

en godkjent metode for beregning av deres bruttotilskuddsekvivalent er uttrykt som en prosentdel av de 

støtteberettigede kostnadene, og det i tiltaket fastsettes at forskuddene, forutsatt at prosjektet på grunnlag av en 

rimelig og forsiktig hypotese kan betegnes som vellykket, skal tilbakebetales med en rente som minst tilsvarer 

diskonteringsrenten som var gjeldende da tilskuddet ble gitt, økes beløpene under i)-iv) med 50 %, 

vi)  for støtte til forundersøkelser som forberedelse til forskningsvirksomhet: 7,5 millioner euro per undersøkelse, 

j)  for investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer: 20 millioner euro per infrastruktur, 

k)  for støtte til innovasjonsklynger: 7,5 millioner euro per klynge, 

l)  for innovasjonsstøtte til SMB-er: 5 millioner euro per foretak og per prosjekt, 

m)  for støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon: 7,5 millioner euro per foretak og per prosjekt, 

n)  for opplæringsstøtte: 2 millioner euro per opplæringsprosjekt, 

o)  for støtte til sysselsetting av vanskeligstilte arbeidstakere: 5 millioner euro per foretak og per år, 

p)  for støtte i form av lønnssubsidier til sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere: 10 millioner euro per foretak og 

per år, 

q)  for støtte beregnet på å kompensere for tilleggskostnadene for sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere:  

10 millioner euro per foretak og per år,  
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r)  for støtte beregnet på å kompensere for kostnadene for bistand til vanskeligstilte arbeidstakere: 5 millioner euro per foretak 

og per år, 

s)  for investeringsstøtte til miljøvern, unntatt investeringsstøtte til sanering av forurensede områder og støtte til distribusjons-

nettdelen av anlegg for energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling: 15 millioner euro per foretak og per investeringsprosjekt, 

t)  for investeringsstøtte til energieffektivitetsprosjekter: 10 millioner euro, som fastsatt i artikkel 39 nr. 5, 

u)  for investeringsstøtte til sanering av forurensede områder: 20 millioner euro per foretak og per investeringsprosjekt, 

v)  for driftsstøtte til produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder og driftsstøtte til fremming av energi fra fornybare kilder i 

små anlegg: 15 millioner euro per foretak og per prosjekt. Når støtten gis på grunnlag av en anbudskonkurranse i henhold 

til artikkel 42: 150 millioner euro per år, idet det tas hensyn til det samlede budsjettet for alle ordninger som omfattes av 

artikkel 42, 

w)  for investeringsstøtte til distribusjonsnett for fjernvarme eller fjernkjøling: 20 millioner euro per foretak og per 

investeringsprosjekt, 

x)  for investeringsstøtte til energiinfrastruktur: 50 millioner euro per foretak og per investeringsprosjekt, 

y)  for støtte til bredbåndsinfrastrukturer: 70 millioner euro i samlede kostnader per prosjekt, 

z)  for investeringsstøtte til kultur og bevaring av kulturarv: 100 millioner euro per prosjekt. For driftsstøtte til kultur og 

bevaring av kulturarv: 50 millioner euro per foretak per år, 

aa)  for støtteordninger til audiovisuelle verker: 50 millioner euro per ordning per år, 

bb) for investeringsstøtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer: 15 millioner euro eller de samlede kostnadene som overstiger 

50 millioner euro per prosjekt. For driftsstøtte til idrettsinfrastruktur: 2 millioner euro per infrastruktur per år, og 

cc)  for investeringsstøtte til lokale infrastrukturer: 10 millioner euro eller de samlede kostnadene som overstiger 20 millioner 

euro for den samme infrastrukturen. 

2.  Tersklene som angis i nr. 1, skal ikke omgås gjennom kunstig oppdeling av støtteordninger eller støtteprosjekter. 

Artikkel 5 

Innsyn i støtte 

1.  Denne forordning får anvendelse bare på støtte der det er mulig å beregne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent på forhånd, 

uten at det er nødvendig å foreta en risikovurdering («støtte med innsynsmulighet»). 

2.  Følgende støttekategorier skal anses å ha innsynsmulighet: 

a)  støtte som inngår i tilskudd og rentesubsidier, 

b)  støtte som inngår i lån, der bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av referanserenten som gjelder på 

tidspunktet for tildelingen, 

c)  støtte som inngår i garantier: 

i)  når bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av «trygg havn»-premier fastsatt i en kommisjons-

kunngjøring, eller 

ii)  når metoden for beregning av garantiens bruttotilskuddsekvivalent er blitt godkjent før tiltaket gjennomføres på 

grunnlag av kommisjonskunngjøringen om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av 

garantier(1) eller en eventuell senere melding, etter at denne metoden er meldt til Kommisjonen i henhold til en 

forordning vedtatt av Kommisjonen på statsstøtteområdet som var gjeldende på det tidspunkt, og den godkjente 

metoden uttrykkelig gjelder den type garantier og underliggende transaksjoner som berøres ved anvendelsen av denne 

forordning, 

d)  støtte i form av skattefordeler, når det for tiltaket er fastsatt en øvre grense som sikrer at gjeldende terskel ikke overstiges,  

  

(1) EUT C 155 av 20.6.2008, s. 10. 
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e)  støtte til regional byutvikling, forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 16 er oppfylt, 

f)  støtte som inngår i risikofinansieringstiltak, forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 21 er oppfylt, 

g)  støtte til nyetablerte foretak, forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 22 er oppfylt, 

h)  støtte til energieffektivitetsprosjekter, forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 39 er oppfylt, 

i)  støtte i form av påslag i tillegg til markedsprisen, forutsatt at vilkårene i artikkel 42 er oppfylt, 

j)  støtte i form av tilbakebetalingspliktige forskudd, dersom det samlede nominelle beløpet for det tilbakebetalingspliktige 

forskuddet ikke overstiger gjeldende terskler i henhold til denne forordning, eller dersom metoden for beregning av 

bruttotilskuddsekvivalenten for det tilbakebetalingspliktige forskuddet er blitt godkjent før tiltaket gjennomføres, etter at 

det er meldt til Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Insentiveffekt 

1.  Denne forordning får anvendelse bare på støtte som har insentiveffekt. 

2.  Støtten skal anses å ha insentiveffekt dersom støttemottakeren har inngitt en skriftlig søknad om støtte til den berørte 

medlemsstat før arbeidet med prosjektet eller virksomheten igangsettes. Søknaden om støtte skal minst inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  foretakets navn og størrelse, 

b)  en beskrivelse av prosjektet, herunder start- og sluttdato, 

c)  prosjektets beliggenhet, 

d)  en oversikt over prosjektkostnader, 

e)  støttens form (tilskudd, lån, garanti, tilbakebetalingspliktig forskudd, tilføring av egenkapital eller annet) og den offentlige 

finansieringen som kreves for prosjektet. 

3.  Ad hoc-støtte som gis til store foretak, skal anses å ha insentiveffekt dersom medlemsstaten, i tillegg til å sikre at vilkåret 

fastsatt i nr. 2 er oppfylt, før den tildeler den berørte støtten, har kontrollert at dokumentasjonen som støttemottakeren har 

utarbeidet, viser at støtten vil føre til ett eller flere av følgende forhold: 

a)  når det gjelder regional investeringsstøtte: at det gjennomføres et prosjekt som ikke ville blitt gjennomført i det berørte 

området eller ikke ville vært tilstrekkelig lønnsomt for støttemottakeren i det berørte området uten støtten, 

b)  i alle andre tilfeller: 

— prosjektets eller virksomhetens omfang øker betydelig som følge av støtten, eller 

— det samlede beløpet som støttemottakeren har brukt på prosjektet eller virksomheten, har økt betydelig som følge av 

støtten, eller 

— fullføringen av det berørte prosjektet eller virksomheten går betydelig raskere. 

4.  Som unntak fra nr. 2 og 3 skal tiltak i form av skattefordeler anses å ha insentiveffekt når følgende vilkår er oppfylt: 

a)  tiltaket gir rett til støtte i samsvar med objektive kriterier og uten ytterligere skjønnsmessig vurdering fra medlemsstatens 

side, og 

b)  tiltaket er vedtatt og har trådt i kraft før det igangsettes arbeid med prosjektet eller virksomheten som støttes, unntatt når det 

gjelder etterfølgende skatteordninger der virksomheten allerede var omfattet av de tidligere ordningene med skattefordeler. 

5.  Som unntak fra nr. 2-4 kreves det ikke at følgende støttekategorier har eller antas å ha insentiveffekt: 

a)  regional driftsstøtte, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 15 er oppfylt, 

b)  støtte til SMB-ers tilgang til finansiering, dersom de relevante vilkårene fastsatt i artikkel 21 og 22 er oppfylt,  
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c)  støtte i form av lønnssubsidier til rekruttering av vanskeligstilte arbeidstakere og støtte i form av lønnssubsidier til 

sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere, dersom de relevante vilkårene fastsatt i henholdsvis artikkel 32 og 33 er 

oppfylt, 

d)  støtte til godtgjøring for tilleggskostnader for sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere, dersom vilkårene fastsatt i 

artikkel 34 er oppfylt, 

e)  støtte i form av nedsatte miljøavgifter i henhold til direktiv 2003/96/EF, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 44 i denne 

forordning er oppfylt, 

f)  støtte for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 50 er oppfylt, 

g)  sosialstøtte til transport for personer bosatt i fjerntliggende regioner, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 51 er oppfylt, 

h)  støtte til kultur og bevaring av kulturarven, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 53 er oppfylt. 

Artikkel 7 

Støtteintensitet og støtteberettigede kostnader 

1.  For beregning av støtteintensitet og støtteberettigede kostnader skal alle tall som benyttes, angi beløpene før eventuelle 

fradrag av skatt eller andre avgifter. Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal være oversiktlig, 

spesifikk og ajourført. 

2.  Dersom støtten gis i en annen form enn som tilskudd, skal støttebeløpet være støttens bruttotilskuddsekvivalent. 

3.  Støtte som utbetales i flere rater, skal diskonteres til verdien på tidspunktet da støtten ble gitt. De støtteberettigede 

kostnadene skal diskonteres til verdien på tidspunktet da støtten ble gitt. Renten som skal benyttes ved diskontering, skal være 

gjeldende diskonteringsrente på tidspunktet da støtten ble gitt. 

4.  Når støtten gis i form av skattefordeler, skal diskonteringen av støttetransjene skje på grunnlag av diskonteringsrentene 

som gjelder på tidspunktene da skattefordelene får virkning. 

5.  Når støtten gis i form av tilbakebetalingspliktige forskudd som i mangel av en godkjent metode for beregning av deres 

bruttotilskuddsekvivalent er uttrykt som en prosentdel av de støtteberettigede kostnadene, og det i tiltaket fastsettes at 

forskuddene, forutsatt at prosjektet på grunnlag av en rimelig og forsiktig hypotese kan betegnes som vellykket, skal 

tilbakebetales med en rente som minst tilsvarer diskonteringsrenten som var gjeldende på tidspunktet da støtten ble gitt, kan de 

høyeste støtteintensitetene som er fastsatt i kapittel III, økes med 10 prosentpoeng. 

6.  Når regionalstøtte tildeles i form av tilbakebetalingspliktige forskudd, kan ikke de høyeste støtteintensitetene som er 

fastsatt på regionalstøttekartene på tidspunktet da støtten ble gitt, økes. 

Artikkel 8 

Kumulering 

1.  Når det skal fastslås om meldingstersklene fastsatt i artikkel 4 og de høyeste støtteintensitetene fastsatt i kapittel III 

overholdes, skal det tas hensyn til det samlede beløpet for statsstøtte for den støttede virksomheten, støtteprosjektet eller det 

støttede foretaket. 

2.  Når unionsfinansiering som forvaltes sentralt av institusjoner, byråer, fellesforetak eller andre unionsorganer som verken 

direkte eller indirekte kontrolleres av medlemsstaten, kombineres med statsstøtte, skal bare statsstøtten tas hensyn til ved 

vurderingen av om meldingsterskler og høyeste støtteintensiteter eller høyeste støttebeløp er overholdt, forutsatt at den samlede 

offentlige finansieringen i forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene ikke overstiger den høyeste 

finansieringssatsen som er fastsatt i unionsrettens gjeldende regler. 

3.  Støtte med identifiserbare støtteberettigede kostnader som er omfattet av unntak i henhold til denne forordning, kan 

kumuleres med 

a)  enhver annen statsstøtte, forutsatt at disse tiltakene gjelder forskjellige, identifiserbare støtteberettigede kostnader,  
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b)  enhver annen statsstøtte i forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene, som helt eller delvis overlapper 

hverandre, bare dersom en slik kumulering ikke fører til en overskridelse av den høyeste støtteintensiteten eller det høyeste 

støttebeløpet som gjelder for denne støtten i henhold til denne forordning. 

4.  Støtte uten identifiserbare støtteberettigede kostnader som er omfattet av unntak i henhold til artikkel 21-23 i denne 

forordning, kan kumuleres med enhver annen statsstøtte med identifiserbare støtteberettigede kostnader. Støtte uten 

identifiserbare støtteberettigede kostnader kan kumuleres med enhver annen statsstøtte uten identifiserbare støtteberettigede 

kostnader opp til den høyeste relevante samlede finansieringsterskel som er fastsatt for de særlige omstendigheter i hvert enkelt 

tilfelle i denne forordning eller i en annen gruppeunntaksforordning eller beslutning som er vedtatt av Kommisjonen. 

5.  Statsstøtte som er omfattet av unntak i henhold til denne forordning, kan ikke kumuleres med noen form for bagatell-

messig støtte som gjelder de samme støtteberettigede kostnadene, dersom en slik kumulering ville føre til en støtteintensitet 

som overskrider den som er fastsatt i kapittel III i denne forordning. 

6.  Som unntak fra nr. 3 bokstav b) kan støtte for funksjonshemmede arbeidstakere, som fastsatt i artikkel 33 og 34, 

kumuleres med annen støtte som er unntatt i henhold til denne forordning og som gjelder de samme støtteberettigede 

kostnadene, over den høyeste, gjeldende terskelen i henhold til denne forordning, forutsatt at en slik kumulering ikke fører til en 

støtteintensitet som overstiger 100 % av de relevante kostnadene i den perioden de berørte arbeidstakerne er sysselsatt. 

Artikkel 9 

Offentliggjøring og informasjon 

1.  Den berørte medlemsstat skal sikre offentliggjøring på et sentralt nettsted for statsstøtte på nasjonalt eller regionalt plan av 

a)  et sammendrag, som omhandlet i artikkel 11, i et standardisert format, som fastsatt i vedlegg II, eller en lenke som gir 

tilgang til det, 

b)  den fullstendige teksten til hvert enkelt støttetiltak, som omhandlet i artikkel 11, eller en lenke som gir tilgang til den, 

c)  opplysningene omhandlet i vedlegg III for alle individuelle støttetildelinger som overstiger 500 000 euro. 

Når det gjelder støtte som tildeles prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale samarbeidet, skal opplysningene 

som omhandles i dette nummer, offentliggjøres på nettstedet til den medlemsstaten der den berørte forvaltningsmyndigheten, 

som definert i artikkel 21 i europaparlaments- og rådsforordning nr. 1299/2013, befinner seg. Alternativt kan de deltakende 

medlemsstatene også beslutte at hver av dem skal offentliggjøre opplysningene om støttetiltak innenfor deres territorier på deres 

respektive nettsteder. 

2.  Når det gjelder ordninger i form av skattefordeler og ordninger som omfattes av artikkel 16 og 21(1), skal vilkårene 

fastsatt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel anses som oppfylt når medlemsstatene offentliggjør de nødvendige opplysningene om 

individuelle støttebeløp i følgende intervaller (i millioner euro): 

0,5-1, 

1-2, 

2-5, 

5-10, 

10-30 og 

30 og over. 

3.  Når det gjelder ordninger som omfattes av artikkel 51 i denne forordning, får kravet om offentliggjøring som er fastsatt i 

denne artikkel, ikke anvendelse på sluttforbrukere. 

4.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel skal organiseres og gjøres tilgjengelige på en standardisert 

måte som beskrevet i vedlegg III, med effektive søke- og nedlastingsfunksjoner. Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal 

offentliggjøres innen seks måneder fra tidspunktet da støtten ble gitt, eller for støtte i form av skattefordeler, innen ett år fra 

fristen for skatteinnberetningen, og skal være tilgjengelige i minst 10 år fra tidspunktet da støtten ble gitt.  

  

(1) For ordninger i henhold til artikkel 16 og 21 i denne forordning kan kravet om å offentliggjøre opplysninger for alle individuelle tildelinger 

som overstiger 500 000 euro, bortfalle for SMB-er som ikke har gjennomført kommersielle salg på noe marked. 
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5.  Kommisjonen skal på sin hjemmeside offentliggjøre 

a)  lenkene til nettstedene for statsstøtte omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, 

b)  sammendraget omhandlet i artikkel 11. 

6.  Medlemsstatene skal oppfylle kravene i denne artikkel senest innen to år etter at denne forordning trer i kraft. 

KAPITTEL II 

KONTROLL 

Artikkel 10 

Tilbaketrekking av fordelen gitt ved gruppeunntaket 

Dersom en medlemsstat tildeler støtte som angivelig er unntatt fra meldingskravet i denne forordning, uten at vilkårene fastsatt i 

kapittel I-III er oppfylt, kan Kommisjonen, etter å ha gitt den berørte medlemsstat mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter, 

vedta en beslutning om at alle eller deler av de framtidige støttetiltakene som vedtas av den berørte medlemsstaten, som ellers 

ville oppfylt kravene i denne forordning, skal meldes til Kommisjonen i samsvar med traktatens artikkel 108 nr. 3. Tiltakene 

som skal meldes, kan være begrenset til tiltak der det ytes visse typer støtte, til visse støttemottakere eller til støttetiltak som 

vedtas av visse myndigheter i den berørte medlemsstat. 

Artikkel 11 

Rapportering 

Medlemsstatene eller, når det gjelder støtte som tildeles prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale samarbeidet, 

eventuelt den medlemsstaten der forvaltningsmyndigheten, som definert i artikkel 21 i europaparlaments- og rådsforordning  

nr. 1299/2013, befinner seg, skal oversende følgende til Kommisjonen: 

a)  gjennom Kommisjonens elektroniske meldingssystem, et sammendrag om hvert støttetiltak som er omfattet av unntak i 

henhold til denne forordning, i det standardiserte formatet fastsatt i vedlegg II, sammen med en lenke som gir tilgang til den 

fullstendige teksten om støttetiltaket, med endringer, innen 20 virkedager etter tiltakets ikrafttredelse, 

b)  en årlig rapport i elektronisk form, som omhandlet i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av 

EF-traktatens artikkel 93(1), som senere endret, om anvendelsen av denne forordning, med de opplysningene som er angitt i 

gjennomføringsforordningen, for hvert hele kalenderår eller for den delen av et kalenderår som denne forordning får 

anvendelse på. 

