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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/313 

av 28. februar 2018 

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

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2018) 1149](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

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

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

90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

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

nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det fastsett ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) Belgia har meldt frå til Kommisjonen om at godkjenninga av kontrollsentra Avia Partner og WFS ved Brussel-

Zaventem lufthamn bør avgrensast til produkt under visse kontrollerte temperaturar. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF 

bør difor endrast. 

3) Etter eit framlegg frå Danmark bør godkjenninga av grensekontrollstasjonen ved hamna i København avgrensast til 

emballerte produkt. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

4) Tyskland har meldt frå til Kommisjonen om at dei har trekt tilbake godkjenninga av produkt ved grensekontroll-

stasjonen ved Hannover-Langenhagen lufthamn. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

5) Irland har meldt frå til Kommisjonen om at dei har trekt tilbake godkjenninga av levande hovdyr ved grensekontroll-

stasjonen ved Shannon lufthamn. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

6) Spania har meldt frå til Kommisjonen om at dei har mellombels oppheva godkjenninga av grensekontrollstasjonen ved 

Alicante lufthamn med omsyn til levande dyr og produkt som ikkje er meinte for konsum. Vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF bør difor endrast. 

7) Etter eit framlegg frå Spania bør godkjenninga av det nye kontrollsenteret Alaire ved grensekontrollstasjonen ved 

Madrid lufthamn leggjast til, og godkjenninga av kontrollsenteret Frigalsa ved grensekontrollstasjonen i Vigo hamn bør 

fornyast. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2018, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

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

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2019/EØS/50/01 
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8) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale, regionale og lokale einingar i det integrerte 

veterinærdatasystemet (TRACES). 

9) På grunnlag av opplysningar frå Kroatia bør det gjerast visse endringar for den medlemsstaten i lista over lokale 

einingar i TRACES. Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 28. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a) I den delen som gjeld Belgia, skal posten for lufthamna Brussel-Zaventem lyde: 

«Brussel-Zaventem 

Bruxelles-Zaventem 

BE BRU 4 A Flight Care 2 NHC(2) U, E, O 

Avia Partner HC-T(2)  

WFS HC-T(CH)(2)  

Swiss Port HC(2)»  

b) I den delen som gjeld Danmark, skal posten for hamna i København lyde: 

«København DK CPH 1 P  HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), 

NHC-NT(2)» 

 

c) I den delen som gjeld Tyskland, skal posten for lufthamna Hannover-Langenhagen lyde: 

«Hannover-Langenhagen DE HAJ 4 A   O(10)» 

d) I den delen som gjeld Irland, skal posten for lufthamna i Shannon lyde: 

«Shannon IE SNN 4 A  HC(2), NHC(2) E» 

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

i) Posten for lufthamna i Alicante skal lyde: 

«Alicante ES ALC 4 A  HC(2), NHC(2) (*) O(10) (*)» 

ii) Posten for lufthamna i Madrid skal lyde: 

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

NT(2) (*), NHC(2) 

U, E, O 

Swissport HC(2), NHC(2) O 

PER4 HC-T(CH)(2)  

WFS: World Wide 

Flight Services 

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

NHC-NT 

O 

Alaire HC-T(2)»  

iii) Posten for hamna i Vigo skal lyde: 

«Vigo ES VGO 1 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Frioya HC-T(FR)(2)(3)  

Frigalsa HC-T(FR)(3)  

Pescanova HC-T(FR)(2)(3)  

Fandicosta(*) HC-T(FR)(2)(3) (*)  

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)»  
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2) I vedlegg II skal postane i den delen som gjeld Kroatia, lyde: 

«HR00001 BJELOVAR 

HR00007 GRAD ZAGREB 

HR00002 VUKOVAR 

HR00003 PULA 

HR00009 ŠIBENIK 

HR00008 SLAVONSKI BROD 

HR00004 SPLIT 

HR00005 VARAŽDIN 

HR00006 ZAGREB 

HR00010 KARLOVAC 

HR00011 SISAK 

HR00012 VIROVITICA» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/136 

av 25. januar 2018 

om utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium for munn- og klovsyke og om endring av 

vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for 

smittsomt blæreutslett hos gris 

[meddelt under nummer K(2018) 299](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(1), særlig artikkel 24 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 

om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(2), særlig 

artikkel 69 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes i Unionen ved utbrudd av blant 

annet smittsomt blæreutslett hos gris. I nr. 6 i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF angis det EU-referanselaboratoriet for 

smittsomt blæreutslett hos gris som skal ivareta de oppgaver og plikter som er fastsatt i direktivets vedlegg III. 

2) Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av munn- og 

klovsyke. Ved direktiv 2003/85/EF er det blant annet fastsatt at det skal utpekes et EU-referanselaboratorium for munn- 

og klovsyke som skal ivareta de oppgaver og plikter som er fastsatt i direktivets vedlegg XVI. EU-referanselaboratoriet 

for munn- og klovsyke ble deretter utpekt i kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU(3). 

3) Som følge av Det forente kongerikes underretning etter artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union må laboratoriet 

som i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF ble angitt som Den europeiske unions referanselaboratorium for smittsomt 

blæreutslett hos gris og deretter ved gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU ble utpekt som Den europeiske unions 

referanselaboratorium for munn- og klovsyke, avslutte sine oppgaver som EU-referanselaboratorium for disse to 

sykdommene. 

4) Kommisjonen har, i nært samarbeid med medlemsstatene, gjennomført en utvelgingsprosess for å utpeke EU-referanse-

laboratoriet for munn- og klovsyke, på grunnlag av krav om teknisk og vitenskapelig kompetanse og faglig kunnskap hos 

de ansatte. 

5) Etter avsluttet utvelgingsprosess ble gruppen ANSES & CODA-CERVA bestående av Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) i Maisons-Alfort, Frankrike, og Veterinary and 

Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) i Uccle, Belgia, utpekt. 

6) For å sikre kontinuitet med hensyn til virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke og for å gi det 

nylig utpekte EU-referanselaboratoriet tilstrekkelig tid til å komme i full drift, bør tiltakene fastsatt i denne beslutning 

gjelde fra 1. januar 2019.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 62 av 15.3.1991, s. 69. 

(2) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU av 7. desember 2012 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for munn- og 

klovsyke og om oppheving av vedtak 2006/393/EU (EUT L 337 av 11.12.2014, s. 54). 

2019/EØS/50/02 
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7) I sin vitenskapelige uttalelse om smittsomt blæreutslett hos gris og vesikulær stomatitt(1) fastslo Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet at smittsomt blæreutslett hos gris ikke lenger har et epidemisk potensial og raskt 

kan påvises ved laboratorieundersøkelser. Dessuten har den epidemiologiske situasjonen med hensyn til smittsomt 

blæreutslett hos gris i Den europeiske union forbedret seg betraktelig, og de siste tilfellene ble påvist bare gjennom 

laboratorieundersøkelse av prøver fra en liten region i én enkelt medlemsstat. Siden 2014 er smittsomt blæreutslett hos 

gris ikke lenger oppført som meldepliktig sykdom av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE)(2). 

8) Selv om direktiv 92/119/EØF og 2003/85/EF vil oppheves med virkning fra 21. april 2021 i samsvar med artikkel 270 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(3), er munn- og klovsyke oppført i artikkel 5 nr. 1 i nevnte 

forordning, mens smittsomt blæreutslett hos gris er oppført i vedlegg II til forordningen. I samsvar med artikkel 275 i 

nevnte forordning skal listen over sykdommer i vedlegg II gjennomgås senest 20. april 2019. Av ovennevnte 

vitenskapelige og tekniske årsaker oppfyller ikke smittsomt blæreutslett hos gris kriteriene for listeføring i henhold til 

artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. 

9) Videre inngår smittsomt blæreutslett hos gris og andre vesikulære sykdommer i visse oppgaver og plikter fastsatt for 

EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke i henhold til vedlegg XVI til direktiv 2003/85/EF, særlig med hensyn 

til nasjonale referanselaboratoriers og EU-referanselaboratoriets kapasitet til å utføre differensialdiagnostisering av 

munn- og klovsyke. Alle disse faktorene tilsammen gjør det mulig å oppheve utpekingen av EU-referanselaboratoriet 

for smittsomt blæreutslett hos gris. 

10) Henvisninger til laboratoriet angitt i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF utgår. Vedlegg II til direktiv 92/119/EF bør 

derfor endres. 

11) Av klarhetshensyn bør gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2019, datoen da det 

nylig utpekte EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke overtar sine oppgaver og plikter. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gruppen ANSI & CODA-CERVA bestående av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 

du travail (ANSES) i Maisons-Alfort, Frankrike, og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) i Uccle, 

Belgia, utpekes til EU-referanselaboratorium for munn- og klovsyke for et ubestemt tidsrom. 

Artikkel 2 

I vedlegg II til direktiv 92/119/EØF utgår nr. 6. 

Artikkel 3 

Gjennomføringsbeslutning 2012/767/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2019. 

Henvisninger til den opphevede gjennomføringsbeslutningen skal forstås som henvisninger til denne beslutning. 

  

(1) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd (AHAW), «Scientific Opinion on Swine Vesicular Disease and Vesicular 

Stomatitis.» EFSA Journal 2012;10(4):2631. [97 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2631. 