Artikkel 12 

Kontroll 

For å gi Kommisjonen mulighet til å føre kontroll med støtten som unntas fra meldingsplikten i henhold til denne forordning, 

skal medlemsstatene eller, når det gjelder støtte som tildeles prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale 

samarbeidet, den medlemsstaten der forvaltningsmyndigheten befinner seg, føre detaljerte registre med de opplysningene og 

den støttedokumentasjonen som er nødvendig for å fastslå at alle vilkår fastsatt i denne forordning er oppfylt. De registrerte 

opplysningene skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt da ad hoc-støtten ble tildelt, eller da den seneste støtten ble tildelt 

gjennom ordningen. Den berørte medlemsstat skal innen 20 virkedager, eller eventuelt etter et lengre tidsrom fastsatt i 

anmodningen, oversende Kommisjonen alle opplysninger og støttedokumenter som Kommisjonen anser som nødvendige for å 

kunne kontrollere anvendelsen av denne forordning.  

  

(1) EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1. 
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KAPITTEL III 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ULIKE STØTTEKATEGORIENE 

AVSNITT 1 

Regionalstøtte 

Un d erav sn i t t  A  

Regional  inves terings -  og  dri f ts støtte  

Artikkel 13 

Virkeområde for regionalstøtte 

Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  støtte for fremming av virksomhet innen stål-, kull-, skipsbyggings-, kunstfiber- og transportsektoren samt tilhørende infra-

struktur, og innen energiproduksjon, -distribusjon og -infrastruktur, 

b)  regionalstøtte i form av ordninger som er rettet mot et begrenset antall særskilte sektorer for økonomisk virksomhet. 

Ordninger som er rettet mot turisme, bredbåndsinfrastrukturer eller bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer, anses 

ikke som rettet mot særskilte sektorer for økonomisk virksomhet, 

c)  regionalstøtte i form av ordninger som kompenserer for transportkostnader for varer som produseres i de mest fjernt-

liggende regionene eller i områder med lav befolkningstetthet, og som gis til 

i)  virksomhet knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til traktaten, eller 

ii)  virksomhet som i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en 

standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-

forordninger innenfor særlige statistikkområder(1) er klassifisert som landbruk, skogbruk og fiskeri under næringsho-

vedområde A i standard for næringsgruppering NACE Rev. 2, bergverksdrift og utvinning under næringshovedområde 

B i NACE Rev. 2 og forsyning av elektrisitet, gass, damp og klimaanlegg under næringshovedområde D i NACE 

Rev. 2, eller 

iii)  transport av varer gjennom rørledning, 

d)  individuell regional investeringsstøtte til en støttemottaker som i løpet av de seneste to årene før vedkommendes søknad om 

regional investeringsstøtte har lagt ned samme eller tilsvarende virksomhet i Det europeiske økonomiske samarbeids-

område, eller som på tidspunktet for søknaden har konkrete planer om å legge ned en slik virksomhet i løpet av to år etter at 

førsteinvesteringen som det søkes om støtte til, er avsluttet i det berørte området, 

e)  regional driftsstøtte som gis til foretak med hovedvirksomheter som omfattes av næringshovedområde K «Finansierings- og 

forsikringsvirksomhet» i NACE Rev. 2, eller til foretak som utøver virksomhet innenfor konsernet, med hovedvirksomhet 

som omfattes av næringsgruppe 70.10 «Hovedkontortjenester» eller næringsgruppe 70.22 «Bedriftsrådgivning og annen 

administrativ rådgivning» i NACE Rev. 2. 

Artikkel 14 

Regional investeringsstøtte 

1.  Regional investeringsstøtte skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal 

unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtten skal tildeles i støtteområder.  

  

(1) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 
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3.  I støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), kan støtten gis for en førsteinvestering, 

uavhengig av støttemottakerens størrelse. I støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), kan 

støtten gis til SMB-er for enhver form for førsteinvestering. Støtte til store foretak skal bare gis for en førsteinvestering i ny 

økonomisk virksomhet i det berørte området. 

4.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  kostnader for investering i materielle og immaterielle eiendeler, 

b)  de anslåtte arbeidskraftkostnadene i forbindelse med skaping av arbeidsplasser som følge av en førsteinvestering, beregnet 

over en periode på to år, eller 

c)  en kombinasjon av bokstav a) og b) som ikke overstiger beløpet for a) eller b), avhengig av hvilket som er høyest. 

5.  Investeringen skal opprettholdes i mottakerområdet i minst fem år, eller minst tre år når det gjelder SMB-er, etter at hele 

investeringen er avsluttet. Dette skal ikke være til hinder for utskifting av anlegg eller utstyr som er blitt foreldet eller ødelagt i 

løpet av denne perioden, forutsatt at den økonomiske virksomheten opprettholdes i det berørte området i den relevante 

minsteperioden. 

6.  De ervervede eiendelene skal være nye, unntatt når det gjelder SMB-er og erverv av en virksomhet. Kostnader for leie av 

materielle eiendeler kan tas hensyn til på følgende vilkår: 

a)  for grunn og bygninger må leieavtalen fortsette å løpe i minst fem år etter den beregnede datoen for avslutning av 

investeringsprosjektet når det gjelder store foretak, eller tre år når det gjelder SMB-er, 

b)  for produksjonsanlegg og maskiner må leieavtalen gjelde finansiell leasing og pålegge støttemottakeren en forpliktelse til å 

kjøpe eiendelen når leieavtalen utløper. 

Ved erverv av eiendelene til en virksomhet i henhold til artikkel 2 nr. 49 skal bare kostnaden ved kjøp av eiendeler fra 

tredjemann uten tilknytning til kjøperen tas i betraktning. Transaksjonen skal gjennomføres på markedsvilkår. Dersom det 

allerede er gitt støtte til erverv av eiendeler før de kjøpes, skal kostnadene for disse eiendelene trekkes fra de støtteberettigede 

kostnadene som er knyttet til erverv av en virksomhet. Når et medlem av familien til den opprinnelige eieren, eller en ansatt, 

overtar en liten bedrift, skal ikke vilkåret om at eiendelene skal kjøpes fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen, gjelde. 

Erverv av aksjer utgjør ikke en førsteinvestering. 

7.  For støtte tildelt for en grunnleggende endring av produksjonsprosessen skal de støtteberettigede kostnadene overstige 

avskrivningen i de tre foregående regnskapsårene av eiendelene som er knyttet til virksomheten som skal moderniseres. For 

støtte tildelt for utvidelse av en eksisterende virksomhet skal de støtteberettigede kostnadene overstige den bokførte verdien av 

eiendelene som gjenbrukes, med minst 200 % i det seneste regnskapsåret før igangsettingen av arbeidet. 

8.  For immaterielle eiendeler er beregning av investeringskostnader berettiget dersom de oppfyller følgende vilkår: 

a)  de skal brukes utelukkende i virksomheten som mottar støtten, 

b)  de skal kunne avskrives, 

c)  de skal være kjøpt på markedsvilkår fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen, og 

d)  de skal inngå i eiendelene til foretaket som mottar støtten, og skal fortsatt være knyttet til prosjektet som mottar støtten, i 

minst fem år, eller tre år når det gjelder SMB-er. 

For store foretak er kostnader for immaterielle eiendeler bare støtteberettigede opp til en grense på 50 % av de samlede 

støtteberettigede investeringskostnadene for førsteinvesteringen. 

9.  Når de støtteberettigede kostnadene beregnes på grunnlag av anslåtte arbeidskraftkostnader som omhandlet i nr. 4 bokstav 

b), skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  investeringsprosjektet skal føre til en nettoøkning av antall ansatte i den berørte virksomheten sammenlignet med 

gjennomsnittet for de foregående tolv månedene, noe som innebærer at eventuelle tapte arbeidsplasser skal trekkes fra 

antall nye arbeidsplasser som er skapt i nevnte periode, 

b)  alle stillinger skal besettes senest tre år etter arbeidets avslutning, og 

c)  alle arbeidsplasser som skapes gjennom investeringen, skal opprettholdes i det berørte området i minst fem år fra den dag 

stillingen første gang ble besatt, eller tre år når det gjelder SMB-er.  
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10.  Regionalstøtte til utvikling av bredbåndsnett skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  støtte skal bare gis til områder der det ikke finnes nett av samme type (enten grunnleggende bredbåndsnett eller NGA-nett), 

og der det ikke er sannsynlig at et slikt nett vil bli utviklet på kommersielle vilkår innen tre år fra beslutningen om å gi 

støtten, og 

b)  nettoperatøren som mottar støtte, skal på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår gi aktiv og passiv engrostilgang, herunder 

fysisk tilgang når det gjelder NGA-nett, og 

c)  støtten skal gis på grunnlag av en konkurransebasert utvelgingsprosess. 

11.  Regionalstøtte til forskningsinfrastruktur skal bare gis dersom støtten er betinget av at det gis ikke-diskriminerende tilgang 

med innsynsmulighet til den støttede infrastrukturen. 

12.  Støtteintensiteten i bruttotilskuddsekvivalent skal ikke overstige den høyeste støtteintensiteten som er fastsatt på 

regionalstøttekartet som gjelder på det tidspunkt støtten tildeles i det berørte området. Dersom støtteintensiteten beregnes på 

grunnlag av nr. 4 bokstav c), skal den høyeste støtteintensiteten ikke overstige det høyeste beløpet som framkommer ved 

anvendelse av denne støtteintensiteten på grunnlag av investeringskostnadene eller arbeidskraftkostnadene. For store 

investeringsprosjekter skal støtten ikke overstige det justerte støttebeløpet beregnet i samsvar med ordningen som er fastsatt i 

artikkel 2 nr. 20. 

13.  Førsteinvesteringer som innledes av den samme støttemottakeren (på konsernplan) innenfor en periode på tre år fra 

igangsettingen av arbeidet på en annen støttet investering i samme NUTS-3-region, skal anses som en del av ett enkelt 

investeringsprosjekt. Dersom et slikt enkelt investeringsprosjekt er et stort investeringsprosjekt, skal den samlede støtten til 

investeringsprosjektet ikke overstige det justerte støttebeløpet for store investeringsprosjekter. 

14.  Støttemottakeren skal gi et finansielt bidrag på minst 25 % av de støtteberettigede kostnadene, enten med egne midler 

eller gjennom ekstern finansiering, i en form som ikke omfatter offentlig støtte. I de mest fjerntliggende regionene kan en 

investering foretatt av en SMB motta støtte med en høyeste støtteintensitet som overstiger 75 %, og i slike situasjoner skal 

resten tilføres gjennom et finansielt bidrag fra støttemottakeren. 

15.  For førsteinvesteringer knyttet til prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale samarbeidet som er omfattet 

av forordning (EU) nr. 1299/2013, skal støtteintensiteten i det området der førsteinvesteringen foretas, gjelde for alle 

støttemottakere som deltar i prosjektet. Dersom førsteinvesteringen foretas i to eller flere støtteområder, skal den høyeste 

støtteintensiteten være den som gjelder i det støtteberettigede området der det høyeste beløpet for støtteberettigede kostnader 

påløper. I støtteområder som er berettiget til støtte i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), får denne bestemmelsen 

bare anvendelse på store foretak dersom førsteinvesteringen gjelder en ny økonomisk virksomhet. 

Artikkel 15 

Regional driftsstøtte 

1.  Ordninger for regional driftsstøtte til de mest fjerntliggende regionene og områder med lav befolkningstetthet, som fastsatt 

av medlemsstatene på deres regionalstøttekart og godkjent av Kommisjonen i samsvar med nr. 161 i retningslinjene for 

regionalstøtte for 2014-2020(1), skal anses som forenlige med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal 

unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Ordningene for regional driftsstøtte skal kompensere for 

a)  tilleggskostnader for transport av varer som er produsert i områder berettiget til driftsstøtte, samt tilleggskostnader for 

transport av varer som bearbeides videre i disse områdene, på følgende vilkår: 

i)  støttemottakernes produksjonsvirksomhet utøves i disse områdene, 

ii)  støtten kan på forhånd kvantifiseres objektivt på grunnlag av et fast beløp eller per tonn/kilometer eller en annen 

relevant enhet, 

iii)  disse tilleggskostnadene for transport beregnes på grunnlag av transportveien for varene innenfor den berørte med-

lemsstats nasjonale grenser, ved bruk av de transportmidlene som gir de laveste kostnadene for støttemottakeren. Bare 

for de mest fjerntliggende regionene kan tilleggskostnader for transport av varer som bearbeides videre i disse 

områdene, omfatte kostnadene for transport av varer fra produksjonsstedet til disse områdene.  

  

(1) EUT C 209 av 23.7.2013, s. 1. 
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b)  andre tilleggskostnader for drift enn transportkostnader som påløper i de mest fjerntliggende regionene som en direkte følge 

av en eller flere av de vedvarende begrensningene som er omhandlet i traktatens artikkel 349, på følgende vilkår: 

i)  støttemottakerne utøver sin økonomiske virksomhet i en av de mest fjerntliggende regionene, 

ii)  det årlige støttebeløpet per støttemottaker, uansett driftsstøtteordning, overstiger ikke 

— 15 % av det årlige bruttoproduktet som støttemottakeren skaper i den berørte fjerntliggende regionen, eller 

— 25 % av støttemottakerens årlige arbeidskraftkostnader i den berørte fjerntliggende regionen, eller 

— 10 % av støttemottakerens årlige omsetning i den berørte fjerntliggende regionen. 

3.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 100 % av de støtteberettigede tilleggskostnadene som er omhandlet i denne artikkel. 

U n d er a v s n i t t  B  

Byutvikl ingsstøt te  

Artikkel 16 

Regional byutviklingsstøtte 

1.  Regional byutviklingsstøtte skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal 

unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Byutviklingsprosjekter skal oppfylle følgende kriterier: 

a)  de skal gjennomføres gjennom byutviklingsfond i støtteområder, 

b)  de skal samfinansieres av de europeiske struktur- og investeringsfondene, 

c)  de skal fremme gjennomføringen av en integrert strategi for bærekraftig byutvikling. 

3.  Den samlede investeringen i et byutviklingsprosjekt som er omfattet av et byutviklingsstøttetiltak, skal ikke overstige  

20 millioner euro. 

4.  De støtteberettigede kostnadene skal være de samlede kostnadene for byutviklingsprosjektet i den utstrekning de er i 

samsvar med artikkel 65 og 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013(1). 

5.  Støtte som tildeles av et byutviklingsfond til de støtteberettigede byutviklingsprosjektene, kan gis i form av egenkapital, 

egenkapitallignende midler, lån, garantier eller en blanding av disse. 

6.  Byutviklingsstøtten skal tiltrekke ytterligere investeringer fra private investorer på nivået for byutviklingsfondene eller på 

nivået for byutviklingsprosjektene, slik at det oppnås et samlet beløp som utgjør minst 30 % av den samlede finansieringen som 

gis til et byutviklingsprosjekt. 

7.  Private og offentlige investorer kan gi kontantbidrag, bidrag i naturalier eller en kombinasjon av disse til gjennomføring 

av byutviklingsprosjekter. Bidrag i naturalier skal vurderes til markedsverdi, som attestert av en uavhengig, kvalifisert 

sakkyndig eller et behørig bemyndiget offisielt organ. 

8.  Byutviklingstiltakene skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  forvaltere av byutviklingsfond skal velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet 

i samsvar med gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning. Det skal særlig ikke forekomme forskjellsbehandling av 

forvaltere av byutviklingsfond på grunnlag av deres etableringssted eller stiftelsessted i en bestemt medlemsstat. Det kan 

kreves at forvaltere av byutviklingsfond skal oppfylle forhåndsdefinerte kriterier som er objektivt begrunnet ut fra 

investeringenes art,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det europeiske 

fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene og Det 

europeiske hav- og fiskerifond, og om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det 

europeiske sosialfond, Utjevningsfondet og Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 320). 
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b)  uavhengige private investorer skal velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet i 

samsvar med gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning for å fastsette egnede ordninger for deling av risiko og gevinst, 

som, når det gjelder andre investeringer enn garantier, skal gi asymmetrisk gevinstdeling forrang framfor beskyttelse mot 

tapsrisiko. Dersom private investorer ikke velges gjennom en slik framgangsmåte, skal en rimelig avkastning for private 

investorer fastsettes av en uavhengig sakkyndig som velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med 

innsynsmulighet, 

c)  ved asymmetrisk tapsdeling mellom offentlige og private investorer skal den offentlige investorens første tap begrenses til 

høyst 25 % av den samlede investeringen, 

d)  når det gjelder garantier til private investorer i byutviklingsprosjekter, skal garantisatsen begrenses til 80 % og en medlems-

stats samlede tap begrenses til høyst 25 % av den underliggende porteføljen som omfattes av garantien, 

e)  investorene skal ha mulighet til å være representert i byutviklingsfondets styrende organer, for eksempel representantskapet 

eller den rådgivende komiteen, 

f)  byutviklingsfondet skal opprettes i samsvar med gjeldende lovgivning. Medlemsstaten skal sørge for at det foretas en 

tilbørlig undersøkelse for å sikre en kommersielt forsvarlig investeringsstrategi for gjennomføringen av byutviklings-

støttetiltaket. 

9.  Byutviklingsfond skal forvaltes på et kommersielt grunnlag og skal sikre at finansieringsbeslutninger har overskudd som 

mål. Dette anses å være tilfelle når forvalterne av byutviklingsfond oppfyller følgende vilkår: 

a)  forvaltere av byutviklingsfond skal ved lov eller kontrakt være forpliktet til å opptre med den aktsomhet som kreves av en 

profesjonell forvalter i god tro, og unngå interessekonflikter. Det skal forvaltes etter beste praksis og under offentlig tilsyn, 

b)  forvaltere av byutviklingsfond skal godtgjøres i samsvar med markedspraksis. Dette vilkåret anses som oppfylt når 

forvalteren velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, som bygger på 

objektive kriterier knyttet til erfaring og sakkunnskap samt operativ og finansiell kapasitet, 

c)  forvaltere av byutviklingsfond skal motta en resultatavhengig godtgjøring, eller de skal dele noe av investeringsrisikoen ved 

å saminvestere egne midler for å sikre at egne interesser er varig knyttet til den offentlige investorens interesser, 

d)  forvaltere av byutviklingsfond skal fastsette en investeringsstrategi og kriterier samt angi en tidsplan for investeringer i 

byutviklingsprosjekter, med en forhåndsundersøkelse av prosjektenes økonomiske levedyktighet og en vurdering av deres 

forventede virkning på byutviklingen, 

e)  hver egenkapitalinvestering eller investering med egenkapitallignende midler skal ha en klar og realistisk avviklings-

strategi. 

10.  Når et byutviklingsfond gir lån eller garantier til byutviklingsprosjekter, skal følgende vilkår oppfylles: 

a)  i forbindelse med lån tas det hensyn til det nominelle lånebeløpet ved beregning av det høyeste investeringsbeløpet i 

henhold til nr. 3 i denne artikkel, 

b)  i forbindelse med garantier tas det hensyn til det underliggende lånets nominelle beløp ved beregning av det høyeste 

investeringsbeløpet i henhold til nr. 3 i denne artikkel. 

11.  Medlemsstaten kan overlate gjennomføringen av byutviklingsstøttetiltaket til en bemyndiget enhet. 

AVSNITT 2 

Støtte til SMB-er 

Artikkel 17 

Investeringsstøtte til SMB-er 

1.  Investeringsstøtte til SMB-er som utøver virksomhet på eller utenfor Unionens territorium, skal anses som forenlig med 

det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, 

forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt.  
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2.  De støtteberettigede kostnadene skal være en eller begge av følgende: 

a)  kostnadene for investering i materielle og immaterielle eiendeler, 

b)  de anslåtte arbeidskraftkostnadene for arbeidsplasser som skapes direkte gjennom investeringsprosjektet, beregnet over en 

periode på to år. 

3.  For å bli ansett som støtteberettigede kostnader i henhold til denne artikkel, skal en investering bestå av følgende: 

a)  en investering i materielle og/eller immaterielle eiendeler knyttet til opprettelse av en ny virksomhet, utvidelse av en 

eksisterende virksomhet, utvidelse av en virksomhets produksjonsspekter med nye tilleggsprodukter eller en grunnleggende 

endring av hele produksjonsprosessen i en eksisterende virksomhet, eller 

b)  erverv av eiendeler som tilhører en virksomhet, når følgende vilkår er oppfylt: 

— virksomheten er nedlagt eller ville vært nedlagt dersom den ikke var blitt kjøpt, 

— eiendelene kjøpes fra tredjemann uten tilknytning til kjøperen, 

— transaksjonen gjennomføres på markedsvilkår. 

Når et medlem av familien til den opprinnelige eieren, eller en ansatt, overtar en liten bedrift, skal ikke vilkåret om at 

eiendelene skal kjøpes fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen, gjelde. Erverv av et foretaks aksjer skal i seg selv ikke 

utgjøre en investering. 

4.  Immaterielle eiendeler skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a)  de skal brukes utelukkende i virksomheten som mottar støtten, 

b)  de skal anses som eiendeler som kan avskrives, 

c)  de skal være kjøpt på markedsvilkår fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen, 

d)  de skal være oppført blant foretakets eiendeler i minst tre år. 

5.  Arbeidsplasser skapt direkte gjennom et investeringsprosjekt skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  de skal skapes innen en periode på tre år etter at investeringen er gjennomført, 

b)  det skal være en nettoøkning av antall ansatte i den berørte virksomheten sammenlignet med gjennomsnittet for de 

foregående tolv månedene, 

c)  de skal opprettholdes i minst tre år fra den dag stillingene første gang ble besatt. 

6.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 

a)  20 % av de støtteberettigede kostnadene for små bedrifter, 

b)  10 % av de støtteberettigede kostnadene for mellomstore bedrifter. 

Artikkel 18 

Støtte til rådgivningstjenester til SMB-er 

1.  Støtte til rådgivningstjenester til SMB-er skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 

107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er 

oppfylt. 

2.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

3.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for rådgivningstjenester som ytes av eksterne rådgivere. 

4.  De berørte tjenestene skal ikke være virksomhet som utøves løpende eller periodisk, og de skal ikke være knyttet til 

foretakets ordinære driftsutgifter, for eksempel rutinemessig skatterådgivning, vanlig juridisk bistand eller annonsering.  
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Artikkel 19 

Støtte til SMB-ers deltaking på messer 

1.  Støtte til SMB-ers deltaking på messer skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 

nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er 

oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene knyttet til leie, oppsetting og drift av oppstillingsplass når et foretak 

deltar på en bestemt messe eller utstilling. 

3.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Artikkel 20 

Støtte til SMB-ers samarbeidskostnader knyttet til deltaking i prosjekter innenfor rammen av det europeiske 

territoriale samarbeidet 

1.  Støtte til SMB-ers samarbeidskostnader knyttet til deltaking i prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale 

samarbeidet som er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1299/2013, skal anses som forenlig med det indre 

marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at 

vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  kostnader for organisatorisk samarbeid, herunder kostnader til personale og kontorer i den utstrekning kostnadene er knyttet 

til samarbeidsprosjektet, 

b)  kostnader for rådgivnings- og støttetjenester knyttet til samarbeid, som ytes av eksterne konsulenter og tjenestetilbydere, 

c)  reiseutgifter, kostnader for utstyr og investeringer som er direkte knyttet til prosjektet, og avskrivning av verktøy og utstyr 

som utelukkende brukes til prosjektet. 

3.  Tjenestene omhandlet i nr. 2 bokstav b) skal ikke være virksomhet som utøves løpende eller periodisk, og de skal ikke 

være knyttet til foretakets ordinære driftsutgifter, for eksempel rutinemessig skatterådgivning, vanlig juridisk bistand eller 

rutinemessig annonsering. 

4.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

AVSNITT 3 

Støtte til SMB-ers tilgang til finansiering 

Artikkel 21 

Risikofinansieringsstøtte 

1.  Ordninger for risikofinansieringsstøtte til fordel for SMB-er skal anses som forenlige med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  På nivået for finansformidlere kan risikofinansieringsstøtte gis til uavhengige private investorer i form av 

a)  egenkapital eller egenkapitallignende midler eller finansielt innskudd til direkte eller indirekte risikofinansieringsinves-

teringer i støtteberettigede foretak, 

b)  lån til direkte eller indirekte risikofinansieringsinvesteringer i støtteberettigede foretak, 

c)  garantier til dekning av tap ved direkte eller indirekte risikofinansieringsinvesteringer i støtteberettigede foretak.  
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3.  På nivået for de uavhengige private investorene kan risikofinansieringsstøtten gis i de formene som er omhandlet i nr. 2 i 

denne artikkel, eller i form av skattemessig oppmuntring til private investorer som er fysiske personer som gir direkte eller 

indirekte risikofinansiering til støtteberettigede foretak. 

4.  På nivået for de støtteberettigede foretakene kan risikofinansieringsstøtten gis i form av egenkapital, investeringer med 

egenkapitallignende midler, lån, garantier eller en blanding av disse. 

5.  Støtteberettigede foretak skal være foretak som på tidspunktet for den første risikofinansieringsinvesteringen er unoterte 

SMB-er som oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a)  de har ikke utøvd virksomhet på noe marked, 

b)  de har utøvd virksomhet på et marked i mindre enn sju år etter deres første kommersielle salg, 

c)  de har behov for en første risikofinansieringsinvestering som er 50 % høyere enn den gjennomsnittlige årsomsetningen i de 

foregående fem årene, beregnet på grunnlag av en forretningsplan som er utarbeidet med sikte på å gå inn på et nytt 

produktmarked eller geografisk marked. 

6.  Risikofinansieringsstøtten kan også omfatte oppfølgingsinvesteringer i støtteberettigede foretak, herunder etter den 

sjuårige perioden omhandlet i nr. 5 bokstav b), dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a)  det samlede risikofinansieringsbeløpet omhandlet i nr. 9 overskrides ikke, 

b)  muligheten for oppfølgingsinvesteringer inngikk i den opprinnelige forretningsplanen, 

c)  foretaket som mottar oppfølgingsinvesteringer, har ikke tilknytning, i henhold til vedlegg I artikkel 3 nr. 3, til et annet 

foretak enn finansformidleren eller den uavhengige private investoren som gir risikofinansiering under tiltaket, med mindre 

den nye enheten oppfyller vilkårene i definisjonen av SMB-er. 

7.  Ved egenkapitalinvesteringer og investeringer med egenkapitallignende midler i støtteberettigede foretak kan det gjennom 

risikofinansieringstiltak gis støtte for erstatningskapital bare dersom denne kombineres med ny kapital som utgjør minst 50 % 

av investeringen i de støtteberettigede foretakene i hver investeringsrunde. 

8.  Ved egenkapitalinvesteringer og investeringer med egenkapitallignende midler som omhandlet i nr. 2 bokstav a), kan 

høyst 30 % av finansformidlerens samlede kapitalinnskudd og tegnet, men ikke innbetalt kapital anvendes til likviditetsstyring. 

9.  Det samlede risikofinansieringsbeløpet som er omhandlet i nr. 4, skal ikke overstige 15 millioner euro per støtteberettiget 

foretak innenfor rammen av et risikofinansieringstiltak. 

10.  For risikofinansieringstiltak i form av egenkapitalinvesteringer, investeringer med egenkapitallignende midler eller lån til 

støtteberettigede foretak skal tiltaket tiltrekke ytterligere finansiering fra uavhengige private investorer på nivået for 

finansformidlere eller for støtteberettigede foretak, slik at den samlede private deltakingen når opp til følgende minsteterskler: 

a)  10 % av risikofinansieringen til støtteberettigede foretak før deres første kommersielle salg på et marked, 

b)  40 % av risikofinansieringen til støtteberettigede foretak omhandlet i nr. 5 bokstav b) i denne artikkel, 

c)  60 % av risikofinansieringen til investeringer i støtteberettigede foretak omhandlet i artikkel 5 bokstav c), og til 

oppfølgingsinvesteringer i støtteberettigede foretak etter perioden på sju år, omhandlet i nr. 5 bokstav b). 

11.  Når risikofinansieringstiltaket gjennomføres ved hjelp av en finansformidler og er rettet mot støtteberettigede foretak på 

ulike utviklingstrinn, som omhandlet i nr. 10, og dersom tiltaket ikke omfatter privat kapitaldeltaking på nivået for de 

støtteberettigede foretakene, skal finansformidleren oppnå en privat deltaking som minst tilsvarer det veide gjennomsnittet 

beregnet på grunnlag av størrelsen på de individuelle investeringene i den underliggende porteføljen, og som følger av 

anvendelsen av den fastsatte laveste deltakingen i slike investeringer, som omhandlet i nr. 10. 

12.  Et risikofinansieringstiltak skal ikke forskjellsbehandle finansformidlere på grunnlag av deres etableringssted eller 

stiftelsessted i en bestemt medlemsstat. Det kan kreves at finansformidlere skal oppfylle forhåndsdefinerte kriterier som er 

objektivt begrunnet ut fra investeringenes art.  
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13.  Et risikofinansieringstiltak skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  det skal gjennomføres via en eller flere finansformidlere, unntatt når det gjelder skattemessig oppmuntring til private 

investorer i tilknytning til deres direkte investeringer i støtteberettigede foretak, 

b)  finansformidlere, investorer og fondsforvaltere skal velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med 

innsynsmulighet i samsvar med gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning for å fastsette egnede ordninger for deling av 

risiko og gevinst, som, når det gjelder andre investeringer enn garantier, skal gi asymmetrisk gevinstdeling forrang framfor 

beskyttelse mot tapsrisiko, 

c)  ved asymmetrisk tapsdeling mellom offentlige og private investorer skal den offentlige investorens første tap begrenses til 

høyst 25 % av den samlede investeringen, 

d)  når det gjelder garantier som omfattes av nr. 2 bokstav c), skal garantisatsen begrenses til 80 % og en medlemsstats samlede 

tap begrenses til høyst 25 % av den underliggende porteføljen som omfattes av garantien. Bare garantier som dekker 

forventede tap i den underliggende porteføljen som omfattes av garantien, kan gis vederlagsfritt. Dersom en garanti også 

omfatter dekning av uventede tap, skal finansformidleren betale en markedsbasert garantipremie for den delen av garantien 

som dekker uventede tap. 

14.  Risikofinansieringstiltak skal sikre at finansieringsbeslutninger har overskudd som mål. Dette anses å være tilfelle når alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  finansformidlere skal opprettes i samsvar med gjeldende lovgivning, 

b)  medlemsstaten, eller enheten som har fått ansvar for å gjennomføre tiltaket, skal sørge for at det foretas en tilbørlig 

undersøkelse for å sikre en kommersielt forsvarlig investeringsstrategi for gjennomføringen av risikofinansieringstiltaket, 

herunder en egnet risikospredningsstrategi for å oppnå økonomisk levedyktighet og et effektivt volum med hensyn til 

størrelsen på og det geografiske virkeområdet for den relevante investeringsporteføljen, 

c)  risikofinansieringen til de støtteberettigede foretakene skal bygge på en levedyktig forretningsplan som inneholder nærmere 

opplysninger om produkt-, salgs- og lønnsomhetsutviklingen, med angivelse av forhåndsberegnet økonomisk levedyktighet, 

d)  hver egenkapitalinvestering eller investering med egenkapitallignende midler skal ha en klar og realistisk avviklings-

strategi. 

15.  Finansformidlere skal forvaltes på kommersielt grunnlag. Dette kravet anses som oppfylt når finansformidleren og, 

avhengig av risikofinansieringstiltakets art, fondsforvalteren oppfyller følgende vilkår: 

a)  de skal ved lov eller kontrakt være forpliktet til å opptre med den aktsomhet som kreves av en profesjonell forvalter i god 

tro, og unngå interessekonflikter. Det skal forvaltes etter beste praksis og under offentlig tilsyn, 

b)  de skal godtgjøres i samsvar med markedspraksis. Dette vilkåret anses som oppfylt når forvalteren eller finansformidleren 

velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, som bygger på objektive kriterier 

knyttet til erfaring og sakkunnskap samt operativ og finansiell kapasitet, 

c)  de skal motta en resultatavhengig godtgjøring, eller de skal dele noe av investeringsrisikoen ved å saminvestere egne midler 

for å sikre at egne interesser er varig knyttet til den offentlige investorens interesser, 

d)  de skal fastsette en investeringsstrategi og kriterier samt angi en tidsplan for investeringer, 

e)  investorene skal ha mulighet til å være representert i investeringsfondets styrende organer, for eksempel representantskapet 

eller den rådgivende komiteen. 

16.  Et risikofinansieringstiltak som gir garantier eller lån til støtteberettigede foretak, skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  finansformidleren skal som følge av tiltaket foreta investeringer som ikke ville blitt gjennomført eller ville blitt gjennomført 

i et begrenset omfang eller på annen måte uten støtten. Finansformidleren skal kunne dokumentere at den anvender en 

ordning som siker at alle fordelene i størst mulig omfang gis videre til de endelige støttemottakerne i form av større 

finansieringsvolum, mer risikofylte porteføljer, lavere krav til sikkerhet, lavere garantipremier eller lavere rentesatser,  
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b)  i forbindelse med lån tas det hensyn til det nominelle lånebeløpet ved beregning av det høyeste investeringsbeløpet i 

henhold til nr. 9, 

c)  i forbindelse med garantier tas det hensyn til det underliggende lånets nominelle beløp ved beregning av det høyeste 

investeringsbeløpet i henhold til nr. 9. Garantien skal ikke overstige 80 % av det underliggende lånet. 

17.  Medlemsstaten kan overlate gjennomføringen av risikofinansieringstiltaket til en bemyndiget enhet. 

18.  Risikofinansieringsstøtte til SMB-er som ikke oppfyller vilkårene i nr. 5, skal anses som forenlig med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at 

a)  støtten på nivået for SMB-er oppfyller vilkårene fastsatt i forordning (EU) nr. 1407/2013, og 

b)  alle vilkårene fastsatt i denne artikkel, unntatt dem fastsatt i nr. 5, 6, 9, 10 og 11, er oppfylt, og 

c)  når det gjelder risikofinansieringstiltak i form av egenkapitalinvesteringer, investeringer med egenkapitallignende midler 

eller lån til støtteberettigede foretak, skal tiltaket tiltrekke ytterligere finansiering fra uavhengige private investorer på 

nivået for finansformidlerne eller SMB-ene, slik at den samlede private deltakingen når opp til minst 60 % av den 

risikofinansieringen som gis til SMB-ene. 

Artikkel 22 

Støtte til nyetablerte foretak 

1.  Ordninger for etableringsstøtte skal anses som forenlige med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og 

skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtteberettigede foretak skal være unoterte små bedrifter opp til fem år etter deres registrering, som ennå ikke har utbetalt 

overskudd og ikke er opprettet gjennom fusjon. For støtteberettigede foretak som ikke er omfattet av registreringsplikt, kan 

denne femårsperioden anses å begynne på det tidspunkt da foretaket enten igangsetter sin økonomiske virksomhet eller skal 

betale skatt av sin økonomiske virksomhet. 

3.  Etableringsstøtte kan gis i form av 

a)  lån med rentesatser som ikke er i samsvar med markedsvilkårene, med en løpetid på 10 år og en nominell verdi på høyst  

1 million euro, høyst 1,5 millioner euro for foretak som er etablert i støtteområder og som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c), eller høyst 2 millioner euro for foretak som er etablert i støtteområder som oppfyller vilkårene 

i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a). Det høyeste beløpet for lån med en løpetid på mellom 5 og 10 år kan justeres ved 

at ovennevnte beløp multipliseres med en faktor som tilsvarer forholdet mellom 10 år og lånets faktiske løpetid. Det 

høyeste beløpet for lån med en løpetid på under 5 år skal være det samme som for lån med en løpetid på 5 år, 

b)  garantier med premier som ikke er i samsvar med markedsvilkårene, med en løpetid på 10 år og opp til et garantert beløp på 

høyst 1,5 millioner euro, høyst 2,25 millioner euro for foretak som er etablert i støtteområder som oppfyller vilkårene i 

traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), eller høyst 3 millioner euro for foretak som er etablert i støtteområder som oppfyller 

vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a). Det høyeste beløpet for garantier med en løpetid på mellom 5 og 10 år 

kan justeres ved at ovennevnte beløp multiplisere med en faktor som tilsvarer forholdet mellom 10 år og garantiens faktiske 

løpetid. Det høyeste beløpet for garantier med en løpetid på under 5 år skal være det samme som for garantier med en 

løpetid på 5 år. Garantien skal ikke overstige 80 % av det underliggende lånet. 

c)  tilskudd, herunder egenkapitalinvesteringer eller investeringer med egenkapitallignende midler, reduserte rentesatser og 

reduserte garantipremier med en bruttotilskuddsekvivalent på høyst 0,4 millioner euro, høyst 0,6 millioner euro for foretak 

som er etablert i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), eller høyst 0,8 millioner 

euro for foretak som er etablert i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a). 