(2) Resolusjon nr. 31 om endringer i OIEs helseregelverk for landdyr, som ble vedtatt på den 82. generalforsamlingen for Verdens dyrehelse-

organisasjon (OIE), 25.–30. mai 2014, i Paris, Frankrike. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 
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Artikkel 4 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2019. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/187 

av 6. februar 2018 

om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet for bekjempelse 

og utryddelse av pseudorabies i regionen Emilia-Romagna i Italia 

[meddelt under nummer K(2018) 579](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med svin innenfor Unionen. Artikkel 9 i nevnte direktiv 

fastsetter at en medlemsstat som har et obligatorisk nasjonalt program for bekjempelse av pseudorabies for hele eller 

deler av sitt territorium, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Det fastsettes også at det kan 

kreves tilleggsgarantier i forbindelse med handel med svin innenfor Unionen. 

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF(2) er det fastsatt tilleggsgarantier i forbindelse med forflytning av svin mellom 

medlemsstater. Disse garantiene er knyttet til klassifiseringen av medlemsstatene etter deres status med hensyn til 

pseudorabies. I vedlegg II til vedtak 2008/185/EF angis de medlemsstatene eller de regionene i disse der det er iverksatt 

godkjente nasjonale programmer for bekjempelse og utryddelse av pseudorabies. 

3) Italia har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen med henblikk på godkjenning av sitt program for bekjempelse og 

utryddelse av pseudorabies i regionen Emilia-Romagna, og med henblikk på behørig oppføring av denne regionen i 

vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. Vurderingen av dokumentasjonen tilsier at regionen Emilia-Romagna bør oppføres 

på listen i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

4) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

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

og fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2008/185/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2018, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor 

Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen (EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19). 

2019/EØS/50/03 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Medlemsstater eller regioner i disse der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse og utryddelse 

av pseudorabies 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

ES Spania Alle regioner 

IT Italia Regionen Emilia-Romagna 

Regionen Friuli-Venezia Giulia 

Regionen Lombardia 

Regionen Veneto 

LT Litauen Alle regioner 

PL Polen Voivodskapet dolnośląskie: alle regioner 

Voivodskapet kujawsko-pomorskie: alle regioner 

Voivodskapet lubelskie: alle regioner 

Voivodskapet lubuskie: alle regioner 

Voivodskapet łódzkie: alle regioner 

Voivodskapet małopolskie: alle regioner 

Voivodskapet mazowieckie: alle regioner 

Voivodskapet opolskie: alle regioner 

Voivodskapet podkarpackie: alle regioner 

Følgende regioner i voivodskapet podlaskie: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, 

wysokomazowiecki, zambrowski 

Voivodskapet pomorskie: alle regioner 

Voivodskapet śląskie: alle regioner 

Voivodskapet świętokrzyskie: alle regioner 

Voivodskapet warmińsko-mazurskie: alle regioner 

Voivodskapet wielkopolskie: alle regioner 

Voivodskapet zachodniopomorskie: alle regioner» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/193 

av 7. februar 2018 

om godkjenning av laboratorier i Brasil og Den russiske føderasjon for utføring av serologiske prøver for 

kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer K(2018) 593](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 3 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsdirektiv 92/65/EØF(2) er det, når det gjelder rabies, fastsatt en alternativ karanteneordning ved innførsel av 

visse kjøttetende husdyr til medlemsstatene. I samsvar med artikkel 16 annet ledd i nevnte direktiv krever denne 

ordningen ved import av hunder, katter og ildrer fra visse tredjestater kontroller av virkningen av vaksinasjonen av disse 

dyrene ved antistofftitrering. 

2) Slike kontroller kreves også i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 576/2013(3) ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra visse tredjestater. 

3) Ved vedtak 2000/258/EF utpekes Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike, som 

det særskilte instituttet som skal utarbeide de nødvendige kriteriene for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning. AFSSA er nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. 

4) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om 

godkjenning for utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

5) Vedkommende myndighet i Brasil har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriet TECSA LABORATÓRIOS 

LTDA i Belo Horizonte, og ANSES har utarbeidet og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport datert 

23. oktober 2017. 

6) Den godkjenningen som ble gitt 31. januar 2006 i samsvar med vedtak 2000/258/EF til Instituto Pasteur i São Paulo, 

Brasil, er blitt trukket tilbake i samsvar med kommisjonsbeslutning 2010/436/EU(4) etter den negative vurderings-

rapporten ANSES la fram for Kommisjonen om dette laboratoriet, datert 30. september 2011. 

7) Vedkommende myndighet i Brasil har inngitt en søknad om fornyet godkjenning av laboratoriet Instituto Pasteur i São 

Paulo, og ANSES har utarbeidet og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport datert 23. oktober 2017. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd 2010/436/EU av 9. august 2010 om gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med 

sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (EUT 

L 209 av 10.8.2010, s. 19). 

2019/EØS/50/04 



Nr. 50/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

8) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriene NoviStem 

LLC i Moskva og Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM) i Volginski, og ANSES har utarbeidet 

og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport datert 23. oktober 2017. 

9) Laboratoriene TECSA LABORATÓRIOS LTDA i Belo Horizonte, Instituto Pasteur i São Paulo, NoviStem LLC i 

Moskva og Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM) i Volginski bør derfor godkjennes til å utføre 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorier til å utføre serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer: 

a) TECSA LABORATÓRIOS LTDA 

Avenida do Contorno, 6226o 

Funcionários — CEP: 30110-042 

Belo Horizonte/MG 

Brasil 

b) Instituto Pasteur 

Avenida Paulista 

393 Cerqueira César 

São Paulo 

Brasil 

c) Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM) 

27 Starovskogo ulitsa 

Volginski urban locality 

Petushinski region 

Vladimir oblast 

Den russiske føderasjon 

d) NoviStem LLC 

2-oy Roshchinski Proyezd 

Block 8, Building 5, Office 2 

Moskva 

Den russiske føderasjon 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/894 

av 24. mai 2017 

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

genotypebestemmelse av sau(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati 

(TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter at hver medlemsstat skal gjennomføre et årlig program for overvåking av TSE i 

samsvar med vedlegg III til nevnte direktiv, som fastsetter regler for et overvåkingssystem. Del II i kapittel A i nevnte 

vedlegg fastsetter regler for overvåking av sauer og geiter, og nr. 8.2 i del II i nevnte kapittel fastsetter at alle 

medlemsstater skal bestemme prionproteingenotypen for kodon 136, 141, 154 og 171 for et minste utvalg av sauer som 

er representativt for hele sauepopulasjonen i medlemsstaten, på minst 600 dyr for medlemsstater med en 

sauepopulasjonen på over 750 000 voksne dyr og på minst 100 dyr for andre medlemsstater. 

3) Etter at kravet om tilfeldig genotypebestemmelse angitt i nr. 8.2 i del II i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 ble innført, har man nådd de opprinnelige målene om å kartlegge genotyper hos sau som er mottakelige for 

skrapesyke, og om å identifisere resistente genotyper hos sau per stat. Tilfeldig genotypebestemmelse av sau er 

imidlertid fortsatt nyttig i medlemsstater som i samsvar med artikkel 6a i forordning (EF) nr. 999/2001 og kapittel C i 

vedlegg VII til nevnte forordning gjennomfører et avlsprogram med henblikk på utvelgelse av TSE-resistens hos 

sauepopulasjoner, og hvis avlsprogram tar sikte på å ha en virkning på den genetiske profilen til deres samlede 

sauepopulasjon. For disse medlemsstatene gjør tilfeldig genotypebestemmelse av en liten andel av hele deres 

sauepopulasjon det mulig å vurdere hvorvidt det eksisterende avlsprogrammet har ønsket virkning, som er å øke 

hyppigheten av ARR-allelet og samtidig redusere prevalensen av de allelene som det er påvist bidrar til mottakelighet 

for TSE. 

4) I kapittel C i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt minstekrav til avlsprogrammer for resistens mot 

TSE hos sau i medlemsstatene, og i nr. 1 i del 1 i nevnte kapittel er det fastsatt at avlsprogrammet skal konsentreres om 

besetninger med høy genetisk verdi. Annet ledd i nr. 1 tillater at de medlemsstatene som har et avlsprogram, kan 

beslutte å tillate prøvetaking og genotypebestemmelse av bare avlsværer i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet. 

Denne bestemmelsen benyttes dersom avlsprogrammet i en medlemsstat tar sikte på å ha en virkning på den genetiske 

profilen til den samlede sauepopulasjonen. Derfor bør kravet om tilfeldig genotypebestemmelse fastsatt i nr. 8.2 i del II i 

kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001, begrenses til de medlemsstatene som gjennomfører et 

avlsprogram, og som tillater prøvetaking og genotypebestemmelse av avlsværer i besetninger som ikke deltar i 

avlsprogrammet. 

5) Uttalelsen fra vitenskapsgruppen for biologiske farer (BIOHAZ) om avlsprogrammet for TSE-resistens hos sau av  

13. juli 2006(2) og fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «EFSAs uttalelse»), vurderte det 

slik at det nåværende kravet fastsatt i nr. 8.2 i del II i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 om tilfeldig 

genotypebestemmelse av 100 eller 600 sauer per år, avhengig av størrelsen på sauepopulasjonen i medlemsstaten, ikke 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 117, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal (2006) 382, 1–46. 
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synes å være tilstrekkelig til å overvåke virkningen av et avlsprogram på den samlede sauepopulasjonen i en medlemsstat, 

siden det prøveantallet som kreves, er så lite. I EFSAs uttalelse ble det anbefalt å øke prøveantallet, og det ble bemerket at, 

dersom man antar at genotypen som overvåkingen retter seg mot, har en prevalens på 50 %, vil det være nødvendig å 

undersøke 1 560 dyr hvert år for å kunne påvise en endring på 5 % i genotypens prevalens med et konfidensnivå på 95 %. 