4.  En støttemottaker kan motta støtte gjennom en blanding av støtteinstrumentene som er omhandlet i nr. 3 i denne artikkel, 

forutsatt at det tas hensyn til det enkelte støtteinstrumentets andel av det samlede støttebeløpet, beregnet på grunnlag av det 

høyeste tillatte støttebeløpet for dette instrumentet, ved fastsettelsen av den gjenstående andelen av det høyeste tillatte 

støttebeløpet for de øvrige instrumenter som inngår i et slikt blandet instrument. 

5.  Når det gjelder små og innovative foretak, kan de høyeste beløpene fastsatt i nr. 3 dobles.  
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Artikkel 23 

Støtte til alternative handelsplasser som har SMB-er som spesialområde 

1.  Støtte til alternative handelsplasser som har SMB-er som spesialområde, skal anses som forenlig med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Når plattformoperatøren er en liten bedrift, kan støttetiltaket ha form av etableringsstøtte til plattformoperatøren, og i så 

fall får vilkårene fastsatt i artikkel 22 anvendelse. 

Støttetiltaket kan ha form av skattemessig oppmuntring til uavhengige private investorer som er fysiske personer, for deres 

risikofinansieringsinvesteringer som foretas gjennom en alternativ handelsplass i foretak som er berettigede til støtte i henhold 

til vilkårene fastsatt i artikkel 21. 

Artikkel 24 

Støtte til kostnader knyttet til forundersøkelser 

1.  Støtte til kostnader knyttet til forundersøkelser skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens 

artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i 

kapittel I er oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for en innledende kartlegging og formelle selskapsgjennomganger 

som foretas av finansformidleres eller investorers forvaltere med sikte på å identifisere støtteberettigede foretak i henhold til 

artikkel 21 og 22. 

3.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

AVSNITT 4 

Støtte til forskning og utvikling og innovasjon 

Artikkel 25 

Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter 

1.  Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 

107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er 

oppfylt. 

2.  Den delen av forsknings- og utviklingsprosjektet som det gis støtte til, skal i sin helhet omfattes av en av følgende 

kategorier: 

a)  grunnforskning, 

b)  industriell forskning, 

c)  eksperimentell utvikling, 

d)  forundersøkelser. 

3.  De støtteberettigede kostnadene for forsknings- og utviklingsprosjekter skal plasseres i en særskilt forsknings- og 

utviklingskategori som omfatter: 

a)  personalkostnader: forskere, teknikere og annet hjelpepersonale i den grad de er sysselsatt i prosjektet, 

b)  kostnader for instrumenter og utstyr i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet. Dersom slike 

instrumenter og slikt utstyr ikke anvendes i prosjektet i hele sin levetid, er bare de avskrivningskostnadene som svarer til 

prosjektets varighet, beregnet i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper, støtteberettigede,  
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c)  kostnader for bygninger og grunn i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet. For bygninger er bare de 

avskrivningskostnadene som svarer til prosjektets varighet, beregnet i samsvar med alminnelig anerkjente regn-

skapsprinsipper, støtteberettigede. For grunn er kostnader for kommersiell overdragelse eller faktisk påløpte 

kapitalkostnader støtteberettigede, 

d)  kostnader for kontraktforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder i samsvar med prinsippet om 

armlengdes avstand, samt kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet, 

e)  ytterligere felleskostnader og andre driftskostnader, herunder materialkostnader, forsyninger og lignende produkter, som er 

direkte knyttet til prosjektet. 

4.  De støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser skal være kostnadene for undersøkelsen. 

5.  Støtteintensiteten for hver støttemottaker skal ikke overstige 

a)  100 % av de støtteberettigede kostnadene for grunnforskning, 

b)  50 % av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning, 

c)  25 % av de støtteberettigede kostnadene for eksperimentell utvikling, 

d)  50 % av de støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser. 

6.  Støtteintensitetene for industriell forskning og eksperimentell utvikling kan imidlertid økes opp til en høyeste 

støtteintensitet på 80 % av de støtteberettigede kostnadene på følgende måte: 

a)  med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter, 

b)  med 15 prosentpoeng dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

i)  prosjektet omfatter et faktisk samarbeid 

— mellom foretak der minst ett er en SMB, eller utføres i minst to medlemsstater eller i en medlemsstat og en stat 

som er part i EØS-avtalen, og ingen foretak alene står for mer enn 70 % av de støtteberettigede kostnadene, eller 

— mellom et foretak og en eller flere organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, der den/de sistnevnte 

alene står for minst 10 % av de støtteberettigede kostnadene og har rett til å offentliggjøre sine egne forsknings-

resultater, 

ii)  resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner, åpne datakilder eller program-

vare med gratis eller åpen kildekode. 

7.  Støtteintensitetene for forundersøkelser kan økes med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng 

for små bedrifter. 

Artikkel 26 

Investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer 

1.  Støtte til bygging eller oppgradering av forskningsinfrastrukturer som utøver økonomisk virksomhet, skal anses som 

forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 

108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Når en forskningsinfrastruktur anvendes til både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, skal det føres atskilte regn-

skaper for de respektive virksomheters finansiering, kostnader og inntekter på grunnlag av konsekvent anvendte og objektivt 

begrunnede prinsipper for føring av kostnadsregnskap. 

3.  Prisen som kreves for driften eller bruken av infrastrukturen, skal tilsvare markedsprisen. 

4.  Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til infrastrukturen, og tilgangen skal gis på et ikke-diskriminerende 

grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene for infrastrukturen, kan gis 

preferansetilgang på gunstigere vilkår. For å unngå overkompensasjon skal slik tilgang stå i forhold til foretakets bidrag til 

investeringskostnadene, og vilkårene for tilgangen skal gjøres offentlig tilgjengelige.  
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5.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnader for investering i immaterielle og materielle eiendeler. 

6.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

7.  Når en forskningsinfrastruktur mottar offentlige midler til både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, skal 

medlemsstatene innføre en kontroll- og tilbakebetalingsordning for å sikre at den gjeldende støtteintensiteten ikke overskrides 

som følge av at den økonomiske virksomhetens andel øker sammenliknet med den forventede situasjonen på tidspunktet for 

støttetildelingen. 

Artikkel 27 

Støtte til innovasjonsklynger 

1.  Støtte til innovasjonsklynger skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og 

skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtte til innovasjonsklynger skal gis utelukkende til det rettssubjektet som driver innovasjonsklyngen (klyngeorganisa-

sjonen). 

3.  Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til klyngens lokaler, anlegg og virksomheter, og tilgangen skal gis på et 

ikke-diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene for 

innovasjonsklyngen, kan gis preferansetilgang på gunstigere vilkår. For å unngå overkompensasjon skal slik tilgang stå i 

forhold til foretakets bidrag til investeringskostnadene, og vilkårene for tilgangen skal gjøres offentlig tilgjengelige. 

4.  Avgiftene som kreves for bruk av klyngens anlegg og for deltaking i klyngens virksomhet, skal tilsvare markedsprisen 

eller gjenspeile kostnadene. 

5.  Det kan gis investeringsstøtte til bygging eller oppgradering av innovasjonsklynger. De støtteberettigede kostnadene skal 

være kostnader for investering i immaterielle og materielle eiendeler. 

6.  Støtteintensiteten for investeringsstøtte til innovasjonsklynger skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i 

traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

7.  Det kan gis driftstøtte til innovasjonsklynger. Støtten kan gis i høyst ti år. 

8.  Støtteberettigede kostnader for driftstøtte til innovasjonsklynger skal være personal- og administrasjonskostnader (her-

under felleskostnader) knyttet til 

a)  aktivering av klyngen med sikte på å fremme samarbeid, utveksling av opplysninger og yting eller kanalisering av 

spesialiserte og tilpassede støttetjenester for foretak, 

b)  markedsføring av klyngen for å få nye foretak eller organisasjoner til å delta i klyngen og for å øke klyngens synlighet, 

c)  forvaltning av klyngens anlegg, organisering av opplæringsprogrammer, gruppearbeid og konferanser med sikte på å støtte 

kunnskapsdeling og nettverksbygging samt tverrnasjonalt samarbeid. 

9.  Driftsstøtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de samlede støtteberettigede kostnadene i den perioden støtten gis. 

Artikkel 28 

Innovasjonsstøtte til SMB-er 

1.  Innovasjonsstøtte til SMB-er skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og 

skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt.  
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2.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  kostnader for å oppnå, validere og beskytte patenter og andre immaterielle eiendeler, 

b)  kostnader for utplassering av høyt kvalifisert personale fra en organisasjon for forskning og kunnskapsformidling eller et 

stort foretak, som skal arbeide med forskning, utvikling og innovasjon i en nyopprettet funksjon hos støttemottakeren, og 

som ikke erstatter annet personale, 

c)  kostnader for rådgivnings- og støttetjenester knyttet til innovasjon. 

3.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

4.  Når det gjelder støtte til rådgivnings- og støttetjenester knyttet til innovasjon, kan støtteintensiteten økes opp til 100 % av 

de støtteberettigede kostnadene, forutsatt at det samlede støttebeløpet for rådgivnings- og støttetjenester knyttet til innovasjon 

ikke overstiger 200 000 euro per foretak i en treårsperiode. 

Artikkel 29 

Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon 

1.  Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens 

artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i 

kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtte til store foretak skal bare anses som forenlig med det indre marked dersom foretakene faktisk samarbeider med 

SMB-er om den støttede virksomheten, og dersom de samarbeidende SMB-ene står for minst 30 % av de samlede 

støtteberettigede kostnadene. 

3.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  personalkostnader, 

b)  kostnader for instrumenter, utstyr, bygninger og grunn i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet, 

c)  kostnader for kontraktforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder i samsvar med prinsippet om 

armlengdes avstand, 

d)  ytterligere felleskostnader og andre driftskostnader, herunder materialkostnader, forsyninger og lignende produkter, som er 

direkte knyttet til prosjektet. 

4.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 15 % av store foretaks støtteberettigede kostnader og 50 % av SMB-ers støtteberet-

tigede kostnader. 

Artikkel 30 

Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektoren 

1.  Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektoren skal anses som forenlig med det indre marked i henhold 

til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Prosjektet som støttes, skal være av interesse for alle foretak i den berørte sektoren eller delsektoren. 

3.  Før støtteprosjektet igangsettes, skal følgende opplysninger offentliggjøres på Internett: 

a)  at støtteprosjektet skal gjennomføres, 

b)  støtteprosjektets mål,  
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c)  anslått dato for offentliggjøring av støtteprosjektets resultater og hvor på Internett resultatene skal offentliggjøres, 

d)  at støtteprosjektets resultater skal være gratis tilgjengelige for alle foretak som driver virksomhet i den berørte sektoren 

eller delsektoren. 

4.  Støtteprosjektets resultater skal gjøres tilgjengelige på Internett fra støtteprosjektets sluttdato eller fra den dato opplys-

ninger om disse resultatene gis til medlemmer av en gitt organisasjon, alt etter hva som inntreffer først. Resultatene skal være 

tilgjengelige på Internett i minst fem år fra støtteprosjektets sluttdato. 

5.  Støtten skal gis direkte til organisasjonen for forskning og kunnskapsformidling og skal ikke omfatte direkte støtte som 

ikke er forskningsrelatert, til et foretak som produserer, bearbeider eller markedsfører fiske- eller akvakulturprodukter. 

6.  De støtteberettigede kostnadene skal være de som angis i artikkel 25 nr. 3. 

7.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 100 % av de støtteberettigede kostnadene. 

AVSNITT 5 

Opplæringsstøtte 

Artikkel 31 

Opplæringsstøtte 

1.  Opplæringsstøtte skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas 

fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Det skal ikke gis støtte til opplæring som foretak gjennomfører for å overholde obligatoriske nasjonale standarder for 

opplæring. 

3.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  personalkostnader for opplæringspersonale, for de timene disse deltar i opplæringen, 

b)  driftskostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere i direkte tilknytning til opplæringsprosjektet, for eksempel 

reisekostnader, materiell og forsyninger som er direkte knyttet til prosjektet, avskrivning av verktøy og utstyr, i den 

utstrekning de utelukkende brukes til opplæringsprosjektet. Kostnader for innkvartering er ikke omfattet, unntatt 

nødvendige minstekostnader for innkvartering av opplæringsdeltakere som er funksjonshemmede arbeidstakere, 

c)  kostnader for rådgivningstjenester knyttet til opplæringsprosjektet, 

d)  personalkostnader for opplæringsdeltakere og generelle indirekte kostnader (administrasjonskostnader, leie, felleskost-

nader) for de timene disse deltar i opplæringen. 

4.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten kan imidlertid økes opp 

til en høyeste støtteintensitet på 70 % av de støtteberettigede kostnadene på følgende måte: 

a)  med 10 prosentpoeng dersom opplæringen gis til funksjonshemmede eller vanskeligstilte arbeidstakere, 

b)  med 10 prosentpoeng dersom støtten gis til mellomstore bedrifter, og med 20 prosentpoeng dersom støtten gis til små 

bedrifter. 

5.  Dersom støtten gis i sjøtransportsektoren, kan støtteintensiteten økes til 100 % av de støtteberettigede kostnadene, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de som mottar opplæring, er ikke aktive medlemmer av besetningen, men en del av reservebesetningen om bord, og 

b)  opplæringen skjer om bord på skip som er registrert i Unionen.  
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AVSNITT 6 

Støtte for vanskeligstilte arbeidstakere og for funksjonshemmede arbeidstakere 

Artikkel 32 

Støtte i form av lønnssubsidier til rekruttering av vanskeligstilte arbeidstakere 

1.  Støtteordninger for rekruttering av vanskeligstilte arbeidstakere skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene skal være arbeidskraftkostnadene i et tidsrom på høyst 12 måneder etter rekrutteringen av 

en vanskeligstilt arbeidstaker. Dersom den berørte arbeidstakeren er en svært vanskeligstilt arbeidstaker, skal de støtteberet-

tigede kostnadene være arbeidskraftkostnadene i et tidsrom på høyst 24 måneder etter rekrutteringen. 

3.  Når rekrutteringen ikke fører til en nettoøkning av antall arbeidstakere sammenlignet med gjennomsnittet for de 

foregående tolv månedene i det berørte foretaket, skal stillingen(e) ha blitt ledig(e) som følge av frivillig avgang, funksjons-

hemning, pensjonering på grunn av alder, frivillig reduksjon av arbeidstiden eller lovlig oppsigelse på grunn av forsømmelse, 

og ikke som følge av oppsigelser. 

4.  Bortsatt fra i tilfeller av lovlig oppsigelse på grunn av forsømmelse, skal de vanskeligstilte arbeidstakerne ha rett til 

fortsatt sysselsetting i en minsteperiode som er fastsatt i den berørte nasjonale lovgivning eller eventuelle tariffavtaler som 

regulerer arbeidsavtaler. 

5.  Dersom ansettelsestiden er kortere enn 12 måneder, eller 24 måneder for svært vanskeligstilte arbeidstakere, skal støtten 

reduseres tilsvarende. 

6.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Artikkel 33 

Støtte i form av lønnssubsidier til sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere 

1.  Støtte til sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene skal være arbeidskraftkostnadene i det tidsrommet den funksjonshemmede arbeidstakeren 

er ansatt. 

3.  Når rekrutteringen ikke fører til en nettoøkning av antall arbeidstakere sammenlignet med gjennomsnittet for de 

foregående tolv månedene i det berørte foretaket, skal stillingen(e) ha blitt ledig(e) som følge av frivillig avgang, funksjons-

hemning, pensjonering på grunn av alder, frivillig reduksjon av arbeidstiden eller lovlig oppsigelse på grunn av forsømmelse, 

og ikke som følge av oppsigelser. 

4.  Bortsatt fra i tilfeller av lovlig oppsigelse på grunn av forsømmelse, skal funksjonshemmede arbeidstakere ha rett til 

fortsatt sysselsetting i en minsteperiode som er fastsatt i relevant nasjonal lovgivning eller eventuelle tariffavtaler som er 

juridisk bindende for foretaket og regulerer arbeidsavtaler. 

5.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 75 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Artikkel 34 

Støtte beregnet på å kompensere for tilleggskostnadene for sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere 

1.  Støtte beregnet på å kompensere for tilleggskostnadene for sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere skal anses 

som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens 

artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt.  
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2.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  kostnader for å tilpasse lokalene, 

b)  kostnader for å ansette personale bare for den tiden de bruker på å hjelpe de funksjonshemmede arbeidstakerne, og for å 

lære opp slikt personale til å bistå funksjonshemmede arbeidstakere, 

c)  kostnader for å tilpasse eller kjøpe utstyr, eller for å kjøpe og validere programvare som skal brukes av funksjonshemmede 

arbeidstakere, herunder tilpasset teknologisk utstyr eller teknologiske hjelpemidler, som kommer i tillegg til kostnader som 

støttemottakeren ville hatt ved sysselsetting av arbeidstakere som ikke var funksjonshemmede, 

d)  kostnader som er direkte knyttet til transport av funksjonshemmede arbeidstakere til arbeidsplassen og til arbeidsrelatert 

virksomhet, 

e)  arbeidskraftkostnader for de timene en funksjonshemmet arbeidstaker bruker på rehabilitering, 

f)  når støttemottakeren sørger for vernet arbeidsplass: kostnadene for bygging, installering eller modernisering av det berørte 

foretakets produksjonsenheter og eventuelle administrasjons- og transportkostnader, forutsatt at kostnadene er en direkte 

følge av sysselsettingen av funksjonshemmede arbeidstakere. 

3.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 100 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Artikkel 35 

Støtte beregnet på å kompensere for kostnadene for bistand til vanskeligstilte arbeidstakere 

1.  Støtte beregnet på å kompensere for kostnadene for bistand til vanskeligstilte arbeidstakere skal anses som forenlig med 

det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, 

forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for 

a)  å ansette personale bare for den tiden de bruker på å bistå de vanskeligstilte arbeidstakerne, i et tidsrom på høyst  

12 måneder etter rekrutteringen av en vanskeligstilt arbeidstaker, eller i et tidsrom på høyst 24 måneder etter rekrutteringen 

av en svært vanskeligstilt arbeidstaker, 

b)  opplæring av ansatte som skal bistå vanskeligstilte arbeidstakere. 

3.  Bistanden skal bestå av tiltak for å fremme den funksjonshemmede arbeidstakerens uavhengighet og tilpasning til 

arbeidsmiljøet, hjelp i forbindelse med sosiale og administrative framgangsmåter, tilrettelegging av kommunikasjon med 

entreprenøren og konflikthåndtering. 

4.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

AVSNITT 7 

Støtte til miljøvern 

Artikkel 36 

Investeringsstøtte som gjør det mulig for foretak å gå lenger enn EU-standardene for miljøvern eller å heve 

miljøvernnivået i fravær av EU-standarder 

1.  Investeringsstøtte som gjør det mulig for foretak å gå lenger enn EU-standardene for miljøvern eller å heve 

miljøvernnivået i fravær av EU-standarder, skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 

nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene fastsatt i denne artikkel og i kapittel I 

er oppfylt. 