Ettersom en endring på 5 % i genotypens prevalens i hele sauepopulasjonen sannsynligvis ikke vil forekomme innenfor et 

år, er det hensiktsmessig å foreta slik tilfeldig genotypebestemmelse én gang hvert tredje år. 

6) I EFSAs uttalelse ble det også anbefalt å samle inn epidemiologisk relevante data, som for eksempel regionen, typen 

besetning og dyrets kjønn, med sikte på etterfølgende justering og overvåking av at prøvetakingsplanen er korrekt. Det er 

derfor hensiktsmessig å gi medlemsstatene mulighet til å bestemme nøyaktig prøveantall og hyppighet for deres 

representative prøvetaking og genotypebestemmelse av den nasjonale sauepopulasjonen, idet det tas hensyn til 

epidemiologiske data som er innsamlet ved de tidligere prøvetakingskampanjene, forutsatt at prøvetakingsplanen minst gjør 

det mulig å påvise en endring på 5 % i genotypens prevalens over et tidsrom på tre år, med et konfidensnivå på 95 %. 

7) Kravet om tilfeldig genotypebestemmelse angitt i nr. 8.2 i del II i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 bør derfor oppheves og erstattes med et krav som angitt i del 1 i kapittel C i vedlegg VII til nevnte 

forordning, der det fastsettes at medlemsstater som gjennomfører et avlsprogram for sauer og tillater prøvetaking og 

genotypebestemmelse av avlsværer i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet, bør genotypebestemme et tilfeldig 

utvalg av sauer som er representativt for sauepopulasjonen i medlemsstaten, enten av minst 1 560 dyr én gang hvert 

tredje år, eller av et prøveantall og med en hyppighet som er bestemt av medlemsstaten på grunnlag av kriteriene 

definert i forrige betraktning. 

8) Vedlegg III og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

9) Ettersom tilfeldig genotypebestemmelse er organisert per kalenderår, bør denne endringen få anvendelse fra  

1. januar 2018. 

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

og fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 24. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel A del II skal nr. 8 lyde: 

«8. Genotypebestemmelse 

Prionproteingenotypen for kodon 136, 154 og 171 skal bestemmes for hvert positivt tilfelle av TSE hos sauer. 

Tilfeller av TSE hos sauer med genotyper som koder for alanin på begge alleler i kodon 136, arginin på begge 

alleler i kodon 154 og arginin på begge alleler i kodon 171, skal umiddelbart meldes til Kommisjonen. Dersom det 

positive TSE-tilfellet er et tilfelle av atypisk skrapesyke, skal prionproteingenotypen for kodon 141 også 

bestemmes.» 

b) I kapittel A del I bokstav A skal nr. 8 lyde: 

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

samsvar med kapittel A del II nr. 8.» 

2) I vedlegg VII kapittel C del 1 skal nytt nr. 8 lyde: 

«8. Dersom medlemsstaten i samsvar med annet ledd i nr. 1 tillater prøvetaking og genotypebestemmelse av avlsværer i 

besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet, skal prionproteingenotypen for kodon 136, 141, 154 og 171 bestemmes 

for et minste utvalg som er representativt for hele sauepopulasjonen i medlemsstaten, enten 

a) én gang hvert tredje år med et minste utvalg på minst 1 560 sauer, eller 

b) med en hyppighet og med et prøveantall som er bestemt av medlemsstaten basert på at følgende kriterier 

overholdes: 

i) Prøvetakingsplanen tar hensyn til relevante epidemiologiske data som er innsamlet ved tidligere undersøkelser, 

herunder data om prionproteingenotypen hos sau for kodon 136, 141, 154 og 171 etter rase, region, alder, kjønn 

og besetning. 

ii) Prøvetakingsplanen gjør det mulig minst å påvise en endring på 5 % i genotypens prevalens over et tidsrom på 

tre år, med et effektnivå på 80 % og et konfidensnivå på 95 %.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/338 

av 7. mars 2018 

om godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringssvin, purke, mindre utbredte arter av svin til 

oppfôring eller til avl, oppfôringskalkuner, avlskalkuner, alle andre fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe) og 

avvente smågriser (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 tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene 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 et preparat av  

6-fytase framstilt av Aspergillus niger (CECT 25770). 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 «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av 6-fytase framstilt av 

Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringssvin, 

purker, mindre utbredte arter av svin til oppfôring eller til avl, oppfôringskalkuner, avlskalkuner, alle fuglearter til 

oppfôring eller egglegging og avvente smågriser. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

28. september 2017(2) med at preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det forbedrer den 

avlstekniske ytelsen og/eller bruken av fosfor hos målartene. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

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

5) Vurderingen av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) viser at vilkårene for godkjenning 

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

vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017;15(11):5024. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

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 Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fordøyelsesforbedrende midler 

4a27 BASF SE 6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av 6-fytase framstilt av 

Aspergillus niger (DSM 25770) 

med et minsteinnhold på: 

Fast form: 5 000 FTU(1)/g 

Flytende form: 5 000 FTU/g 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

6-fytase framstilt av Aspergillus 

niger (DSM 25770). 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til fytase i tilsetningsstoffet: 

— Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat 

Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til fytase i premikser: 

— Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat – VDLUFA 27.1.3 

Oppfôringssvin 

Purke 

Mindre utbredte 

arter av 

oppfôringssvin 

— 100 FTU  1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabili-

tet ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern. 

3. Til bruk i avvent smågris på 

opptil 35 kg. 

28.3.2028 

Avvent smågris 125 FTU 

Oppfôrings-

kylling 

Livkylling 

750 FTU 

Oppfôrings-

kalkun 

Avlskalkun 

Alle mindre 

utbredte 

fuglearter 

(unntatt 

eggleggende 

fjørfe) 

125 FTU 
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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 Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til fytase i fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat – EN ISO 30024 

      

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

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/347 

av 5. mars 2018 

om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

smågriser og purker og om endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av 

godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ble godkjent uten tidsbegrensning som fôrtilsetning for smågris 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1847/2003(3) og for purke ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005(4). 

Tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i samsvar 

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

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

inngitt en søknad om ny vurdering av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for purke og smågris. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer». Søknaden 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») konkluderte i sin uttalelse av 20. april 2016(5) 

med at preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet er 

effektivt i purke ved at det har en gunstig virkning i spedgris og avvent smågris ettersom det i vesentlig grad forbedrer 

forholdet mellom fôrinntak og vektøkning. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer 

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

5) Vurderingen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 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) Forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr. 2036/2005 bør derfor endres. 

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

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

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

fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2018, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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. 1847/2003 av 20. oktober 2003 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff og permanent 

godkjenning av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 269 av 21.10.2003, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005 av 14. desember 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13). 

(5) EFSA Journal 2016;14(6):4478 og EFSA Journal 2017;15(7):4932. 

2019/EØS/50/07 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 

I forordning (EF) nr. 1847/2003 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 utgår. 

2) Vedlegg II utgår. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2036/2005 utgår post E1703. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Preparatet oppført i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, som er framstilt og merket før 29. september 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 29. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

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. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4d1703 Danstar 

Ferment AG, 

representert 

ved 

Lallemand 

SAS 

Saccharomyces 

cerevisiae 

CNCM I-1079 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1079 som inneholder minst 

— 1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

(overtrukket form), 

— 2 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

(ikke-overtrukket form). 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-1079. 

Analysemetode(1) 

Telling ved platespredningsmetoden 

ved bruk av gjærekstraktagar  

med kloramfenikoldekstrose (EN 

15789:2009). 

Identifikasjon: polymerasekjedere-

aksjonsmetode (PCR) 15790:2008. 

Purke 

Avvent 

smågris 

— 1 × 109 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

3. Til bruk i purke for å få en gunstig 

virkning for spedgris. 

4. Til bruk i avvent smågris på opptil 

ca. 35 kg. 

29. mars 2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/353 

av 9. mars 2018 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 om tilbaketrekking fra markedet av visse 

fôrtilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om oppheving 

av foreldede bestemmelser om godkjenning av disse tilsetningsstoffene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145(2) kreves det tilbaketrekking fra markedet av 

fôrtilsetningsstoffer som er brakt i omsetning og oppført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som 

eksisterende produkter i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003, og som det ikke er inngitt 

søknad for i samsvar med artikkel 10 nr. 2 og 7 i nevnte forordning før utløpet av fristen fastsatt i nevnte bestemmelser, 

eller der en søknad er inngitt, men senere trukket tilbake. Ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 oppheves 

dessuten forordningene eller utgår bestemmelsene om godkjenning av disse tilsetningsstoffene. 

2) Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145, der det opprettes en liste over tilsetningsstoffer som skal 

trekkes tilbake fra markedet når det gjelder visse dyrearter, inneholder ved en feil fôrtilsetningsstoffet koksidiostat, som 

er godkjent ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004(3), selv om det ble inngitt søknad til rett tid i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Nevnte forordning ble derfor ved en feil opphevet ved artikkel 3 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145. Ved en feil ble det i betraktning 3 i gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1145 angitt at kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2005(4) både bør endres og oppheves. Dette bør rettes for å angi 

at forordning (EF) nr. 833/2005 bare bør oppheves. Ved en feil ble kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005(5) ikke 

opphevet ved artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145, selv om den godkjenner visse jodforbindelser som 

i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 skal trekkes tilbake fra markedet i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006(6) ble ved en feil opphevet ved 

artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145. Bare artikkel 1 i og vedlegg I til nevnte forordning bør derfor 

utgå ettersom bare disse bestemmelsene gjelder visse enzymer som skal trekkes tilbake i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145. Disse feilene bør rettes. 

3) Bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003(7) som godkjenner visse jernforbindelser som i samsvar 

med gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 skal trekkes tilbake fra markedet, utgikk ved en feil ikke ved artikkel 8 

i nevnte forordning om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003. Nevnte artikkel bør rettes.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 av 8. juni 2017 om tilbaketrekking fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer 

som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om oppheving av foreldede bestemmelser om godkjenning av 

disse tilsetningsstoffene (EUT L 166 av 29.6.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Sacox 120 

microGranulate, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer. (EUT L 270 av 18.8.2004, 

s. 5). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2005 av 31. mai 2005 om permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 138 av 

1.6.2005, s. 5). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 av 8. september 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som tilhører gruppen mikronæringsstoffer (EUT L 233 av 9.9.2005, s. 8). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 av 29. september 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning 

for ti år av et koksidiostatikum i fôrvarer (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 12). 

(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/50/08 
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4) I del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145, der det angis hvilke fôrtilsetningsstoffer som skal 

trekkes tilbake for alle dyrearter og dyrekategorier, inngår L-formen av vitaminet menadionnatriumbisulfitt. Dette bør 

rettes ettersom denne L-formen ikke er nevnt i godkjenningen. 

5) Del A og B i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 bør rettes med hensyn til visse fargestoffer 

ettersom verken dyreartene og dyrekategoriene der det kreves at fargestoffene skal trekkes tilbake fra markedet, eller 

disse fargestoffenes funksjoner, var riktig angitt. For visse av disse tilsetningsstoffene gjelder kravet om tilbaketrekking 

fra markedet bare for visse arter, og bruken som fargestoff er begrenset til visse funksjoner. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 bør derfor rettes. 

7) De feilaktige bestemmelsene har skapt forvirring hos driftsansvarlige for fôrforetak med hensyn til de berørte tilsetnings-

stoffenes faktiske rettslige status. Denne situasjonen har skapt rettslig usikkerhet rundt gjeldende rammeregler. Feilene har 

dermed ført til visse markedsforstyrrelser knyttet til den godkjenningen av omsetning og bruk av visse tilsetningsstoffer 

som det har oppstått tvil om. Rettelsene av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 bør derfor gjelde med tilbake-

virkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for nevnte gjennomføringsforordning for å gjenopprette rettssikkerheten med 

hensyn til rettslig status for de tilsetningsstoffene som omfattes av feilene, for å unngå skadevirkninger for de berørte 

driftsansvarlige og dermed gjenskape stabilitet på markedet. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 gjøres følgende rettelser: 

1) I betraktning 3 gjøres følgende rettelser: 

a) Henvisningen til forordning (EF) nr. 1463/2004 og den tilhørende fotnoten utgår. 

b) Henvisningen til forordning (EF) nr. 833/2005 og den tilhørende fotnoten utgår fra listen over forordninger som skal 

endres. Den tilhørende fotnoten innsettes etter ordene «(EF) nr. 833/2005» på listen over forordninger som skal 

oppheves. 

c) Henvisningen til forordning (EF) nr. 1459/2005 innsettes mellom ordene «(EF) nr. 833/2005» og «(EF) nr. 492/2006» 

på listen over forordninger som skal oppheves, sammen med en fotnote med fullstendig tittel og henvisning til 

kunngjøringen. 

d) Henvisningen til forordning (EF) nr. 1443/2006 og den tilhørende fotnoten utgår fra listen over forordninger som skal 

oppheves, og innsettes med tilhørende fotnote mellom ordene «(EF) nr. 1284/2006» og «og (EU) nr. 1270/2009» på 

listen over forordninger som skal endres. 

2) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Opphevinger 

Forordning (EF) nr. 937/2001, (EF) nr. 871/2003, (EF) nr. 277/2004, (EF) nr. 278/2004, (EF) nr. 1332/2004, (EF) 

nr. 1465/2004, (EF) nr. 833/2005, (EF) nr. 1459/2005, (EF) nr. 492/2006, (EF) nr. 1743/2006, (EF) nr. 757/2007 og (EF) 

nr. 828/2007 oppheves. 

3) I artikkel 8 innsettes følgende numre etter ordene «vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 gjøres følgende endringer:», 

og de eksisterende numrene omnummereres tilsvarende: 

«1) I post E 1 om Jern – Fe utgår ordene «jern(II)klorid, tetrahydrat», og alt innhold som gjelder bare jern(II)klorid, 

tetrahydrat, utgår. 
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2) I post E 1 om Jern – Fe utgår ordene «jern(II)sitrat, heksahydrat», og alt innhold som gjelder bare jern(II)sitrat, 

heksahydrat, utgår. 

3) I post E 1 om Jern – Fe utgår ordene «jern(II)laktat, trihydrat, og alt innhold som gjelder bare jern(II)laktat, trihydrat, 

utgår. 

4) Ny artikkel 25a skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Endring av forordning (EF) nr. 1443/2006 

Artikkel 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1443/2006 utgår. 

5) Vedlegg I rettes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 19. juli 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 9. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I gjøres følgende rettelser: 

1) I del A gjøres følgende rettelser: 

a) Under overskriften «Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning» i posten om 

tilsetningsstoffet Vitamin K erstattes «L-menadionnatriumbisulfitt» med «menadionnatriumbisulfitt». 

b) Under overskriften «Andre fargestoffer» skal posten i tabellen om fargestoffer som i henhold til fellesskaps-

bestemmelser er tillatt til farging av næringsmidler, lyde: 

«Relevant E-nummer Fargestoffer som i henhold til fellesskaps-

bestemmelser er tillatt til farging av nærings-

midler, med unntak av E 150b, E 150c og E 

150d karamellfarger, E 141 klorofyllin-

kobberkompleks, E 172 jernoksid rødt, svart 

og gult, E 171 titandioksid (anatas- og 

rutilform), E 153 karbonstøv 

Alle dyrearter» 

2) I del B gjøres følgende rettelser: 

a) Under overskriften «Karotenoider og xantofyller» skal posten om tilsetningsstoffet E161j astaxantin lyde: 

«E161j Astaxantin Alle arter med unntak av 

— fisk og krepsdyr til bruksområder i funk-

sjonsgruppe 2 a) ii) 

— akvariefisk til bruksområder i funk-

sjonsgruppe 2 a) i)» 

b) Under overskriften «Andre fargestoffer» skal tabellen med postene for tilsetningsstoffene E 155, E 104, E 122 og  

E 160b lyde: 

«E 155 Brun HT Hunder og katter 

E 104 Kinolingult Alle arter unntatt dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, til bruksområder i 

funksjonsgruppe 2 bokstav a) i) 

E 122 Azorubin (karmosin) Alle dyrearter med unntak av hunder og katter 

til bruksområder i funksjonsgruppe 2 bokstav  

a) (i) 

Relevant nummer Fargestoffer som i henhold til fellesskaps-

bestemmelser er tillatt til farging av nærings-

midler, med unntak av 

 

E 102 tartrazin Alle arter unntatt hunder og katter 

E 160b bixin Alle arter unntatt hunder og katter 

E 110 paraoransje Alle arter unntatt hunder og katter 

E 120 karmin (karminlakk WSP 50 %) Alle arter unntatt hunder og katter 

E 124 ponceau 4 R Alle arter unntatt hunder og katter 
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 E 127 erytrosin Alle arter unntatt hunder, katter og krypdyr 

E 129 allurarød Alle arter unntatt hunder og katter 

E 132 indigokarmin Alle arter unntatt hunder og katter 

E 133 briljantblå Alle arter unntatt hunder og katter 

E 160b Bixin som fargestoff Akvariefisk 

E102 Tartrazin som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk, kornspisende 

prydfugler og smågnagere 

E 131 Patentblå V som fargestoff Alle arter unntatt dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, til bruksområder i 

funksjonsgruppe 2 bokstav a) i) 

E 124 Ponceau 4 R som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk 

E 127 Erytrosin som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk 

E 132 Indigotin som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk 

E 141 Klorofyllin-kobberkompleks som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk, kornspisende 

prydfugler og smågnagere 

E 110 Paraoransje som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk, kornspisende 

prydfugler og smågnagere 

E 153 Karbonstøv som fargestoff Alle arter unntatt akvariefisk» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1443/2006 

av 29. september 2006 

om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning for ti år av et 

koksidiostatikum i fôrvarer(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 

23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig 

artikkel 3 og 9 og artikkel 9d) nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

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

stoffer i fôrvarer(2), særlig artikkel 25, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes. 

2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 

fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning 

av tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i 

henhold til direktiv 70/524/EØF før datoen da 

forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. 

3) Søknadene om godkjenning av tilsetningsstoffene som 

er oppført i vedleggene til denne forordning, ble inngitt 

før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk 

anvendelse. 

4) Innledende bemerkninger til disse søknadene i henhold 

til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF ble oversendt 

Kommisjonen innen datoen da forordning (EF) 

nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene skal 

derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i 

direktiv 70/524/EØF. 

5) Det er framlagt opplysninger til støtte for en søknad 

om godkjenning uten tidsbegrensning av enzym-

preparatet 3-fytase framstilt av Hansenula polymorpha 

(DSM 15087) for oppfôringskyllinger, oppfôringskal-

kuner, verpehøner, smågriser, oppfôringssvin og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 30.9.2006,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2018 av 

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av 16.10.2004, 

s. 37). 