2.  Investeringen skal oppfylle ett av følgende vilkår: 

a)  den skal gjøre det mulig for støttemottakeren å heve miljøvernnivået i forbindelse med sin virksomhet ved å gå lenger enn 

gjeldende EU-standarder, uavhengig av om det finnes obligatoriske nasjonale standarder som er strengere enn EU-

standardene,  
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b)  den skal gjøre det mulig for støttemottakeren å heve miljøvernnivået i forbindelse med sin virksomhet i fravær av EU-

standarder. 

3.  Det skal ikke gis støtte dersom investeringene skal sikre at foretak oppfyller EU-standarder som er vedtatt, men som ennå 

ikke har trådt i kraft. 

4.  Som unntak fra nr. 3 kan det gis støtte til 

a)  anskaffelse av nye transportmidler til transport på vei, med jernbane, på innlands vannvei og på sjø, som overholder 

vedtatte EU-standarder, forutsatt at anskaffelsen foretas før disse standardene trer i kraft, og at standardene, når de er blitt 

obligatoriske, ikke brukes med tilbakevirkende kraft på transportmidler som er kjøpt før denne datoen, 

b)  ombygging av eksisterende transportmidler til transport på vei, med jernbane, på innlands vannvei og på sjø, forutsatt at 

EU-standardene ennå ikke var trådt i kraft på det tidspunktet disse transportmidlene ble satt i drift, og at standardene, når de 

er blitt obligatoriske, ikke brukes med tilbakevirkende kraft på disse transportmidler. 

5.  De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å gå lenger enn de 

gjeldende EU-standardene eller for å heve miljøvernnivået i fravær av EU-standarder. De skal fastsettes på følgende måte: 

a)  dersom kostnadene for å investere i miljøvern kan identifiseres som en separat investering i den samlede investe-

ringskostnaden, skal denne miljøvernrelaterte kostnaden utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b)  i alle andre tilfeller identifiseres kostnadene for investering i miljøvern med henvisning til kostnadene for en lignende, 

mindre miljøvennlig investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten. Differansen mellom kostnadene for disse to 

investeringene anses som den miljøvernrelaterte kostnaden og utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere miljøvernnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

6.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 40 % av de støtteberettigede kostnadene. 

7.  Støtteintensiteten kan økes med 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for støtte 

gitt til små bedrifter. 

8.  Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

Artikkel 37 

Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til framtidige EU-standarder 

1.  Støtte som oppmuntrer foretak til å oppfylle EU-standarder som hever miljøvernnivået, men som ennå ikke har trådt i 

kraft, skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet 

i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  EU-standardene skal være vedtatt, og investeringen skal være gjennomført og fullført minst ett år før den dato den berørte 

standarden trer i kraft. 

3.  De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å gå lenger enn de 

gjeldende EU-standardene. De skal fastsettes på følgende måte: 

a)  dersom kostnadene for å investere i miljøvern kan identifiseres som en separat investering i den samlede investe-

ringskostnaden, skal denne miljøvernrelaterte kostnaden utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b)  i alle andre tilfeller identifiseres kostnadene for investering i miljøvern med henvisning til kostnadene for en lignende, 

mindre miljøvennlig investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten. Differansen mellom kostnadene for disse to 

investeringene anses som den miljøvernrelaterte kostnaden og utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere miljøvernnivå, skal ikke være støtteberettigede.  
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4.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 

a)  20 % av de støtteberettigede kostnadene for små bedrifter, 15 % av de støtteberettigede kostnadene for mellomstore 

bedrifter og 10 % av de støtteberettigede kostnadene for store foretak, dersom investeringen gjennomføres og avsluttes mer 

enn tre år før den nye EU-standardens ikrafttredelsesdato, 

b)  15 % av de støtteberettigede kostnadene for små bedrifter, 10 % av de støtteberettigede kostnadene for mellomstore 

bedrifter og 5 % av de støtteberettigede kostnadene for store foretak, dersom investeringen gjennomføres og avsluttes 

mellom ett og tre år før den nye EU-standardens ikrafttredelsesdato. 

5.  Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

Artikkel 38 

Investeringsstøtte til energieffektivitetstiltak 

1.  Investeringsstøtte som gjør det mulig for foretak å oppnå energieffektivitet, skal anses som forenlig med det indre marked 

i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Det skal ikke gis støtte i henhold til denne artikkel dersom det er foretatt forbedringer som skal sikre at foretak oppfyller 

vedtatte EU-standarder, selv om de ennå ikke har trådt i kraft. 

3.  De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å oppnå et høyere 

energieffektivitetsnivå. De skal fastsettes på følgende måte: 

a)  dersom kostnadene for å investere i energieffektivitet kan identifiseres som en separat investering i den samlede 

investeringskostnaden, skal denne energieffektivitetsrelaterte kostnaden utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b)  i alle andre tilfeller identifiseres kostnadene for investering i energieffektivitet med henvisning til kostnadene for en 

lignende, mindre energieffektiv investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten. Differansen mellom kostnadene 

for disse to investeringene anses som den energieffektivitetsrelaterte kostnaden og utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere energieffektivitetsnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

4.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 30 % av de støtteberettigede kostnadene. 

5.  Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter og med 10 prosentpoeng for støtte gitt til 

mellomstore bedrifter. 

6.  Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

Artikkel 39 

|Investeringsstøtte til energieffektivitetsprosjekter i bygninger 

1.  Investeringsstøtte til energieffektivitetsprosjekter i bygninger skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Berettiget til støtte i henhold til denne artikkel er energieffektivitetsprosjekter i bygninger. 

3.  De støtteberettigede kostnadene skal være de samlede kostnadene for energieffektivitetsprosjektet. 

4.  Støtten skal gis i form av innskudd, egenkapital, garanti eller lån til et energieffektivitetsfond eller en annen finans-

formidler, som skal overføre hele støtten til de endelige støttemottakerne, som er bygningens eiere eller leietakere.  
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5.  Støtten som tildeles av energieffektivitetsfondet eller en annen finansformidler til de støtteberettigede energieffektivitets-

prosjektene, kan gis i form av lån eller garantier. Lånets nominelle verdi eller garantibeløpet skal ikke overstige 10 millioner 

euro per prosjekt for de endelige støttemottakerne. Garantien skal ikke overstige 80 % av det underliggende lånet. 

6.  Bygningseierne skal ikke tilbakebetale mindre enn lånets nominelle verdi til energieffektivitetsfondet eller andre 

finansformidlere. 

7.  Energieffektivitetsstøtten skal tiltrekke ytterligere investeringer fra private investorer, som skal utgjøre minst 30 % av den 

samlede finansieringen som gis til et energieffektivitetsprosjekt. Når støtten gis gjennom et energieffektivitetsfond, kan private 

investeringer tiltrekkes på nivået for energieffektivitetsfondet og/eller på nivået for energieffektivitetsprosjektene, slik at det 

samlet oppnås minst 30 % av den samlede finansieringen som gis til et energieffektivitetsprosjekt. 

8.  Medlemsstatene kan opprette energieffektivitetsfond og/eller bruke finansformidlere når de tildeler energieffek-

tivitetsstøtte. I så fall skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  Finansformidlere og forvaltere av energieffektivitetsfond skal velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende fram-

gangsmåte med innsynsmulighet i samsvar med gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning. Det skal særlig ikke 

forekomme forskjellsbehandling på grunnlag av deres etableringssted eller stiftelsessted i en bestemt medlemsstat. Det kan 

kreves at finansformidlere og forvaltere av energieffektivitetsfond skal oppfylle forhåndsdefinerte kriterier som er objektivt 

begrunnet ut fra investeringenes art. 

b)  Uavhengige private investorer skal velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet 

i samsvar med gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning for å fastsette egnede ordninger for deling av risiko og gevinst, 

som, når det gjelder andre investeringer enn garantier, skal gi asymmetrisk gevinstdeling forrang framfor beskyttelse mot 

tapsrisiko. Dersom private investorer ikke velges gjennom en slik framgangsmåte, skal en rimelig avkastning for private 

investorer fastsettes av en uavhengig sakkyndig som velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med 

innsynsmulighet, 

c)  ved asymmetrisk tapsdeling mellom offentlige og private investorer skal den offentlige investorens første tap begrenses til 

høyst 25 % av den samlede investeringen, 

d)  Når det gjelder garantier, skal garantisatsen begrenses til 80 % og en medlemsstats samlede tap begrenses til høyst 25 % av 

den underliggende porteføljen som omfattes av garantien. Bare garantier som dekker forventede tap i den underliggende 

porteføljen som omfattes av garantien, kan gis vederlagsfritt. Dersom en garanti også omfatter dekning av uventede tap, 

skal finansformidleren betale en markedsbasert garantipremie for den delen av garantien som dekker uventede tap. 

e)  Investorene skal ha mulighet til å være representert i energieffektivitetsfondets eller finansformidlerens styrende organer, 

for eksempel representantskapet eller den rådgivende komiteen. 

f)  Energieffektivitetsfondet eller finansformidleren skal opprettes i samsvar med gjeldende lovgivning, og medlemsstatene 

skal sørge for at det foretas en tilbørlig undersøkelse for å sikre en kommersielt forsvarlig investeringsstrategi for 

gjennomføringen av energieffektivitetsstøttetiltaket. 

9.  Finansformidlere, herunder energieffektivitetsfond, skal forvaltes på et kommersielt grunnlag og skal sikre at finansie-

ringsbeslutninger har overskudd som mål. Dette anses å være tilfelle når finansformidleren og, når det er relevant, forvalterne 

av energieffektivitetsfondet oppfyller følgende vilkår: 

a)  de er ved lov eller kontrakt forpliktet til å opptre med den aktsomhet som kreves av en profesjonell forvalter i god tro, og 

unngå interessekonflikter. Det skal forvaltes etter beste praksis og under offentlig tilsyn, 

b)  de godtgjøres i samsvar med markedspraksis. Dette vilkåret anses som oppfylt når forvalteren velges gjennom en åpen og 

ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, som bygger på objektive kriterier knyttet til erfaring og 

sakkunnskap samt operativ og finansiell kapasitet, 

c)  de skal motta en resultatavhengig godtgjøring, eller de skal dele noe av investeringsrisikoen ved å saminvestere egne midler 

for å sikre at egne interesser er varig knyttet til den offentlige investorens interesser, 

d)  de skal fastsette en investeringsstrategi og kriterier samt angi en tidsplan for investeringer i energieffektivitetsprosjekter, 

med en forhåndsundersøkelse av prosjektenes økonomiske levedyktighet og en vurdering av deres forventede virkning på 

energieffektiviteten, 

e)  det skal foreligge en klar og realistisk avviklingsstrategi for de offentlige midlene som investeres i energieffektivitetsfondet 

eller gis til finansformidleren, slik at markedet har mulighet til å finansiere energieffektivitetsprosjekter når det er klart for 

det.  



Nr. 28/1120 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

10.  Forbedringer av energieffektiviteten som skal sikre at støttemottakeren opptrer i samsvar med EU-standarder som allerede 

er vedtatt, skal ikke unntas fra meldingskravet i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 40 

Investeringsstøtte til høyeffektiv kraftvarme 

1.  Investeringsstøtte til høyeffektiv kraftvarme skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 

107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er 

oppfylt. 

2.  Investeringsstøtten skal bare gis til nyetablerte eller renoverte anlegg. 

3.  Det nye kraftvarmeverket skal samlet medføre primærenergiøkonomisering sammenlignet med separat produksjon av 

varme og elektrisitet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet og 

om endring av direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF(1). En forbedring 

av et eksisterende kraftvarmeverk eller ombygging av et eksisterende kraftverk til et kraftvarmeverk skal medføre 

primærenergiøkonomisering sammenlignet med utgangssituasjonen. 

4.  De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene for det utstyret som er nødvendig for å drive 

anlegget som et høyeffektivt kraftvarmeanlegg, sammenlignet med konvensjonelle elektrisitets- eller varmeanlegg med samme 

kapasitet, eller de ekstra investeringskostnadene for å oppgradere til en høyere effektivitet når et eksisterende anlegg allerede 

oppfyller kravene til høy effektivitet. 

5.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 45 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten kan økes med  

20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter og med 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter. 

6.  Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

Artikkel 41 

Investeringsstøtte til fremming av energi fra fornybare kilder 

1.  Investeringsstøtte til fremming av energi fra fornybare energikilder skal anses som forenlig med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Investeringsstøtte til produksjon av biodrivstoffer skal bare unntas fra meldingskravet i den utstrekning de støttede 

investeringene brukes til produksjon av bærekraftige biodrivstoffer som ikke er framstilt av næringsmidler. Investeringsstøtte 

for å omgjøre eksisterende anlegg for biodrivstoffer framstilt av næringsmidler til avanserte biodrivstoffanlegg skal imidlertid 

unntas i henhold til denne artikkel, forutsatt at produksjonen av biodrivstoffer framstilt av næringsmidler reduseres i et omfang 

som tilsvarer den nye kapasiteten. 

3.  Det skal ikke gis støtte til biodrivstoffer som er omfattet av en leverings- eller blandingsforpliktelse. 

4.  Det skal ikke gis støtte til vannkraftanlegg som ikke er i samsvar med europaparlamentets direktiv 2000/60/EF. 

5.  Investeringsstøtten skal bare gis til nye anlegg. Det skal ikke gis eller utbetales støtte etter at anlegget er satt i drift,  og 

støtten skal være uavhengig av produksjonen. 

6.  De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å fremme 

produksjonen av energi fra fornybare kilder. De skal fastsettes på følgende måte: 

a)  dersom kostnadene for investering i produksjon av energi fra fornybare kilder kan identifiseres som en separat investering i 

den samlede investeringskostnaden, for eksempel som en lett identifiserbar tilleggsdel til et allerede eksisterende anlegg, 

skal denne kostnaden som er knyttet til fornybar energi, utgjøre de støtteberettigede kostnadene,  

  

(1) EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1. 
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b)  dersom kostnadene for investering i produksjon av energi fra fornybare kilder kan identifiseres med henvisning til 

kostnadene for en lignende, mindre miljøvennlig investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten, anses forskjel-

len mellom de to investeringene som den kostnaden som er knyttet til fornybar energi, og den utgjør de støtteberettigede 

kostnadene, 

c)  for visse små anlegg der kostnadene for en mindre miljøvennlig investering ikke kan fastslås ettersom det ikke finnes 

anlegg av begrenset størrelse, skal de samlede investeringskostnadene for å oppnå et høyere miljøvernnivå utgjøre de 

støtteberettigede kostnadene. 

Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere miljøvernnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

7.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 

a)  45 % av de støtteberettigede kostnadene dersom de støtteberettigede kostnadene er beregnet på grunnlag av nr. 6 bokstav a) 

eller b), 

b)  30 % av de støtteberettigede kostnadene dersom de støtteberettigede kostnadene er beregnet på grunnlag av nr. 6  

bokstav c). 

8.  Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter og med 10 prosentpoeng for støtte gitt til 

mellomstore bedrifter. 

9.  Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

10.  Når støtten gis etter en anbudskonkurranse på grunnlag av klare og ikke-diskriminerende kriterier med innsynsmulighet, 

kan støtteintensiteten utgjøre 100 % av de støtteberettigede kostnadene. Anbudsprosessen skal være ikke-diskriminerende og 

åpen for deltaking fra alle foretak som har interesse av det. Budsjettet for anbudsprosessen skal være en bindende begrensning i 

den forstand at ikke alle deltakere kan motta støtte, og støtten skal gis på grunnlag av det opprinnelige anbudet fra 

anbudsgiveren, noe som utelukker senere forhandlinger. 

Artikkel 42 

Driftsstøtte til fremming av elektrisitet fra fornybare kilder 

1.  Driftsstøtte til fremming av elektrisitet fra fornybare energikilder skal anses som forenlig med det indre marked i henhold 

til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtten gis på grunnlag av klare og ikke-diskriminerende kriterier med innsynsmulighet etter en anbudskonkurranse som 

skal være åpen for alle produsenter av elektrisitet fra fornybare energikilder og ikke-diskriminerende. 

3.  Anbudsprosessen kan begrenses til bestemte teknologier dersom en prosess som er åpen for alle produsenter, vil føre til et 

mindre gunstig resultat og dette ikke kan håndteres i prosessutformingen, særlig i lys av 

i)  en bestemt ny og innovativ teknologis langsiktige potensial, eller 

ii)  behovet for å utvide produktspekteret, eller 

iii)  nettbegrensninger og nettstabilitet, eller 

iv)  system(integrasjons)kostnader, eller 

v)  behovet for å unngå vridninger i råstoffmarkeder som følge av støtte til biomasse. 

Medlemsstatene skal foreta en grundig vurdering av anvendelsen av slike vilkår og underrette Kommisjonen om dette i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 11 bokstav a). 

4.  Støtte skal gis til nye og innovative teknologier for fornybar energi på grunnlag av klare og ikke-diskriminerende kriterier 

med innsynsmulighet etter en anbudskonkurranse som er åpen for minst én slik teknologi. Slik støtte skal ikke gis for mer enn 

5 % av den planlagte nye elektrisitetskapasiteten fra fornybare energikilder per år. 

5.  Støtte skal gis som et påslag i tillegg til markedsprisen for elektrisitet som produsentene selger direkte i markedet.  
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6.  Støttemottakere skal være underlagt standard balanseansvar. Støttemottakere kan overdra balanseansvar til andre foretak, 

for eksempel såkalte aggregatorer. 

7.  Støtte skal ikke gis når prisene er negative. 

8.  Det kan gis støtte uten en anbudskonkurranse som beskrevet i nr. 2 til anlegg med en installert elektrisitetskapasitet på 

mindre enn 1 MW for produksjon av elektrisitet fra samtlige fornybare kilder unntatt vindkraft, der det kan gis støtte uten en 

anbudskonkurranse som beskrevet i nr. 2 til anlegg med en installert elektrisitetskapasitet på mindre enn 6 MW eller til anlegg 

med færre enn seks produksjonsenheter. Med forbehold for nr. 9 skal vilkårene i nr. 5-7 oppfylles når det gis støtte uten en 

anbudskonkurranse. I tillegg skal vilkårene i artikkel 43 nr. 5-7 få anvendelse når støtte gis uten en anbudskonkurranse. 

9.  Vilkårene i nr. 5-7 får ikke anvendelse på driftsstøtte gitt til anlegg med en installert elektrisitetskapasitet på mindre enn 

500 kW for produksjon av elektrisitet fra samtlige fornybare kilder unntatt vindkraft, der disse vilkårene ikke får anvendelse på 

driftsstøtte gitt til anlegg med en installert elektrisitetskapasitet på mindre enn 3 MW eller til anlegg med færre enn tre 

produksjonsenheter. 