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EFT L 59 av 5.3.2005, 

s. 8). 

purker. 7. mars 2006 avgav Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en uttalelse om 

bruk av dette preparatet, og konklusjonen er at det ikke 

utgjør en fare for forbrukeren, brukeren, dyregruppen 

eller miljøet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves 

for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 

70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av det nevnte enzym-

preparatet som angitt i vedlegg I til denne forordning 

bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 

6) Anvendelsen av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Trichoderma longibrachiatum 

(ATCC 2105) ble midlertidig godkjent for første gang 

for smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1411/1999(3). Det er framlagt nye opplysninger til 

støtte for en søknad om godkjenning uten 

tidsbegrensning av det nevnte enzympreparatet. 

Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik 

godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 

70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av det nevnte enzym-

preparatet som angitt i vedlegg I til denne forordning 

bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 

7) Anvendelsen av koksidiostatikumpreparatet sem-

duramicinnatrium (AVIAX 5 %) ble midlertidig 

godkjent for første gang for oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2002(4). Det er 

framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om 

godkjenning for ti år av nevnte koksidiostatikum. 

Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik 

godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 

70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette preparatet som 

angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes for et tidsrom 

på ti år. 

8) Det er framlagt opplysninger til støtte for en søknad 

om godkjenning uten tidsbegrensning av 25-hydr-

oksykolekalciferol, som tilhører gruppen «Vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning», for oppfôringskyllinger, 

verpehøner og kalkuner. 26. mai 2005 avgav EFSA en 

uttalelse om bruk av dette preparatet, og konklusjonen 

er at det ikke utgjør en fare for forbrukeren, brukeren, 

dyregruppen eller miljøet. Vurderingen viser at 

vilkårene som kreves for en slik godkjenning, som 

fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. 

Bruk av det nevnte vitaminpreparatet som angitt i 

vedlegg III bør derfor godkjennes uten tidsbe-

grensning.  

  

(3) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 56. 

(4) EFT L 157 av 15.6.2002, s. 41. 
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9) Vurderingen av disse søknadene viser at det må treffes 

visse forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne 

eksponeres for tilsetningsstoffene som er oppført i 

vedleggene. Et slikt vern bør sikres ved anvendelse av 

rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverkset-

ting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet 

og helse på arbeidsplassen(1). 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatene som tilhører gruppen «Enzymer» og er oppført i 

vedlegg I, godkjennes uten tidsbegrensning som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

  

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT  

L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Artikkel 2 

Preparatet som tilhører gruppen «Koksidiostatika og andre 

stoffer med legemiddelvirkning» og er oppført i vedlegg II, 

godkjennes for ti år for bruk som tilsetningsstoff i fôrvarer på 

de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 3 

Preparatet som tilhører gruppen «Vitaminer, provitaminer og 

kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning» og er 

oppført i vedlegg III, godkjennes uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. september 2006. 

 For Kommisjonen 

 Markos KYPRIANOU 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse 
Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr 

Enzymer 

E 1639 3-fytase 

EC 3.1.3.8 

Preparat av 3-fytase framstilt av 

Hansenula polymorpha (DSM 15087) 

med en aktivitet på minst: 

Overtrukket form: 2 500 U(1)/g 

Flytende form: 5 000 U/g 

Oppfôrings-

kyllinger 

— 250 U — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:  

250-1 000 U/kg. 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av fytinbundet fosfor, som f.eks. 

mais, soya, hvete, bygg og rug. 

Uten tids-

begrensning 

Oppfôrings-

kalkuner 

— 250 U — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:  

250-1 000 U/kg. 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av fytinbundet fosfor, som f.eks. 

mais, soya, hvete, bygg og rug. 

Uten tids-

begrensning 

Verpehøner — 250 U — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:  

250-1 000 U/kg. 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av fytinbundet fosfor, som f.eks. 

mais, soya, hvete, bygg og rug. 

Uten tids-

begrensning 
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EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr 

   Smågriser Fire måneder 500 U — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:  

500-1 000 U/kg. 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av fytinbundet fosfor, som f.eks. 

mais, soya, hvete, bygg og rug. 

Uten tids-

begrensning 

Oppfôringssvin — 250 U — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:  

250-1 000 U/kg. 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av fytinbundet fosfor, som f.eks. 

mais, soya, hvete, bygg og rug. 

Uten tids-

begrensning 

Purker — 500 U — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:  

500-1 000 U/kg. 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av fytinbundet fosfor, som f.eks. 

mais, soya, hvete, bygg og rug. 

Uten tids-

begrensning 
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EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr 

E 1628 Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Trichoderma 

longibrachiatum (ATCC 2105) med en 

aktivitet på minst: 

Pulverform: 

Endo-1,4-betaxylanase: 8 000 U(2)/g 

Flytende form: 

Endo-1,4-betaxylanase: 8 000 U/ml 

Smågriser 

(avvente) 

— Endo-1,4-

betaxylanase: 

4 000 U 

— 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr: 

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U 

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt 

innhold av andre polysakkarider enn 

stivelse (hovedsakelig arabinoxylaner), 

f.eks. som inneholder over 35 % hvete. 

4. For bruk til avvente smågriser opptil ca. 

35 kg. 

Uten tids-

begrensning 

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

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 5,3 og 50 °C. 

  



   

 

2
7

.6
.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. 5

0
/3

3
 

 

VEDLEGG II 

Tilsetnings-

stoffets 

registrerings-

nummer 

Navn og registrerings-

nummer til personen 

med ansvar for å bringe 

tilsetningsstoffet i 

omsetning 

Tilsetningsstoff 

(handelsbetegnelse) 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

mg aktivt stoff per kg fullfôr 

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning 

E 773 Phibro Animal 

Health, s.a. 

Semduramicin-

natrium 

(Aviax 5 %) 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Semduramicinnatrium: 51,3 g/kg 

Natriumkarbonat: 40 g/kg 

Mineralolje: 30-50 g/kg 

Natriumaluminosilikat: 20 g/kg 

Soyabønneskall: 838,7-858,7 g/kg 

Aktivt stoff: 

Semduramicin 

C45H76O16 

CAS-nr. 113378-31-7 

Semduramicinnatrium 

C45H75O16Na 

CAS-nr. 119068-77-8 

natriumsalt av en monokarboksylsyre-

polyeterionofor framstilt av Actinomadura 

roseorufa (ATCC 53664) 

Beslektede urenheter: 

Deskarboksylsemduramicin, ≤ 2 % 

Desmetoksylsemduramicin, ≤ 2 % 

Hydroksysemduramicin, ≤ 2 % 

I alt: ≤ 5 % 

Oppfôrings-

kyllinger 

— 20 25 Bruk de siste fem døgn 

før slakting forbudt. 

Bruk av semduramicin 

sammen med tiamulin 

kan gi en midlertidig 

reduksjon i fôr- og 

vanninntak. 

Ti år fra datoen for 

denne forordnings 

ikrafttredelse 
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VEDLEGG III 

EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder 
Høyeste innhold mg(1) 

per kg fullfôr 
Andre bestemmelser 

Godkjenningsperiodens 

utløp 

Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning 

 2. Vitamin D       

E 670 a 25-hydroksy-kolekalciferol 25-hydroksy-kolekalciferol 

(minst 94 % renhet) 

Oppfôringskyllinger — 0,100 mg Blanding av 25-hydroksyl-kolekalciferol med 

vitamin D3 (kolekalciferol) er tillatt, forutsatt at 

blandingens samlede mengde ikke overstiger 

0,125 mg/kg fullfôr 

Uten tidsbegrensning 

Verpehøner — 0,080 mg Blanding av 25-hydroksyl-kolekalciferol med 

vitamin D3 (kolekalciferol) er tillatt, forutsatt at 

blandingens samlede mengde ikke overstiger 

0,080 mg/kg fullfôr 

Uten tidsbegrensning 

Kalkuner — 0,100 mg Blanding av 25-hydroksyl-kolekalciferol med 

vitamin D3 (kolekalciferol) er tillatt, forutsatt at 

blandingens samlede mengde ikke overstiger 

0,125 mg/kg fullfôr 

Uten tidsbegrensning 

(1) 40 IE kolekalciferol (vitamin D3) = 0,001 mg kolekalciferol (vitamin D3). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2279 

av 11. desember 2017 

om endring av vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 

om omsetning og bruk av fôrvarer(*) 

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 omsetning av 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 20 nr. 2 og 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å muliggjøre en meningsfull merking er særskilte uttrykk for fôr til kjæledyr tillatt på visse EU-språk. Ny utvikling i 

sektoren for fôr til kjæledyr i to medlemsstater tyder på at det også er hensiktsmessig med særskilte uttrykk for fôr til 

kjæledyr på disse medlemsstatenes språk. 

2) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor endres. 

3) Toleransene for analytiske bestanddeler og fôrtilsetningsstoffer i fôrmidler og fôrblandinger bør gjennomgås på 

bakgrunn av den teknologiske utviklingen på analyseområdet og erfaringene med god laboratoriepraksis. Vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor endres. 

4) I et økende antall godkjenninger av fôrtilsetningsstoffer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003(2) fastsettes det grenseverdier for tilsetningsstoffer i fôrblandinger og fôrmidler som det ikke tidligere har 

vært fastsatt slike verdier for, og i andre godkjenninger er begrepet anbefalt høyeste innhold av et tilsetningsstoff i 

fullfôr nylig blitt innført. Dessuten kan fôrproduksjonsteknologien føre til reduksjon av den tilsatte mengden 

tilsetningsstoffer, for eksempel vitaminer som også kan forekomme naturlig i sluttproduktet. Dette kan føre til 

uklarheter i praksis dersom den driftsansvarlige i merkingen skal angi tilsatt mengde, mens kontrollmyndigheten bare 

kan analysere og kontrollere mengden i sluttproduktet. For å ta hensyn til denne utviklingen og sikre en balansert, 

hensiktsmessig og meningsfull merking av fôrmidler og fôrblandinger, bør vedlegg VI og VII til forordning (EF) 

nr. 767/2009 endres. 

5) Den teknologiske utviklingen gir mulighet for økt bruk som fôr av næringsmidler som ikke lenger er beregnet på 

konsum. Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(3) inneholder en liste over slike «tidligere næringsmidler» som 

fôrmidler. Ettersom kvaliteten på slike tidligere næringsmidler i visse tilfeller ikke oppfyller kravene til fôr, bør det i 

merkingen av dem angis at de bare kan brukes som fôr etter bearbeiding. Vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 767/2009 

bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene av vedleggene må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes 

overgangsbestemmelser som gjør det mulig med en smidig endring av merkingen, slik at unødvendige forstyrrelser i 

handelspraksisen unngås og det ikke skapes en unødvendig administrative byrde for de driftsansvarlige. 

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

fôr.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 29). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 1. januar 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 1. januar 2018, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 1. januar 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 1. januar 2018, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

I nr. 3 skal bokstav b) lyde: 

«b) For fôr til kjæledyr skal følgende uttrykk være tillatt: på bulgarsk «храна», på spansk «alimento», på tsjekkisk kan 

«kompletní krmná směs» erstattes med «kompletní krmivo», og «doplňková krmná směs» kan erstattes med 

«doplňkové krmivo», på engelsk «pet food», på italiensk «alimento», på ungarsk «állateledel», på nederlandsk 

«samengesteld voeder», på polsk «karma», på slovensk «hrana za hišne živali», på finsk «lemmikkieläinten ruoka», på 

estisk «lemmikloomatoi», på kroatisk «hrana za kućne ljubimce». 

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

Del A skal lyde: 

«Del A: Toleranser for de analytiske bestanddelene omhandlet i vedlegg I, V, VI og VII 

1) Toleransene fastsatt i denne delen omfatter tekniske og analytiske avvik. Når det er fastsatt analytiske toleranser på 

unionsplan som dekker måleusikkerhet og prosedyreavvik, bør verdiene fastsatt i nr. 2 tilpasses tilsvarende, slik at de 

omfatter bare de tekniske toleransene. 

2) Dersom det konstateres at sammensetningen av et fôrmiddel eller en fôrblanding avviker fra den angitte verdien for de 

analytiske bestanddelene omhandlet i vedlegg I, V, VI og VII, gjelder følgende toleranser: 

Bestanddel 
Angitt innhold av 

bestanddelen 
Toleranse(1) 

 [%] Under angitt verdi Over angitt verdi 

råfett < 8 1 2 

8–24 12,5 % 25 % 

> 24 3 6 

råfett, fôr til dyr som ikke er 

bestemt til næringsmiddel-

produksjon 

< 16 2 4 

16–24 12,5 % 25 % 

> 24 3 6 

råprotein < 8 1 1 

8–24 12,5 % 12,5 % 

> 24 3 3 

råprotein, fôr til dyr som ikke er 

bestemt til næringsmiddel-

produksjon 

< 16 2 2 

16–24 12,5 % 12,5 % 

> 24 3 3 

råaske < 8 2 1 

8–32 25 % 12,5 % 

> 32 8 4 



Nr. 50/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

Bestanddel 
Angitt innhold av 

bestanddelen 
Toleranse(1) 

 [%] Under angitt verdi Over angitt verdi 

råtrevler < 10 1,75 1,75 

10–20 17,5 % 17,5 % 

> 20 3,5 3,5 

sukker < 10 1,75 3,5 

10–20 17,5 % 35 % 

> 20 3,5 7 

stivelse < 10 3,5 3,5 

10–20 35 % 35 % 

> 20 7 7 

kalsium < 1 0,3 0,6 

1–5 30 % 60 % 

> 5 1,5 3 

magnesium < 1 0,3 0,6 

1–5 30 % 60 % 

> 5 1,5 3 

natrium < 1 0,3 0,6 

1–5 30 % 60 % 

> 5 1,5 3 

totalfosfor < 1 0,3 0,3 

1–5 30 % 30 % 

> 5 1,5 1,5 

aske som er uløselig i saltsyre < 1 

ingen fastsatte grenser 

0,3 

1 - < 5 30 % 

> 5 1,5 

kalium < 1 0,2 0,4 

1–5 20 % 40 % 

> 5 1 2 

vanninnhold < 2 

ingen fastsatte grenser 

0,4 

2 - < 5 20 % 

5 - 12,5 1 

> 12,5 8 % 
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Bestanddel 
Angitt innhold av 

bestanddelen 
Toleranse(1) 

 [%] Under angitt verdi Over angitt verdi 

energiinnhold(2)  5 % 10 % 

proteinverdi(2)  10 % 20 % 

(1) Toleransene er angitt enten som en absolutt prosentverdi (denne verdien må trekkes fra / legges til det angitte innholdet) eller som 

en relativ verdi merket med «%» etter verdien (denne prosentverdien må anvendes på det angitte innholdet for å beregne 

akseptabelt avvik). 

(2) Toleransene får anvendelse dersom det ikke er fastsatt noen toleranse i samsvar med en EU-metode eller en offisiell  

nasjonal metode i den medlemsstaten der fôrvaren bringes i omsetning, eller i samsvar med en metode som er vedtatt  

av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_ 

lange_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).» 

3) Vedlegg VI skal lyde: 

«VEDLEGG VI 

Merkingsopplysninger for fôrmidler og fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 

Kapittel I: Obligatorisk og frivillig merking av fôrtilsetningsstoffer som nevnt i artikkel 15 bokstav f) og  

artikkel 22 nr. 1 

1. Følgende tilsetningsstoffer skal angis sammen med spesifikt navn, identifikasjonsnummer, tilsatt mengde og navnet på 

funksjonsgruppen i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003 eller kategorien nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

nevnte forordning: 

a) Tilsetningsstoffer der det er fastsatt en grenseverdi for minst ett dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

b) Tilsetningsstoffer som tilhører kategoriene «avlstekniske tilsetningsstoffer» og «koksidiostatika og histomono-

statika». 

c) Tilsetningsstoffer der anbefalt høyeste innhold fastsatt i den rettsakten som godkjenner fôrtilsetningsstoffet, er 

overskredet. 

Merkingsopplysningene skal angis i samsvar med den rettsakten som godkjenner det aktuelle fôrtilsetningsstoffet. 

Den tilsatte mengden nevnt i første ledd skal uttrykkes som mengden fôrtilsetningsstoff med mindre det i den rettsakten 

som godkjenner det enkelte fôrtilsetningsstoffet angis et stoff i kolonnen «høyeste/laveste innhold». I sistnevnte tilfelle 

skal tilsatt mengde uttrykkes som mengden av det stoffet. 

2. For fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning som skal angis i henhold til nr. 1, kan den samlede mengden som garanteres i hele holdbar-

hetstiden, angis i merkingen under overskriften «analytiske bestanddeler» i stedet for at den tilsatte mengden angis 

under overskriften «tilsetningsstoffer». 

3. Navnet på funksjonsgruppene nevnt i nr. 1, 4 og 6 kan erstattes med følgende kortformer dersom slike kortformer ikke 

er fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003: 

Funksjonsgruppe: Navn og beskrivelse Forkortet navn 

1h Stoffer til kontroll med forurensning med radionuklider: stoffer 

som hemmer opptaket av radionuklider eller fremmer utskillelsen 

av dem. 

Radionuklidkontrollstoff 

1m Stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr: stoffer 

som kan hindre eller hemme opptak av mykotoksiner, fremme 

utskillelsen av mykotoksiner eller endre deres virkemåte 

Mykotoksinreduserende stoffer 
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Funksjonsgruppe: Navn og beskrivelse Forkortet navn 

1n Hygieneforbedrende midler: stoffer eller, dersom det er relevant, 

mikroorganismer som positivt påvirker den hygieniske 

kvaliteteten til fôrvarer ved å redusere en spesifikk 

mikrobiologisk forurensning 

Hygieneforbedrende midler 

2b Aromastoffer: stoffer som forsterker lukten eller smaken av de 

fôrvarene de tilsettes. 

Aromaer 

3a Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning 

Vitaminer 

3b Forbindelser av mikronæringsstoffer Mikronæringsstoffer 

3c Aminosyrer, deres salter og analoger Aminosyrer 

3d Urea og dets derivater Urea 

4c Stoffer som har en positiv innvirkning på miljøet Miljøforbedrende stoffer 

4. Fôrtilsetningsstoffer som er framhevet i merkingen med ord, bilder eller grafikk, skal angis i samsvar med nr. 1 eller 2, 

alt etter hva som er relevant. 

5. Personen som er ansvarlig for merkingen, skal på anmodning fra kjøperen opplyse om navn, identifikasjonsnummer og 

funksjonsgruppe for fôrtilsetningsstoffene som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på 

aromastoffer. 

6. Fôrtilsetningsstoffer som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4, kan frivillig angis minst med sitt navn eller, når det gjelder 

aromastoffer, minst med sin funksjonsgruppe. 

7. Uten at det berører nr. 6, dersom et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff er angitt frivillig i merkingen, skal 

det angis hvor stor mengde som er tilsatt, i samsvar med nr. 1 eller 2, alt etter hva som er relevant. 

8. Dersom et tilsetningsstoff tilhører mer enn én funksjonsgruppe, skal den funksjonsgruppen eller kategorien som 

tilsvarer dets hovedfunksjon i fôret, angis. 

9. Merkingsopplysninger om riktig bruk av fôrmidler og fôrblandinger som er fastsatt i den rettsakten som godkjenner det 

aktuelle fôrtilsetningsstoffet, skal angis. 