10.  Ved beregningen av høyeste kapasitet nevnt i nr. 8 og 9 skal anlegg som har et felles tilkoplingspunkt til elektrisitetsnettet, 

anses som ett anlegg. 

11.  Støtten skal bare gis inntil anlegget som produserer elektrisiteten fra fornybare kilder, er fullt avskrevet i samsvar med 

alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. Eventuell investeringsstøtte som er mottatt tidligere, skal trekkes fra driftsstøtten. 

Artikkel 43 

Driftsstøtte til fremming av energi fra fornybare kilder i små anlegg 

1.  Driftsstøtte til fremming av energi fra fornybare energikilder i små anlegg skal anses som forenlig med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Det skal bare gis støtte til anlegg med en installert kapasitet på mindre enn 500 kW for produksjon av energi fra samtlige 

fornybare kilder unntatt vindkraft, der det skal gis støtte til anlegg med en installert kapasitet på mindre enn 3 MW eller med 

færre enn tre produksjonsenheter, og unntatt biodrivstoffer, der det skal gis støtte til anlegg med en installert kapasitet på 

mindre enn 50 000 tonn per år. Ved beregningen av denne høyeste kapasiteten skal små anlegg som har et felles tilknytnings-

punkt til elektrisitetsnettet, anses som ett anlegg. 

3.  Det skal bare gis støtte til anlegg som produserer bærekraftige biodrivstoffer som ikke er framstilt av næringsmidler. 

Driftsstøtte til anlegg som produserer biodrivstoffer framstilt av næringsmidler og som er satt i drift før 31. desember 2013 og ennå 

ikke er fullt ut avskrevet, skal imidlertid unntas i henhold til denne artikkel, men ikke under noen omstendighet senere enn 2020. 

4.  Det skal ikke gis støtte til biodrivstoffer som er omfattet av en leverings- eller blandingsforpliktelse. 

5.  Støtten per energienhet skal ikke overstige differansen mellom samlet energiproduksjonskostnad fra den berørte fornybare 

kilden og markedsprisen for den berørte energitypen. Energiproduksjonskostnaden skal ajourføres regelmessig og minst én 

gang per år. 

6.  Den høyeste avkastningen som anvendes ved beregning av energiproduksjonskostnaden, skal ikke overstige den relevante 

swaprenten pluss et tillegg på 100 basispunkter. Den relevante swaprenten skal være swaprenten for den valutaen støtten gis i, 

med en løpetid som gjenspeiler avskrivningsperioden for anleggene som mottar støtte. 

7.  Støtten skal bare gis til anlegget er fullt avskrevet i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. Eventuell 

investeringsstøtte som er gitt til et anlegg, skal trekkes fra driftsstøtten.  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/1123 

 

 

Artikkel 44 

Støtte i form av nedsatte miljøavgifter i henhold til direktiv 2003/96/EF 

1.  Støtteordninger i form av nedsatte miljøavgifter som oppfyller vilkårene i rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 

om en omstrukturering av fellesskapsrammen for avgifter på energiprodukter og elektrisitet(1), skal anses som forenlige med 

det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, 

forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  De som begunstiges med avgiftsnedsettelse, skal velges på grunnlag av objektive kriterier med innsynsmulighet og skal 

betale minst det respektive minstenivået for avgifter fastsatt i direktiv 2003/96/EF. 

3.  Støtteordninger i form av avgiftsnedsettelse skal omfatte en nedsetting av den gjeldende miljøavgiftssatsen, en utbetaling 

av et fast godtgjøringsbeløp eller en kombinasjon av disse. 

4.  Det skal ikke gis støtte til biodrivstoffer som er omfattet av en leverings- eller blandingsforpliktelse. 

Artikkel 45 

Investeringsstøtte til sanering av forurensede områder 

1.  Investeringsstøtte til foretak som utbedrer miljøskader ved å sanere forurensede områder, skal anses som forenlig med det 

indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt 

at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Investeringen skal føre til utbedring av miljøskader, herunder forringet jord-, overflatevanns- eller grunnvannskvalitet. 

3.  Når den juridiske eller fysiske personen som er ansvarlig for miljøskaden i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte 

medlemsstat, med forbehold for Unionens regler på dette området – særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 

21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og utbedring av miljøskader(2), som endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/30/EU av 12. juni 2013 om sikkerhet ved 

offshore olje- og gassvirksomhet og om endring av direktiv 2004/35/EF(5) – er identifisert, skal vedkommende finansiere 

saneringen i samsvar med prinsippet om at forurenseren betaler, og det skal ikke gis statsstøtte. Dersom vedkommende som er 

ansvarlig i henhold til gjeldende lovgivning, ikke er identifisert eller det ikke er mulig å få vedkommende til å dekke 

kostnadene, kan personen som er ansvarlig for saneringen eller dekontamineringen, motta statsstøtte. 

4.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for saneringsarbeidet, med fradrag av grunnens verdiøkning. 

Uavhengig av om et foretak kan regnskapsføre sine utgifter til sanering av eget område som anleggsmidler, kan disse utgiftene 

anses som en støtteberettiget investering når det gjelder sanering av forurensede områder. 

5.  Beregningen av grunnverdiøkningen som følge av saneringen skal foretas av en uavhengig sakkyndig. 

6.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 100 % av de støtteberettigede kostnadene.  

  

(1) EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51. 

(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 56. 

(3) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 

(4) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

(5) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 66. 
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Artikkel 46 

Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling 

1.  Investeringsstøtte til anlegg for energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling skal anses som forenlig med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene for produksjonsanlegget skal være de ekstra kostnadene som er nødvendige for å bygge, 

utvide og renovere en eller flere produksjonsenheter med sikte på drift som et anlegg for energieffektiv fjernvarme og 

fjernkjøling, sammenlignet med et konvensjonelt produksjonsanlegg. Investeringen skal utgjøre en integrert del av anlegget for 

energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling. 

3.  Støtteintensiteten for produksjonsanlegget skal ikke overstige 45 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten 

kan økes med 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter og med 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter. 

4.  Støtteintensiteten for produksjonsanlegget kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller 

vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller 

vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c) 

5.  De støtteberettigede kostnadene for distribusjonsnettet skal være investeringskostnadene. 

6.  Støttebeløpet for distribusjonsnettet skal ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsover-

skuddet. Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalings-

ordning. 

Artikkel 47 

Investeringsstøtte til gjenvinning og ombruk av avfall 

1.  Investeringsstøtte til gjenvinning og ombruk av avfall skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Investeringsstøtten skal gis for gjenvinning og ombruk av avfall fra andre foretak. 

3.  Materialene som gjenvinnes eller ombrukes, ville ellers blitt deponert eller behandlet på en mindre miljøvennlig måte. 

Støtte til andre avfallsgjenvinningstiltak enn resirkulering skal ikke omfattes av gruppeunntak i henhold til denne artikkel. 

4.  Støtten skal ikke indirekte frita forurenserne for en byrde de bør bære i henhold til unionsretten, eller for en byrde som bør 

anses som en normal kostnad for foretaket. 

5.  Investeringen skal ikke bare øke etterspørselen etter materialene som skal gjenvinnes, men også øke innsamlingen av slike 

materialer. 

6.  Investeringen skal gå lenger enn det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 

7.  De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å gjennomføre en 

investering som fører til bedre eller mer effektive gjenvinnings- eller ombruksaktiviteter, sammenlignet med konvensjonelle 

gjenvinnings- eller ombruksaktiviteter med samme kapasitet som ville blitt gjennomført uten støtten. 

8.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 35 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten kan økes med  

20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter og med 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter. 

9.  Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens 

artikkel 107 nr. 3 bokstav c).  
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10.  Støtte til investeringer i forbindelse med gjenvinning og ombruk av støttemottakerens eget avfall skal ikke unntas fra 

meldingskravet i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 48 

Investeringsstøtte til energiinfrastruktur 

1.  Investeringsstøtte til bygging eller oppgradering av energiinfrastruktur skal anses som forenlig med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtten skal gis til energiinfrastruktur i støtteområder. 

3.  Energiinfrastrukturen skal omfattes av full tariff- og tilgangsregulering i samsvar med regelverket for det indre marked for 

energi. 

4.  De støtteberettigede kostnadene skal være investeringskostnadene. 

5.  Støttebeløpet skal ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet for investe-

ringen. Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalingsordning. 

6.  Støtte til investeringer i elektrisitets- og gasslagringsprosjekter og oljeinfrastruktur skal ikke unntas fra meldingskravet i 

henhold til denne artikkel. 

Artikkel 49 

Støtte til miljøundersøkelser 

1.  Støtte til undersøkelser, herunder energirevisjoner, som er direkte knyttet til investeringer omhandlet i dette avsnitt, skal 

anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens 

artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for undersøkelsene omhandlet i nr. 1. 

3.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

4.  Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for undersøkelser som er foretatt på vegne av små bedrifter, og med  

10 prosentpoeng for undersøkelser som er foretatt på vegne av mellomstore bedrifter. 

5.  Det skal ikke gis støtte til store foretak for energirevisjon som foretas i henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2012/27/EU, 

med mindre energirevisjonen foretas i tillegg til den energirevisjonen som er obligatorisk i henhold til nevnte direktiv. 

AVSNITT 8 

Støtte for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer 

Artikkel 50 

Støtte for å kompensere for skader som skyldes visse naturkatastrofer 

1.  Støtte for å kompensere for skader som skyldes jordskjelv, snøskred, jordskred, flom, tornadoer, orkaner, vulkanutbrudd 

og naturlig oppståtte skogbranner, skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 2 

bokstav b) og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I 

er oppfylt. 

2.  Støtten skal gis på følgende vilkår: 

a)  vedkommende offentlige myndigheter i en medlemsstat har formelt anerkjent hendelsen som en naturkatastrofe, og  
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b)  det er en direkte årsakssammenheng mellom naturkatastrofen og de skadene foretaket er påført. 

3.  Støtteordninger i forbindelse med en bestemt naturkatastrofe skal innføres innen tre år etter at hendelsen inntraff. Støtte 

som gis på grunnlag av slike ordninger, skal gis innen fire år etter at hendelsen inntraff. 

4.  De støtteberettigede kostnadene skal være de kostnadene for skadene som er en direkte følge av naturkatastrofen, slik det 

er vurdert av en uavhengig sakkyndig som er anerkjent av vedkommende nasjonale myndighet eller av et forsikringsforetak. 

Skadene kan omfatte materiell skade på eiendeler, for eksempel bygninger, utstyr, maskiner eller beholdninger, og inntektstap 

som følge av helt eller delvis innstilt virksomhet i en periode på høyst seks måneder etter at katastrofen inntraff. Beregningen 

av den materielle skaden skal gjøres på grunnlag av reparasjonskostnadene for den berørte eiendelen eller på eiendelens 

økonomiske verdi før katastrofen inntraff. Resultatet av beregningen skal ikke overstige reparasjonskostnaden eller den 

reduksjonen av rimelig markedsverdi som skyldes katastrofen, det vil si differansen mellom eiendelens verdi rett før og rett 

etter at katastrofen inntraff. Inntektstap skal beregnes på grunnlag av økonomiske opplysninger om det berørte foretaket 

(fortjeneste før renter og skatt (EBIT), avskrivning og arbeidskraftkostnader som utelukkende er knyttet til virksomheten som er 

berørt av naturkatastrofen) ved å sammenligne de økonomiske opplysningene for de seks første månedene etter at katastrofen 

inntraff, med et gjennomsnitt for tre år som velges blant de fem seneste årene før katastrofen inntraff (ved å utelukke de to 

årene som ga henholdsvis best og dårligst økonomisk resultat), og skal beregnes for den samme seksmånedersperioden av året. 

Skaden skal beregnes på nivået for hver enkelt støttemottaker. 

5.  Støtten og andre utbetalinger som skal kompensere for skaden, herunder betalinger i henhold til forsikringspoliser, skal 

ikke overstige 100 % av de støtteberettigede kostnadene. 

AVSNITT 9 

Sosialstøtte til transport for personer bosatt i fjerntliggende regioner 

Artikkel 51 

Sosialstøtte til transport for personer bosatt i fjerntliggende regioner 

1.  Støtte til luft- og sjøtransport av passasjerer skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 

107 nr. 2 bokstav a) og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i 

kapittel I er oppfylt. 

2.  Hele støtten skal gis til sluttforbrukere som har sitt vanlige bosted i fjerntliggende regioner. 

3.  Støtten skal gis til passasjertransport på en rute som forbinder en lufthavn eller havn i en fjerntliggende region med en 

annen lufthavn eller havn i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 

4.  Støtten skal gis uten forskjellsbehandling med hensyn til transportforetakets identitet eller tjenestens art, og uten 

begrensninger med hensyn til den nøyaktige ruten til eller fra den fjerntliggende regionen. 

5.  De støtteberettigede kostnadene skal være prisen for en tur-retur-billett fra eller til den fjerntliggende regionen, herunder 

alle skatter og avgifter som transportforetaket krever av forbrukeren. 

6.  Støtteintensiteten skal ikke overstige 100 % av de støtteberettigede kostnadene. 

AVSNITT 10 

Støtte til bredbåndsinfrastrukturer 

Artikkel 52 

Støtte til bredbåndsinfrastrukturer 

1.  Investeringsstøtte til bredbåndsinfrastrukturer skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens 

artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at alle vilkårene i denne artikkel og i 

kapittel I er oppfylt.  
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2.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  investeringskostnader for utbredelse av passiv bredbåndsinfrastruktur, 

b)  investeringskostnader for bredbåndsrelatert bygge- og anleggsarbeid, 

c)  investeringskostnader for utbredelse av grunnleggende bredbåndsnett, og 

d)  investeringskostnader for utbredelse av neste generasjons aksessnett (NGA-nett). 

3.  Investeringen skal foretas i områder der det ikke finnes tilsvarende infrastruktur (enten grunnleggende bredbåndsnett eller 

NGA-nett), og der det ikke er sannsynlig at en slik infrastruktur vil bli utviklet på kommersielle vilkår innen tre år fra det 

tidspunkt det planlagte støttetiltaket offentliggjøres, noe som også skal verifiseres gjennom en åpen offentlig høring. 

4.  Støtten skal gis på grunnlag av en åpen og ikke-diskriminerende konkurransebasert utvelgingsprosess med innsyns-

mulighet som ivaretar prinsippet om teknologinøytralitet. 

5.  Nettoperatøren skal på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår tilby bredest mulig aktiv og passiv engrostilgang i samsvar 

med artikkel 2 nr. 139 i denne forordning, herunder fysisk tilgang når det gjelder NGA-nett. Slik engrostilgang skal gis for en 

periode på minst sju år, og retten til tilgang til kabelrør og master skal ikke være tidsbegrenset. Når det gjelder støtte til bygging 

av kabelrør, skal kabelrørene være store nok til å omfatte flere kabelnett og ulike nettopologier. 

6.  Prisen for engrostilgang skal bygge på prissettingsprinsipper som fastsettes av nasjonal reguleringsmyndighet, og på 

referanseverdier som anvendes i andre sammenlignbare, mer konkurransepregede områder i medlemsstaten eller i Unionen, idet 

det tas hensyn til den støtten som nettoperatøren mottar. Nasjonal reguleringsmyndighet skal høres om tilgangsvilkår, herunder 

prissetting, og i tilfeller av tvist mellom foretak som søker om tilgang og operatøren som driver den støttede infrastrukturen. 

7.  Medlemsstatene skal innføre en kontroll- og tilbakebetalingsordning dersom prosjektets støttebeløp overstiger  

10 millioner euro. 

AVSNITT 11 

Støtte til kultur og bevaring av kulturarv 

Artikkel 53 

Støtte til kultur og bevaring av kulturarv 

1.  Støtte til kultur og bevaring av kulturarv skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 

nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er 

oppfylt. 

2.  Det kan gis støtte til følgende kulturformål og kulturvirksomheter: 

a)  museer, arkiver, biblioteker, kultursentre og -steder, teatre, operaer, konserthus, andre organisasjoner for utøvende kunst, 

filmarkiver og andre lignende infrastrukturer, organisasjoner og institusjoner på kunst- og kulturområdet, 

b)  materiell kulturarv, herunder alle former for flyttbar og fast kulturarv og arkeologiske funnsteder, monumenter, historiske 

steder og bygninger samt naturarv som er knyttet til kulturarv eller er formelt anerkjent som kultur- eller naturarv av en 

medlemsstats vedkommende offentlige myndigheter, 

c)  immateriell kulturarv i enhver form, herunder folkloristiske tradisjoner og håndverk, 

d)  kunst- eller kulturarrangementer og forestillinger, festivaler, utstillinger og andre lignende kulturvirksomheter, 

e)  utdanningsvirksomhet på kultur- og kunstområdet samt fremming av forståelsen av hvor viktig det er å verne og fremme et 

mangfold av kulturuttrykk gjennom programmer for utdanning og bevisstgjøring av den brede offentligheten, herunder ved 

bruk av nye teknologier, 

f)  skriving, redigering, produksjon, distribusjon, digitalisering og utgivelse av musikk og litteratur, herunder oversettelser.  
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3.  Støtten kan gis i form av 

a)  investeringsstøtte, herunder støtte til bygging eller oppgradering av kulturinfrastruktur, 

b)  driftsstøtte. 

4.  Når det gjelder investeringsstøtte, skal de støtteberettigede kostnadene være kostnadene for investering i materielle og 

immaterielle eiendeler, herunder 

a)  kostnader for bygging, oppgradering, erverv, bevaring eller forbedring av infrastruktur, dersom minst 80 % av den årlige 

kapasiteten, målt enten som utnyttelse av tid eller rom, brukes til kulturformål, 

b)  kostnader for erverv av kulturarven, herunder leasing, overføring av eiendomsrett eller fysisk flytting, 

c)  kostnader for sikring, bevaring, restaurering og rehabilitering av materiell og immateriell kulturarv, herunder tilleggskost-

nader for oppbevaring under egnede forhold, spesialverktøy, materialer og kostnader for dokumentasjon, forskning, 

digitalisering og offentliggjøring, 

d)  kostnader for forbedring av offentlighetens tilgang til kulturarv, herunder kostnader for digitalisering og andre nye tekno-

logier, for forbedring av tilgjengeligheten for personer med særlige behov (særlig ramper og heiser for funksjonshemmede 

personer, braille-angivelser og berøringsutstillinger på museer) og for fremming av kulturelt mangfold med hensyn til 

presentasjoner, programmer og besøkende, 

e)  kostnader for kulturprosjekter og -virksomheter, samarbeid, utvekslingsprogrammer og stipender, herunder kostnader 

knyttet til utvelgingsprosesser og reklame samt kostnader som er direkte knyttet til prosjektet. 