Kapittel II: Merking av analytiske bestanddeler som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav f) og artikkel 22 nr. 1 

1. De analytiske bestanddelene i fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon skal angis på etiketten med 

overskriften «analytiske bestanddeler»(1) på følgende måte: 

Fôrblandinger Målarter Analytiske bestanddeler og innhold 

Fullfôr Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Svin og fjørfe 

Svin og fjørfe 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

— Kalsium 

— Natrium 

— Fosfor 

— Lysin 

— Metionin 

  

(1) På tysk kan «analytische Bestandteile» erstattes med «Inhaltsstoffe». På svensk kan «Analytiska beståndsdelar» erstattes med «Analyserat 

innehåll». 
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Fôrblandinger Målarter Analytiske bestanddeler og innhold 

Tilskuddsfôr – Mineral Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Svin og fjørfe 

Svin og fjørfe 

Drøvtyggere 

— Kalsium 

— Natrium 

— Fosfor 

— Lysin 

— Metionin 

— Magnesium 

Annet tilskuddsfôr Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Svin og fjørfe 

Svin og fjørfe 

Drøvtyggere 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

— Calcium ≥ 5 % 

— Natrium 

— Fosfor ≥ 2 % 

— Lysin 

— Metionin 

— Magnesium ≥ 0,5 % 

2. Stoffer som angis under denne overskriften, og som også er sensoriske eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer, skal 

angis sammen med den samlede mengden av dem. 

3. Dersom energiverdien og/eller proteinverdien er angitt, skal angivelsen være i samsvar med artikkel 11 i forordning 

(EF) nr. 882/2004.» 

4) Vedlegg VII skal lyde: 

«VEDLEGG VII 

Merkingsopplysninger for fôrmidler og fôrblandinger til dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon 

Kapittel I: Obligatorisk og frivillig merking av tilsetningsstoffer som nevnt i artikkel 15 bokstav f)  

og artikkel 22 nr. 1 

1. Følgende tilsetningsstoffer skal angis sammen med spesifikt navn og/eller identifikasjonsnummer, tilsatt mengde og 

navnet på funksjonsgruppen i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003 eller kategorien nevnt i artikkel 

6 nr. 1 i nevnte forordning: 

a) Tilsetningsstoffer der det er fastsatt en grenseverdi for minst ett dyr som ikke er bestemt til næringsmiddel-

produksjon. 

b) Tilsetningsstoffer som tilhører kategoriene «avlstekniske tilsetningsstoffer» og «koksidiostatika og histomonostatika». 

c) Tilsetningsstoffer der anbefalt høyeste innhold fastsatt i den rettsakten som godkjenner fôrtilsetningsstoffet, er 

overskredet. 

Merkingsopplysningene skal angis i samsvar med den rettsakten som godkjenner det aktuelle fôrtilsetningsstoffet. 

Den tilsatte mengden nevnt i første ledd skal uttrykkes som mengden fôrtilsetningsstoff med mindre det i den rettsakten 

som godkjenner det enkelte fôrtilsetningsstoffet angis et stoff i kolonnen «høyeste/laveste innhold». I sistnevnte tilfelle 

skal tilsatt mengde uttrykkes som mengden av det stoffet. 

2. For fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning som skal angis i henhold til nr. 1, kan den samlede mengden som garanteres i hele holdbarhetstiden, 

angis i merkingen under overskriften «analytiske bestanddeler» i stedet for at den tilsatte mengden angis under overskriften 

«tilsetningsstoffer».  
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3. Navnet på funksjonsgruppen som nevnt i nr. 1, 5 og 7 kan erstattes med kortformen i samsvar med tabellen i nr. 3 i 

vedlegg VI dersom slike kortformer ikke er fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4. Fôrtilsetningsstoffer som er framhevet i merkingen med ord, bilder eller grafikk, skal angis i samsvar med nr. 1 eller 2, 

alt etter hva som er relevant. 

5. Som unntak fra nr. 1 er det bare nødvendig å angi den aktuelle funksjonsgruppen for «konserveringsmidler», 

«antioksidanter», «fargestoffer» og «aromastoffer». I dette tilfellet skal personen som er ansvarlig for merkingen, på 

anmodning fra kjøperen gi de opplysningene som er nevnt i nr. 1 og 2. 

6. Personen som er ansvarlig for merkingen, skal på anmodning fra kjøperen opplyse om navn, identifikasjonsnummer og 

funksjonsgruppe for fôrtilsetningsstoffene som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på 

aromastoffer. 

7. Fôrtilsetningsstoffer som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4, kan frivillig angis minst med sitt navn eller, når det gjelder 

aromastoffer, minst med sin funksjonsgruppe. 

8. Den tilsatte mengden av et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff skal angis i samsvar med nr. 1 eller 2, alt 

etter hva som er relevant, dersom det angis frivillig i merkingen. 

9. Dersom et tilsetningsstoff tilhører mer enn én funksjonsgruppe, skal den funksjonsgruppen eller kategorien som 

tilsvarer dets hovedfunksjon i fôret, angis. 

10. Merkingsopplysninger om riktig bruk av fôrmidler og fôrblandinger som er fastsatt i den rettsakten som godkjenner det 

aktuelle fôrtilsetningsstoffet, skal angis. 

Kapittel II: Merking av analytiske bestanddeler som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav f) og artikkel 22 nr. 1 

1. De analytiske bestanddelene i fôrblandinger til dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal oppføres 

under overskriften «Analytiske bestanddeler»(1) og skal merkes som følger: 

Fôrblandinger Målarter Analytiske bestanddeler 

Fullfôr Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

Tilskuddsfôr – Mineral Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

— Kalsium 

— Natrium 

— Fosfor 

Annet tilskuddsfôr Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

2. Stoffer som angis under denne overskriften, og som også er sensoriske eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer, skal 

angis sammen med den samlede mengden av dem. 

3. Dersom energiverdien og/eller proteinverdien er angitt, skal angivelsen være i samsvar med artikkel 11 i forordning 

(EF) nr. 882/2004.»  

  

(1) På tysk kan «analytische Bestandteile» erstattes med «Inhaltsstoffe». På svensk kan «Analytiska beståndsdelar» erstattes med «Analyserat 

innehåll». 
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5) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Forurensede fôrmidler skal merkes som «fôr med altfor høye nivåer av … (betegnelse på det eller de uønskede 

stoffene i samsvar med vedlegg I til direktiv 2002/32/EF), og må bare brukes som fôr etter detoksifisering i 

godkjente virksomheter». Godkjenningen av slike virksomheter skal være i samsvar med artikkel 10 nr. 2 eller 3 i 

forordning (EF) nr. 183/2005.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«3. Uten at det berører nr. 1 og 2, skal tidligere næringsmidler som må behandles før de kan brukes som fôr, merkes på 

følgende måte: «tidligere næringsmiddel, kan bare brukes som fôrmiddel etter … (angivelse av egnet prosess i 

samsvar med del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 68/2013).» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/129 

av 25. januar 2018 

om godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 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 tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene 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-arginin framstilt 

av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer og i drikkevann. Søknaden 

inneholdt 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 «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-arginin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 17. mai 2017(2) 

med at L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger 

på dyrehelsen, forbrukernes helse eller på miljøet, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at 

det treffes hensiktsmessige beskyttelsestiltak. 

5) Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet er en effektiv kilde til aminosyren arginin for alle dyrearter, og 

at L-arginin som tilskudd, for å ha full virkning hos drøvtyggere, bør beskyttes mot nedbryting i vommen. I sin uttalelse 

uttrykte Myndigheten bekymring over sikkerheten når L-arginin tilføres gjennom drikkevannet. Myndigheten foreslår 

imidlertid ingen grenseverdi for L-arginin. Myndigheten anbefaler videre å tilsette L-arginin i passende mengder. Ved 

tilsetting av L-arginin, særlig gjennom drikkevannet, bør brukeren derfor gjøres oppmerksom på behovet for å ta hensyn 

til tilførselen av alle essensielle og betinget essensielle aminosyrer gjennom kosten. 

6) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

7) Vurderingen av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 viser at vilkårene for godkjenning 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette stoffet bør derfor godkjennes i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017; 15(6):4858. 

2019/EØS/50/11 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

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 

3c362 — L-arginin Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Pulver med et minsteinnhold av 

L-arginin på 98 % (i tørrstoff) og 

et vanninnhold på høyst 0,5 % 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

L-arginin ((S)-2-amino-5-

guanidinopentansyre) framstilt 

ved gjæring med Corynebac-

terium glutamicum KCCM 

80099). 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av L-arginin i 

tilsetningsstoffet: 

— Food Chemical Codex  

«L-arginine monograph». 

Til mengdebestemmelse av 

arginin i tilsetningsstoffet og 

vannet: 

— Ionebytterkromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-VIS). 

Alle dyrearter    1. L-arginin kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet L-arginin kan 

også brukes i drikkevann. 

3. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet angis lag-

ringsforhold og stabilitet ved 

varmebehandling samt stabilitet 

i drikkevann. 

4. Følgende opplyses på til-

setningsstoffets og premiksenes 

etikett: «Ved tilsetting av  

L-arginin, særlig gjennom 

drikkevann, bør det tas hensyn 

til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å 

unngå ubalanse.» 

15. februar 2028 
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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 % 

   Til mengdebestemmelse av 

samlet mengde arginin i 

premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger: 

— Ionebytterkromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009. 

    5. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk, særlig med tanke på at det 

er etsende for hud og øyne. 