5.  Når det gjelder driftsstøtte, skal følgende kostnader være støtteberettigede: 

a)  kostnader knyttet til kulturinstitusjonens eller kulturarvstedets løpende eller periodiske virksomhet, herunder utstillinger, 

forestillinger og arrangementer samt lignende kulturvirksomheter som inngår i den vanlige driften, 

b)  kostnader for utdanningsvirksomhet på kultur- og kunstområdet samt fremming av forståelsen av hvor viktig det er å verne 

og fremme et mangfold av kulturuttrykk gjennom programmer for utdanning og bevisstgjøring av den brede offentligheten, 

herunder ved bruk av nye teknologier, 

c)  kostnader for forbedring av offentlighetens tilgang til kulturinstitusjonen eller kulturarvstedene og tilknyttet virksomhet, 

herunder kostnader for digitalisering og for bruk av nye teknologier samt kostnader for forbedring av tilgjengeligheten for 

funksjonshemmede personer, 

d)  driftskostnader som er direkte knyttet til kulturprosjektet eller -virksomheten, for eksempel leie eller leasing av fast 

eiendom og kulturlokaler, reisekostnader, materiell og forsyninger som er direkte knyttet til kulturprosjektet eller  

-virksomheten, bygningsstrukturer for utstillinger og kulisser, lån, leie og avskrivning av verktøy, programvare og utstyr, 

kostnader for tilgangsrett til opphavsrettsbeskyttede verker og annet tilknyttet opphavsrettsbeskyttet innhold, 

reklamekostnader og kostnader som er direkte knyttet til prosjektet eller virksomheten. Avskrivningskostnader og 

finansieringskostnader er bare støtteberettigede dersom de ikke har vært omfattet av investeringsstøtte, 

e)  kostnader for personale som arbeider for kulturinstitusjonen, kulturarvstedet eller for et prosjekt, 

f)  kostnader for rådgivnings- og støttetjenester som ytes av eksterne konsulenter og tjenesteytere, og som er et direkte resultat 

av prosjektet. 

6.  Når det gjelder investeringsstøtte, skal støttebeløpet ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og 

driftsoverskuddet for investeringen. Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd, på grunnlag 

av rimelige forventninger, eller gjennom en tilbakebetalingsordning. Infrastrukturoperatøren skal kunne beholde en rimelig 

fortjeneste i den relevante perioden. 

7.  Når det gjelder driftsstøtte, skal støttebeløpet ikke overstige det som er nødvendig for å dekke driftstapene og en rimelig 

fortjeneste i den relevante perioden. Dette skal sikres på forhånd, på grunnlag av rimelige forventninger, eller gjennom en 

tilbakebetalingsordning. 

8.  Når det gjelder støtte som ikke overstiger 1 million euro, kan det høyeste støttebeløpet fastsettes til 80 % av de 

støtteberettigede kostnadene, som et alternativ til metoden omhandlet i nr. 6 og 7. 

9.  Når det gjelder utgivelse av musikk og litteratur som omhandlet i nr. 2 bokstav f), skal høyeste støttebeløp ikke overstige 

verken differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og prosjektets diskonterte inntekter eller 70 % av de støtteberet-

tigede kostnadene. Inntektene skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalings-

ordning. De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene knyttet til utgivelse av musikk og litteratur, herunder utgifter 

knyttet til opphavsmann (opphavsrettslige kostnader), oversettere og redaktører, andre redaksjonelle kostnader (korrektur, 

oppretting, revisjon), kostnader for grafisk utforming og førtrykk samt kostnader til trykking eller elektronisk publisering.  
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10.  Aviser og tidsskrifter skal ikke være støtteberettiget i henhold til denne artikkel, enten de utgis i trykt eller elektronisk 

form. 

Artikkel 54 

Støtteordninger for audiovisuelle verker 

1.  Støtteordninger som har til formål å støtte manusskriving samt utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av 

audiovisuelle verker, skal anses som forenlige med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra 

meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Støtten skal gå til et kulturprodukt. For å unngå åpenbare feil i forbindelse med klassifiseringen av et produkt som 

kulturprodukt, skal hver medlemsstat innføre effektive framgangsmåter, for eksempel at forslag utvelges av en eller flere 

bemyndigede personer, eller at det utføres en kontroll mot en forhåndsfastsatt liste over kulturkriterier. 

3.  Støtten kan gis i form av 

a)  støtte til produksjon av audiovisuelle verker, 

b)  støtte til forproduksjon, og 

c)  distribusjonsstøtte. 

4.  Dersom medlemsstatene gjør støtten betinget av forpliktelse om territoriell bruk av midler, kan det i forbindelse med 

støtteordninger for produksjon av audiovisuelle verker enten 

a)  kreves at opp til 160 % av støtten til produksjonen av et bestemt audiovisuelt verk brukes i den medlemsstaten som gir 

støtten, eller 

b)  foretas en beregning av støtten til produksjonen av et bestemt audiovisuelt verk som en prosentdel av utgiftene til produk-

sjonsvirksomhet i den medlemsstaten som gir støtten, vanligvis i tilfeller av støtteordninger i form av skattemessig 

oppmuntring. 

I begge tilfeller gjelder at dersom en medlemsstat gjør prosjekters støtteberettigelse betinget av et minstenivå av produksjons-

virksomhet i det berørte territoriet, skal dette nivået ikke overstige 50 % av det samlede produksjonsbudsjettet. I tillegg skal det 

høyeste utgiftsnivået som er omfattet av forpliktelse om territoriell bruk av midler, under ingen omstendigheter overstige 80 % 

av det samlede produksjonsbudsjettet. 

5.  Følgende kostnader skal være støtteberettigede: 

a)  for produksjonsstøtte: de samlede produksjonskostnadene for audiovisuelle verker, herunder kostnader for å forbedre 

tilgjengeligheten for funksjonshemmede personer, 

b)  for forproduksjonsstøtte: kostnadene for manusskriving og utvikling av audiovisuelle verker, 

c)  for distribusjonsstøtte: kostnadene for distribusjon og markedsføring av audiovisuelle verker. 

6.  Støtteintensiteten for produksjon av audiovisuelle verker skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 

7.  Støtteintensiteten kan økes på følgende måte: 

a)  opp til 60 % av de støtteberettigede kostnadene for produksjoner på tvers av landegrensene, som støttes av flere enn én 

medlemsstat og omfatter produsenter fra flere enn én medlemsstat, 

b)  opp til 100 % av de støtteberettigede kostnadene for smale audiovisuelle verker og samproduksjoner som omfatter land som 

er oppført på OECDs bistandskomités liste. 

8.  Støtteintensiteten for forproduksjon skal ikke overstige 100 % av de støtteberettigede kostnadene. Dersom et utarbeidet 

manuskript eller prosjekt brukes for å lage et audiovisuelt verk, for eksempel en film, skal forproduksjonskostnadene inngå i det 

samlede budsjettet og tas hensyn til ved beregningen av støtteintensiteten. For støtte til distribusjon gjelder den samme 

støtteintensiteten som for støtte til produksjon.  
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9.  Støtten skal ikke være forbeholdt bestemte produksjonsvirksomheter eller enkeltdeler i produksjonens verdikjede. Støtte 

til filmstudioinfrastruktur skal ikke være støtteberettiget i henhold til denne artikkel. 

10.  Støtten skal ikke være forbeholdt egne statsborgere, og det skal ikke kreves at støttemottakere skal ha status som et foretak 

i henhold til nasjonal handelsrett. 

AVSNITT 12 

Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk 

Artikkel 55 

Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk 

1.  Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Idrettsinfrastruktur skal ikke kunne brukes utelukkende av én enkelt profesjonell idrettsutøver. Andre profesjonelle og 

ikke-profesjonelle idrettsutøvere skal årlig utnytte minst 20 % av idrettsinfrastrukturens kapasitet målt i tid. Dersom 

infrastrukturen brukes av flere brukere samtidig, skal det beregnes respektive andeler av kapasitetsutnyttingen målt i tid. 

3.  Flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk skal bestå av anlegg til fritidsbruk med flere bruksområder, og særlig med kultur- og 

fritidstilbud, unntatt fornøyelsesparker og hotellanlegg. 

4.  Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til idretts- eller flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk, og tilgangen skal 

gis på et ikke-diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 30 % av investeringskost-

nadene for infrastrukturen, kan gis preferansetilgang på gunstigere vilkår, forutsatt at disse vilkårene gjøres offentlig 

tilgjengelige. 

5.  Når idrettsinfrastruktur brukes av profesjonelle idrettsklubber, skal medlemsstatene sikre at prisvilkårene for bruken 

gjøres offentlig tilgjengelige. 

6.  Konsesjoner eller andre former for tildeling til tredjemann av bygge-, oppgraderings- og/eller driftsoppgaver som gjelder 

idretts- eller flerbruksinfrastrukturen til fritidsbruk, skal tildeles på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag med 

innsynsmulighet, idet det tas behørig hensyn til gjeldende regler for offentlige innkjøp. 

7.  Støtten kan gis i form av 

a)  investeringsstøtte, herunder støtte til bygging eller oppgradering av idretts- og flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk, 

b)  driftsstøtte til idrettsinfrastruktur. 

8.  Når det gjelder investeringsstøtte til idretts- og flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk, skal de støtteberettigede kostnadene 

være kostnadene for investering i materielle og immaterielle eiendeler. 

9.  Når det gjelder driftsstøtte til idrettsinfrastruktur, skal de støtteberettigede kostnadene være driftskostnadene for de 

tjenestene infrastrukturen yter. Disse driftskostnadene omfatter kostnader som personalkostnader, materiell, innleide tjenester, 

kommunikasjon, energi, vedlikehold, leie, administrasjon osv., men utelukker avskrivningskostnader og finansieringskostnader 

dersom disse har vært omfattet av investeringsstøtte. 

10.  Når det gjelder investeringsstøtte til idretts- og flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk, skal støttebeløpet ikke overstige 

differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet for investeringen. Driftsoverskuddet skal trekkes fra 

de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalingsordning. 

11.  Når det gjelder driftsstøtte til idrettsinfrastruktur, skal støttebeløpet ikke overstige driftstapene i den relevante perioden. 

Dette skal sikres på forhånd, på grunnlag av rimelige forventninger, eller gjennom en tilbakebetalingsordning. 

12.  Når det gjelder støtte som ikke overstiger 1 million euro, kan det høyeste støttebeløpet fastsettes til 80 % av de støtteberet-

tigede kostnadene, som et alternativ til metoden omhandlet i nr. 6 og 7.  
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AVSNITT 13 

Støtte til lokale infrastrukturer 

Artikkel 56 

Investeringsstøtte til lokale infrastrukturer 

1.  Finansiering av bygging eller oppgradering av lokale infrastrukturer som bidrar lokalt til å forbedre forretnings- og 

forbrukermiljøet og til å modernisere og utvikle industrigrunnlaget, skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne 

artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2.  Denne artikkel får ikke anvendelse på støtte til infrastrukturer som omfattes av andre avsnitt i kapittel III i denne 

forordning, unntatt Avsnitt 1 – Regionalstøtte. Denne artikkel får heller ikke anvendelse på lufthavninfrastruktur og havne-

infrastruktur. 

3.  Infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for interesserte brukere på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag med 

innsynsmulighet. Prisen som kreves for bruken eller salget av infrastrukturen, skal tilsvare markedsprisen. 

4.  Konsesjoner eller andre former for tildeling til tredjemann av driftsoppgaver skal tildeles på et åpent og ikke-

diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet, idet det tas behørig hensyn til gjeldende regler for offentlige innkjøp. 

5.  De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for investering i materielle og immaterielle eiendeler. 

6.  Støttebeløpet skal ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet for investe-

ringen. Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalingsordning. 

7.  Dedikert infrastruktur skal ikke unntas i henhold til denne artikkel. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 57 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 800/2008 oppheves. 

Artikkel 58 

Overgangsbestemmelser 

1.  Denne forordning får anvendelse på individuell støtte som gis før forordningen trer i kraft, dersom støtten oppfyller alle 

vilkårene fastsatt i denne forordning, med unntak av artikkel 9. 

2.  Støtte som ikke er unntatt fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3 i henhold til denne forordning eller til andre, 

tidligere gjeldende forordninger som er vedtatt i henhold til artikkel 1 i forordning (EF) nr. 994/98, skal vurderes av 

Kommisjonen i samsvar med relevante rammer, retningslinjer, meldinger og kunngjøringer. 
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3.  Individuell støtte som gis før 1. januar 2015 i henhold til en forordning som er vedtatt i samsvar med artikkel 1 i 

forordning (EF) nr. 994/98 og som er i kraft på det tidspunkt støtten tildeles, skal anses som forenlig med det indre marked og 

skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, med unntak av regionalstøtte. Støtteordninger for risikokapital til 

SMB-er som er opprettet før 1. juli 2014 og som er unntatt fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3 i henhold til 

forordning (EF) nr. 800/2008, skal fortsatt være unntatt og forenlige med det indre marked inntil finansieringsavtalen utløper, 

forutsatt at forpliktelsen til å yte offentlig finansiering til det støttede investeringsfondet for aktiv eierkapital (private equity-

fond) ble inngått på grunnlag av slik avtale før 1. januar 2015, og at de andre vilkårene for unntak fortsatt er oppfylt. 

4.  Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal støtteordninger som er unntatt ved denne forordning, fortsatt være 

unntatt i en tilpasningsperiode på seks måneder, med unntak av regionalstøtteordninger. Unntaket for regionalstøtteordninger 

skal utløpe samtidig med de godkjente regionalstøttekartene. Unntaket for risikofinansieringsstøtte som er unntatt i henhold til 

artikkel 21 nr. 2 bokstav a), skal utløpe ved utgangen av den perioden som er fastsatt i finansieringsavtalen, forutsatt at 

forpliktelsen til å yte offentlig finansiering til det støttede investeringsfondet for aktiv eierkapital (private equity-fond) ble 

inngått på grunnlag av en slik avtale innen seks måneder etter utløpet av denne forordnings gyldighetsperiode, og at alle andre 

vilkår for unntak fortsatt er oppfylt. 

Artikkel 59 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2014. 

Den får anvendelse til 31. desember 2020. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Joaquín ALMUNIA 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

SMB-DEFINISJON 

Artikkel 1 

Bedrift 

Som bedrift anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Dette omfatter særlig 

selvstendig næringsdrivende og familieforetak som utøver håndverksvirksomhet eller annen virksomhet, samt interessentskap 

eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet. 

Artikkel 2 

Antall ansatte og finansielle terskler som definisjon av ulike bedriftskategorier 

1.  Kategorien svært små, små og mellomstore bedrifter (SMB-kategorien) omfatter bedrifter som sysselsetter færre enn  

250 personer og har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger  

43 millioner euro. 

2.  Innenfor SMB-kategorien defineres en liten bedrift som en bedrift som sysselsetter færre enn 50 personer og har en 

årsomsetning og/eller en årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro. 

3.  Innenfor SMB-kategorien defineres en svært liten bedrift som en bedrift som sysselsetter færre enn 10 personer og har en 

årsomsetning og/eller en årsbalanse som ikke overstiger 2 millioner euro. 

Artikkel 3 

Typer av bedrifter som tas i betraktning ved beregning av antall ansatte og finansielle beløp 

1.  «Uavhengig bedrift» er enhver bedrift som ikke er klassifisert som partnerbedrift i henhold til nr. 2 eller som tilknyttet 

bedrift i henhold til nr. 3. 

2.  «Partnerbedrifter» er alle bedrifter som ikke er klassifisert som tilknyttede bedrifter i henhold til nr. 3, og som det er 

følgende forbindelse mellom: en bedrift (bedrift som befinner seg i et tidligere ledd i omsetningskjeden) som alene eller i 

fellesskap med en eller flere tilknyttede bedrifter i henhold til nr. 3 har 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettene i en 

annen bedrift (som befinner seg i et senere ledd i omsetningskjeden). 

En bedrift kan imidlertid betegnes som uavhengig, dvs. uten partnerbedrifter, selv om terskelen på 25 % nås eller overstiges av 

følgende investorer, forutsatt at disse investorene verken enkeltvis eller i fellesskap er tilknyttet den berørte bedriften i henhold 

til nr. 3: 

a)  offentlige investeringsselskaper, risikokapitalselskaper, fysiske personer eller grupper av enkeltpersoner som regelmessig 

utøver virksomhet som risikokapitalinvestorer som investerer egenkapital i ikke-børsnoterte foretak (såkorninvestorer), 

forutsatt at samlet investering for disse såkorninvestorene i ett og samme foretak er mindre enn 1 250 000 euro, 

b)  universiteter eller sentre for ideell forskning, 

c)  institusjonelle investorer, herunder regionutviklingsfond, 

d)  selvstendige lokale myndigheter med et årlig budsjett på mindre enn 10 millioner euro og færre enn 5 000 innbyggere. 

3.  «Tilknyttede bedrifter» er bedrifter som har en av følgende forbindelser med hverandre: 

a)  en bedrift sitter med flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter i en annen bedrift, 

b)  en bedrift har rett til å utpeke eller fjerne et flertall av medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet i en 

annen bedrift,  
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c)  en bedrift har rett til å utøve dominerende innflytelse på en annen bedrift i henhold til en kontrakt inngått med den bedriften 

eller i henhold til en bestemmelse i dens stiftelsesdokumenter eller vedtekter, 

d)  en bedrift som er aksjeeier eller deltaker i en annen bedrift, kontrollerer alene, i henhold til en avtale med andre aksjeeiere 

eller deltakere i denne bedriften, et flertall av aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter i denne bedriften. 

En dominerende innflytelse anses ikke å foreligge dersom investorene nevnt i nr. 2 annet ledd ikke direkte eller indirekte deltar 

i forvaltningen av den berørte bedriften, med forbehold for deres rettigheter som aksjeeiere. 

Bedrifter som opprettholder noen av de forbindelsene som beskrives i første ledd, gjennom en eller flere andre bedrifter eller 

gjennom en investor som nevnt i nr. 2, anses også for å være tilknyttet. 

Bedrifter som opprettholder en eller flere slike forbindelser gjennom en fysisk person eller en gruppe fysiske personer som 

opptrer i fellesskap, skal også anses som tilknyttede bedrifter dersom de utøver sin virksomhet eller en del av sin virksomhet i 

det samme relevante marked eller i tilgrensende markeder. 

Et «tilgrensende marked» anses som markedet for et produkt eller en tjeneste som befinner seg på et umiddelbart foregående 

eller etterfølgende ledd i omsetningskjeden. 

4.  Med unntak av tilfellene nevnt i nr. 2 annet ledd kan en bedrift ikke anses å være en SMB dersom 25 % eller mer av 

kapitalen eller stemmerettene direkte eller indirekte kontrolleres av ett eller flere offentlige organer enkeltvis eller i fellesskap. 

5.  Bedrifter kan avgi en erklæring om sin status som uavhengig bedrift, partnerbedrift eller tilknyttet bedrift og om tersklene 

fastsatt i artikkel 2. Erklæringen kan avgis selv om kapitalen er spredt på en slik måte at det ikke er mulig å fastslå nøyaktig 

hvem som eier den, og i så fall kan bedriften erklære i god tro at den har rimelig grunn til å anta at én enkelt bedrift eller flere 

innbyrdes tilknyttede bedrifter i fellesskap ikke eier 25 % eller mer av den. Slike erklæringer avgis med forbehold for de 

kontroller og undersøkelser som er fastsatt i nasjonale regler eller unionsregler. 

Artikkel 4 

Data som skal anvendes ved beregning av antall ansatte og finansielle beløp samt referanseperiode 

1.  Dataene som skal anvendes ved beregning av antall ansatte og finansielle beløp, skal hentes fra siste godkjente 

regnskapsperiode og beregnes på årsbasis. De anvendes fra datoen for årsregnskapets avslutning. Beløpet som velges for 

omsetning, beregnes uten merverdiavgift (mva) og andre indirekte skatter. 

2.  Dersom en bedrift på datoen for årsregnskapets avslutning fastslår at den på årsbasis har over- eller underskredet det 

antallet ansatte eller de finansielle tersklene som er fastsatt i artikkel 2, fører ikke dette til at svært små, små og mellomstore 

bedrifter får eller mister sin status, unntatt når disse tersklene over- eller underskrides to år på rad. 

3.  For nyopprettede bedrifter som ennå ikke har foretatt noen regnskapsavslutning, skal de anvendte dataene være basert på 

et rimelig overslag gjort i løpet av regnskapsåret. 

Artikkel 5 

Antall ansatte 

Antall ansatte tilsvarer antall årsverk, dvs. antall personer som har arbeidet heltid i den berørte bedriften eller for bedriftens 

regning i hele referanseåret. Arbeid utført av personer som ikke har arbeidet hele året, personer som har arbeidet deltid, uansett 

varighet, og sesongarbeidere beregnes som brøkdeler av årsverk. Som ansatte regnes 

a)  lønnstakere, 

b)  personer som arbeider for bedriften, står i et underordnet forhold til den og sidestilles med lønnstakere i henhold til nasjonal 

lovgivning, 
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c)  disponerende eiere, 

d)  deltakere som utøver regelmessig virksomhet i bedriften og får økonomiske fordeler fra bedriften. 

Lærlinger eller studenter under yrkesrettet opplæring med lærlingkontrakt eller kontrakt om yrkesrettet opplæring medregnes 

ikke i antall ansatte. Fødselspermisjon eller foreldrepermisjon skal ikke medregnes. 

Artikkel 6 

Utarbeiding av data for en bedrift 

1.  For en uavhengig bedrift utarbeides dataene, herunder antall ansatte, utelukkende på grunnlag av denne bedriftens 

regnskaper. 

2.  For en bedrift som har partnerbedrifter eller tilknyttede bedrifter, blir dataene, herunder antall ansatte, utarbeidet på 

grunnlag av bedriftens regnskaper og andre opplysninger om bedriften eller, dersom slike foreligger, bedriftens konsoliderte 

regnskaper eller de konsoliderte regnskapene bedriften inngår i ved konsolidering. 

Til dataene omhandlet i første ledd legges dataene for den berørte bedriftens eventuelle partnerbedrifter som er umiddelbart 

overordnet eller underordnet den. Dataene skal legges sammen proporsjonalt med prosentandelen av kapitalen eller 

stemmerettene (den høyeste av disse to andelene). Ved krysseierskap skal den høyeste prosentandelen anvendes. 

Til dataene omhandlet i første og annet ledd legges 100 % av dataene for enhver bedrift som er direkte eller indirekte knyttet til 

den berørte bedriften, og som ikke allerede inngår i regnskapene ved konsolidering. 

3.  Ved anvendelse av nr. 2 skal dataene for partnerbedriftene til den berørte bedriften hentes fra deres regnskaper og deres 

andre opplysninger, eventuelt i konsolidert form. Til disse legges 100 % av dataene for bedrifter som er knyttet til disse 

partnerbedriftene, med mindre deres regnskapsdata allerede inngår ved konsolidering. 

Ved anvendelse av nevnte nr. 2 skal dataene for bedriftene som er knyttet til den berørte bedriften, hentes fra deres regnskaper 

og deres andre opplysninger, eventuelt i konsolidert form. Til disse legges proporsjonalt dataene for de tilknyttede bedriftenes 

eventuelle partnerbedrifter som befinner seg på et umiddelbart foregående eller etterfølgende ledd i omsetningskjeden, med 

mindre de allerede inngår i det konsoliderte regnskapet i et forhold som minst tilsvarer den prosentandelen som er fastsatt i nr. 2 

annet ledd. 

4.  Dersom antall ansatte i en gitt bedrift ikke framgår av de konsoliderte regnskapene, skal antallet beregnes ved å legge 

sammen de proporsjonale dataene for denne bedriftens partnerbedrifter og legge til de proporsjonale dataene for de bedriftene 

den berørte bedriften er tilknyttet. 

 _____   
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER OM STATSSTØTTE SOM OMFATTES AV UNNTAK I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE FORORDNING 

DEL I 

Oversendes gjennom Kommisjonens IT-system som fastsatt i artikkel 11 

Støttereferanse (fylles ut av Kommisjonen)  

Medlemsstat ...................................................................................................................................................... 

Medlemsstatens 

referansenummer ...................................................................................................................................................... 

Region 

Navn på regionen(e) (NUTS(1))  

............................................................  

 

Regionens støttestatus(2)  

 ...............................................................................  

 

Bevilgende myndighet 

Navn   ...............................................................................  

Postadresse 

Nettadresse 

 ...............................................................................  

 

Støttetiltakets tittel .....................................................................................................................................................  

Nasjonalt rettsgrunnlag 

(henvisning til nasjonalt 

offisielt kunngjøringsblad) 

.....................................................................................................................................................  

 

 

Lenke til den fullstendige 

teksten til støttetiltaket på 

Internett 
..................................................................................................................................................... 

Type tiltak 

  Støtteordning  

  Ad hoc-støtte Støttemottakerens navn og foretaksgruppen(3) 

som støttemottakeren tilhører 

 ...............................................................................  

Endring av en eksisterende 

støtteordning eller av ad 

hoc-støtte 

 Kommisjonens støttereferanse 

  Forlengelse  .....................................................................................  

  Endring  .....................................................................................  

Varighet(4)   Støtteordning dd/mm/åååå til dd/mm/åååå 

Dato for tildeling av støtte(5)   Ad hoc-støtte dd/mm/åååå 

Berørt(e) økonomisk(e) 

sektor(er) 

 Alle støtteberettigede økonomiske 

sektorer 

 

  Begrenset til særlige sektorer: 

Angi på NACE-gruppenivå(6) 

 .....................................................................................  
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Type støttemottaker 

 SMB-er  

 Store foretak  

Budsjett 

Samlet årlig budsjett som er planlagt 

for ordningen(7) 

Nasjonal valuta ....................  (fullstendig beløp) 

 

Samlet ad hoc-støtte til foretaket(8) Nasjonal valuta ....................  (fullstendig beløp) 

 

  For garantier(9) Nasjonal valuta ....................  (fullstendig beløp) 

 

Støtteinstrument 

  Tilskudd/Rentetilskudd 

  Lån/Tilbakebetalingspliktige forskudd 

  Garanti (eventuelt med henvisning til kommisjonsbeslutningen(10)) 

  Skattefordel eller skattefritak 

  Tilgang til risikofinansiering 

  Annet (angis nærmere) 

 ............................................................................................................................................... 

Angi hvilken av de brede kategoriene nedenfor støtten passer best inn i med hensyn 

til dens virkning/funksjon: 

  Tilskudd 

  Lån 

  Garanti 

  Skattefordel 

  Tilgang til risikofinansiering 

  Ved medfinansiering fra 

EU-fond 

Navn på EU-fondet eller -fondene:  

 ............................................................  

 

Finansieringsbeløp (per 

EU-fond) 

 ......................................  

 

Nasjonal valuta  

 ................................  

(fullstendig beløp) 

 ......................................  

 

(1) NUTS – nomenklatur over regionale statistikkenheter. Regionen angis vanligvis på nivå 2.  

(2) Artikkel 107 nr. 3 bokstav a) i TEUV (status «A»), artikkel 107 nr. 3 bokstav c) i TEUV (status «C»), områder uten støtte, dvs. områder som 

ikke er berettigede til regionalstøtte (status «N»). 

(3) Med hensyn til konkurransereglene fastsatt i traktaten og ved anvendelse av denne forordning menes med foretak en enhet som utøver 

økonomisk virksomhet, uansett rettslig status og finansieringsmåte. Domstolen har fastslått at enheter som kontrolleres (rettslig eller faktisk) 

av samme enhet, bør anses som ett foretak. 

(4) Det tidsrommet den bevilgende myndighet kan forplikte seg til å gi støtte for.  

(5) Fastsatt i samsvar med artikkel 2 nr. 27 i forordningen. 

(6) NACE Rev. 2 – standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap. Sektoren skal vanligvis angis på gruppenivå.  

(7) Dersom det gjelder en støtteordning: Angi den samlede årlige budsjettet som er planlagt for ordningen, eller et overslag over tapte 

skatteinntekter per år for alle støtteinstrumenter som inngår i ordningen. 

(8) Dersom det gjelder tildeling av ad hoc-støtte: Angi det samlede støttebeløpet / tapte skatteinntekter.  

(9) Når det gjelder garantier: Angi de (høyeste) garanterte lånebeløpene. 

(10) En eventuell henvisning til kommisjonsbeslutningen om godkjenning av metoden for å beregne bruttotilskuddsekvivalenten, i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i forordningen.  
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DEL II 

Oversendes gjennom Kommisjonens IT-system som fastsatt i artikkel 11 

Angi de bestemmelsene i gruppeunntaksforordningen som støttetiltaket gjennomføres etter. 

Hovedmål – allmenne mål (liste) Mål (liste) 

Høyeste 

støtteintensitet i 

prosent eller 

høyeste årlige 

støttebeløp i 

nasjonal valuta 

(fullstendig beløp) 

SMB-er – 

bonuser i % 

Regionalstøtte – investerings-

støtte(1) (artikkel 14) 

 Støtteordning .......... % .......... % 

 Ad hoc-støtte .......... % .......... % 

Regionalstøtte – driftsstøtte 

(artikkel 15) 

  Transportkostnader for varer i støtteberettigede 

områder (artikkel 15 nr. 2 bokstav a)) 

.......... % .......... % 

  Tilleggskostnader i fjerntliggende regioner (artikkel 15 

nr. 2 bokstav b)) 

.......... % .......... % 

  Regional byutviklingsstøtte (artikkel 16) .......... nasjonal 

valuta 

.......... % 

 Støtte til SMB-er (artikkel 17-20) .......... % .......... % 

Støtte til SMB-er – SMB-ers 

tilgang til finansiering (artikkel 21 

og 22) 

  Risikofinansieringsstøtte (artikkel 21) .......... nasjonal 

valuta 

.......... % 

  Støtte til nyetablerte foretak (artikkel 22) .......... nasjonal 

valuta 

.......... % 

  Støtte til SMB-er – støtte til alternative handelsplasser som har SMB-er som 

spesialområde (artikkel 23) 

............. %; der-

som støtten gis i 

form av etab-

leringsstøtte, 

.......... nasjonal 

valuta 

.......... % 

  Støtte til SMB-er – støtte til kostnader knyttet til forundersøkelser (artikkel 24) .......... % .......... % 

Støtte til forskning og utvikling og 

innovasjon (artikkel 25-30) 

Støtte til 

forsknings- og 

utviklings-

prosjekter 

(artikkel 25) 

  Grunnforskning (artikkel 25 nr. 2 

bokstav a)) 

.......... % .......... % 

  Industriell forskning (artikkel 25 nr. 2 

bokstav b)) 

.......... % .......... % 

  Eksperimentell utvikling (artikkel 25 

nr. 2 bokstav c)) 

.......... % .......... % 

  Forundersøkelser (artikkel 25 nr. 2 

bokstav d)) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer  

(artikkel 26) 

.......... % .......... % 

  Støtte til innovasjonsklynger (artikkel 27) .......... % .......... % 

  Innovasjonsstøtte til SMB-er (artikkel 28) .......... % .......... % 
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Hovedmål – allmenne mål (liste) Mål (liste) 

Høyeste 

støtteintensitet i 

prosent eller 

høyeste årlige 

støttebeløp i 

nasjonal valuta 

(fullstendig beløp) 

SMB-er – 

bonuser i % 

   Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon  

(artikkel 29) 

.......... % .......... % 

  Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og 

akvakultursektoren (artikkel 30) 

.......... % .......... % 

  Opplæringsstøtte (artikkel 31) .......... % .......... % 

Støtte for vanskeligstilte 

arbeidstakere og for funksjons-

hemmede arbeidstakere (artikkel 

32-35) 

  Støtte i form av lønnssubsidier til rekruttering av 

vanskeligstilte arbeidstakere (artikkel 32) 

.......... % .......... % 

  Støtte i form av lønnssubsidier til sysselsetting av 

funksjonshemmede arbeidstakere (artikkel 33) 

.......... % .......... % 

  Støtte beregnet på å kompensere for 

tilleggskostnadene for sysselsetting av 

funksjonshemmede arbeidstakere (artikkel 34) 

.......... % .......... % 

  Støtte beregnet på å kompensere for kostnadene for 

bistand til vanskeligstilte arbeidstakere (artikkel 35) 

.......... % .......... % 

Støtte til miljøvern (artikkel 36-49)   Investeringsstøtte som gjør det mulig for foretak å gå 

lenger enn EU-standardene for miljøvern eller å heve 

miljøvernnivået i fravær av EU-standarder (artikkel 36) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til framtidige EU-

standarder (artikkel 37) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til energieffektivitetstiltak  

(artikkel 38) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til energieffektivitetsprosjekter i 

bygninger (artikkel 39) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til høyeffektiv kraftvarme  

(artikkel 40) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til fremming av energi fra fornybare 

kilder (artikkel 41) 

.......... % .......... % 

  Driftsstøtte til fremming av elektrisitet fra fornybare 

kilder (artikkel 42) 

.......... % .......... % 

  Driftsstøtte til fremming av energi fra fornybare kilder i 

små anlegg (artikkel 43) 

.......... % .......... % 

  Støtte i form av nedsatte miljøavgifter i henhold til 

direktiv 2003/96/EF (artikkel 44) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til sanering av forurensede områder 

(artikkel 45) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og 

fjernkjøling (artikkel 46) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til gjenvinning og ombruk av avfall 

(artikkel 47) 

.......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til energiinfrastruktur (artikkel 48) .......... % .......... % 

  Støtte til miljøundersøkelser (artikkel 49) .......... % .......... % 
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Hovedmål – allmenne mål (liste) Mål (liste) 

Høyeste 

støtteintensitet i 

prosent eller 

høyeste årlige 

støttebeløp i 

nasjonal valuta 

(fullstendig beløp) 

SMB-er – 

bonuser i % 

  Støtte for å kompensere for 

skader som skyldes visse 

naturkatastrofer (artikkel 50) 

Høyeste støtteintensitet .......... % .......... % 

Type naturkatastrofe   jordskjelv 

  snøskred 

  jordskred 

  flom 

  tornado 

  orkan 

 vulkanutbrudd 

 skogbrann 

Datoen da naturkatastrofen inntraff dd/mm/åååå til dd/mm/åååå 

  Sosialstøtte til transport for personer bosatt i fjerntliggende regioner (artikkel 51) .......... % .......... % 

  Støtte til bredbåndsinfrastrukturer (artikkel 52) .......... nasjonal 

valuta 

.......... % 

  Støtte til kultur og bevaring av kulturarv (artikkel 53) .......... % .......... % 

  Støtteordninger for audiovisuelle verker (artikkel 54)   

.......... % .......... % 

  Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk (artikkel 55) .......... % .......... % 

  Investeringsstøtte til lokale infrastrukturer (artikkel 56) .......... % .......... % 

(1)  Ved ad hoc-regionalstøtte i tillegg til støtte som gis i henhold til en støtteordning, angis både den støtteintensiteten som gis i henhold til 

støtteordningen, og intensiteten av ad hoc-støtte.  
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VEDLEGG III 

Bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 

Medlemsstatene skal organisere sine sentrale nettsteder for statsstøtte, der opplysninger som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 skal 

offentliggjøres på en slik måte at de er lett tilgjengelige. Opplysningene skal offentliggjøres i et regnearkformat, for eksempel i 

CSV- eller XML-format, som gjør det mulig å søke i, velge ut og enkelt offentliggjøre opplysninger på Internett. Alle berørte 

parter skal ha ubegrenset tilgang til nettstedet. Det skal ikke stilles krav om brukerregistrering for tilgang til nettstedet. 

Følgende opplysninger om individuell støtte som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres: 

— støttemottakerens navn 

— støttemottakerens identifikator 

— type bedrift (SMB/stort foretak) på tildelingstidspunktet 

— region der støttemottakeren er etablert, på NUTS II-nivå(1) 

— virksomhetssektor på NACE-gruppenivå(2) 

— støtteelement, uttrykt som fullstendig beløp i nasjonal valuta(3) 

— støtteinstrument(4) (tilskudd/rentetilskudd, lån/tilbakebetalingspliktige forskudd/tilbakebetalingspliktige tilskudd, garanti, 

skattefordel eller skattefritak, risikofinansiering, annet (angis nærmere)) 

— tildelingsdato 

— støttens formål 

— bevilgende myndighet 

— for ordninger i henhold til artikkel 16 og 21, navn på den bemyndigede enheten og navnene på de utvalgte finansformid-

lerne 

— støttetiltakets referanse(5) 

 __________  

  

(1) NUTS – nomenklatur over regionale statistikkenheter. Regionen angis vanligvis på nivå 2. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske felles-

skap (EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1), som endret ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 761/93 av 24. mars 1993 (EFT L 83 av 3.4.1993, 

s. 1) og rettelse (EFT L 159 av 11.7.1995, s. 31). 

(3) Bruttotilskuddsekvivalent eller, for risikofinansieringsordninger, investeringsbeløpet. For driftsstøtte kan årlig støttebeløp per støttemot-

taker angis. For skatteordninger og for ordninger i henhold til artikkel 16 (Regional byutviklingsstøtte) og 21 (Risikofinansieringsstøtte) 

kan dette beløpet angis innenfor intervallene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i denne forordning. 

(4) Dersom støtten tildeles gjennom flere støtteinstrumenter, skal støttebeløpet angis per instrument. 

(5) Som angitt av Kommisjonen gjennom den elektroniske framgangsmåten omhandlet i artikkel 11 i denne forordning. 
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