Dersom disse risikoene ikke 

kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr, herunder vernebriller og 

hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/130 

av 25. januar 2018 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei 

(BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Berg 

and Schmidt GmbH Co. KG)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene 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 et preparat av 

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Søknaden inneholdt 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 «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 25. januar 2017(2) 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) under 

de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

konkluderte med at tilsetningsstoffet anses å være effektivt for å forbedre endelig kroppsvekt og fôrfaktor hos 

oppfôringssvin. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 

49755) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017;15(2):4707. 

2019/EØS/50/12 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 
Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fordøyelsesforbedrende midler. 

4a26 Berg and 

Schmidt GmbH 

Co. KG 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichode-

rma reesei (BCCM/MUCL 49755) 

med en aktivitet på minst 15 000 

EPU(1)/g 

(fast form) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Trichoderma reesei 

(BCCM/MUCL 49755) 

Analysemetode(2) 

For kvantifisering av aktiviteten av 

endo-1,4-betaxylanase: 

Kolorimetrisk metode som måler 

det vannløselige fargestoffet som 

frigis ved hjelp av endo-1,4-β-

xylanase fra hvetearabinoxylan-

substrater kryssbundet med azurin. 

Oppfôrings-

svin 

— 1 500 EPU  1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder øye- og 

hudvern og åndedrettsvern. 

15. februar 

2028 

(1) 1 EPU er den mengden enzym som frigir 0,0083 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 4,7 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/183 

av 7. februar 2018 

om avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører funksjonsgruppene 

konserveringsmidler og hygieneforbedrende midler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi eller avslå slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i 

nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Formaldehyd ble ved kommisjonsdirektiv 83/466/EØF godkjent for et ubegrenset tidsrom i samsvar med direktiv 

70/524/EØF som fôrtilsetningsstoff som tilhører gruppen konserveringsmidler for svin på opptil seks måneder til bruk i 

skummetmelk(3). Produktet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, 

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

3) Formaldehyd (EF-nr. 200-001-8, CAS-nr. 50-00-0) ble oppført på listen opprettet ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1451/2007(4) over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(5). Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(6), som erstatter 

direktiv 98/8/EF, omfatter imidlertid ikke produkter som brukes til konservering av fôr ved å bekjempe skadelige 

organismer, særlig for å redusere forurensning av fôr med Salmonella, ettersom slike produkter omfattes av 

virkeområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003. I samsvar med kommisjonsbeslutning 2013/204/EU(7) har det siden  

1. juli 2015 ikke vært tillatt å bringe i omsetning biocidprodukter som inneholder formaldehyd, til bruk som 

konserveringsmidler i fôrvarer. Denne datoen ble fastsatt med det formål å gi berørte parter nødvendig tid til overgangen 

fra regelverket for biocidprodukter til regelverket for tilsetningsstoffer i fôrvarer i henhold til forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt to søknader om godkjenning av et preparat av 

formaldehyd som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og i funksjonsgruppen «konserveringsmidler». Begge søknadene omfatter 

bruk i skummetmelk for svin på opptil seks måneder, som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2018 av 6. juli 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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) Førtitredje kommisjonsdirektiv 83/466/EØF av 28. juli 1983 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer (EFT L 255 av 15.9.1983, s. 28). Den kjemiske beskrivelsen av tilsetningsstoffet ble presisert i kommisjonsdirektiv 85/429/EØF 

av 8. juli 1985 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 245 av 12.9.1985, s. 1). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998,  

s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(7) Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU av 25. april 2013 om at formaldehyd for produkttype 20 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 117 av 27.4.2013, s. 18). 

2019/EØS/50/13 
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5) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

formaldehyd som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og i funksjonsgruppen «hygieneforbedrende midler». Søknaden inneholdt 

de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine to uttalelser av  

28. januar 2014(1) og i sin uttalelse av 1. juli 2014(2) med at preparatet formaldehyd, med hensyn til målartene, vil være 

sikkert ved visse konsentrasjonsnivåer for oppfôringskylling, verpehøne, japansk vaktel og smågris (avvente), men at 

det ikke kunne fastsettes noen sikker grenseverdi for alle dyrearter og -kategorier, herunder fjørfe og svin. Dessuten 

kunne det ikke av tilgjengelige undersøkelser utledes et konsentrasjonsnivå for formaldehyd som ville være sikkert for 

målartene ved reproduksjon. Myndigheten konkluderte også med at preparatet av formaldehyd kan være effektivt som 

konserveringsmiddel og hygieneforbedrende middel ettersom det reduserer mikrobiell vekst i fôr som er forurenset med 

Salmonella. I disse tre uttalelsene konkluderte Myndigheten videre med at formaldehyd ga grunn til bekymring for 

brukernes sikkerhet. Formaldehyd er et giftig og sterkt irriterende stoff som er kraftig hud- og luftveissensibiliserende 

(herunder yrkesastma) og gir øyeskade. I sin uttalelse nevnte Myndigheten at samtidig som lokal irritasjon forventes å 

virke sterkt kreftframkallende, er det kjent at lavere lokale konsentrasjoner av formaldehyd produserer DNA-addukter, 

og derfor anser Myndigheten at eksponering for ikke-irriterende konsentrasjoner av forsiktighetshensyn ikke bør anses 

som helt risikofri. Myndigheten konkluderte dessuten med at det på grunnlag av nåværende kunnskap ikke kan 

utelukkes at det er en årsakssammenheng mellom eksponering for formaldehyd og leukemi. Myndigheten konkluderte 

med at det, når det gjelder den bruken av preparatet av formaldehyd i fôrvarer som det er søkt om, ikke kan fastsettes et 

sikkert nivå for eksponering av hud, øyne eller åndedrettsorganer for formaldehyd. Myndigheten anbefalte derfor at det 

bør treffes tiltak for å sikre at luftveier, hud og øyne hos personer som håndterer produktet, ikke utsettes for støv, tåke 

eller damp som oppstår ved bruk av formaldehyd. Myndigheten anbefalte dessuten at det bør tas hensyn til hvorvidt de 

strenge beskyttelsestiltakene som innføres, vil gi brukerne effektiv beskyttelse. Myndigheten bekreftet videre rapporten 

om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

7) Formaldehyd klassifiseres som kreftframkallende (kategori 1B) ved innånding og skadelig for arvestoffet i 

kjønnscellene (kategori 2) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3). 

8) Innenfor rammen av EUs regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen utarbeides det grenseverdier for 

eksponering i arbeidet for formaldehyd. Vitenskapskomiteen for grenseverdier for eksponering i arbeidet nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 2014/113/EU(4) har i sin rekommandasjon av 30. juni 2016(5) uttalt seg om en grenseverdi for 

formaldehyd basert på hvordan stoffet virker, som deretter ble behandlet av Den rådgivende komité for helse og 

sikkerhet på arbeidsplassen(6), som er et trepartsorgan, etter framgangsmåtene for fastsettelse av grenseverdier for 

eksponering. 

9) I samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1831/2003 skal det ved godkjenning av et tilsetningsstoff tas hensyn til 

kravene i artikkel 5 nr. 2 og 3 i nevnte forordning samt Fellesskapets regelverk og andre berettigede faktorer som er 

relevante for saken. Risikohåndteringsbeslutningen når det gjelder godkjenning av formaldehyd som tilsetningsstoff i 

fôrvarer, bør derfor være basert på alle tilgjengelige opplysninger om de aktuelle risikoene, særlig, på den ene side, 

risikoen for brukerne, særlig arbeidstakere, ved håndtering av formaldehyd, og, på den annen side, de risikoene dyr eller 

forbrukere av de aktuelle animalske produktene kan bli utsatt for når det ikke er brukt formaldehyd som tilsetningsstoff i 

fôrvarer.  

  

(1) EFSA Journal 2014;12(2):3561 og EFSA Journal 2014;12(2):3562. 

(2) EFSA Journal 2014;12(7):3790. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2014/113/EU av 3. mars 2014 om nedsettelse av en vitenskapskomité for grenseverdier for eksponering i arbeidet 

for kjemiske agenser og om oppheving av beslutning 95/320/EF (EUT L 62 av 4.3.2014, s. 18). 

(5) SCOEL/REC/125. Tilgjengelig på følgende adresse: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a7ae0c9-c03d-

11e6-a6db-01aa75ed71a1 

(6) Den rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeidsplassen ble nedsatt ved rådsbeslutning 2003/C 218/01 av 22. juli 2003 om 

nedsettelse av en rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (EFT C 218 av 13.9.2003, s. 1). 
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10) I samsvar med EUs regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, særlig artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/37/EF(1), skal arbeidsgiveren redusere bruken av et kreftframkallende eller arvestoffskadelig stoff på 

arbeidsplassen, særlig ved å erstatte det, i den grad det er teknisk mulig, med et stoff, en blanding eller en prosess som 

under gjeldende bruksvilkår ikke utgjør noen fare eller er mindre farlige for arbeidstakernes helse og sikkerhet. 

11) På grunn av de alvorlige risikoene som håndtering av formaldehyd innebærer for brukerne, kan en slik metode basert på 

å erstatte stoffet også brukes i forbindelse med dette tilsetningsstoffet, idet det tas hensyn til målet om å sikre et høyt 

nivå for vern av menneskers helse og forbrukernes interesser i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 og føre-var-

prinsippet fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2). 

12) Når det gjelder produkter som eventuelt kan erstatte formaldehyd som tilsetningsstoff i funksjonsgruppen 

konserveringsmidler, godkjennes det for tiden en rekke tilsetningsstoffer i Unionen som tilhører samme 

funksjonsgruppe. 

13) Når det gjelder produkter som eventuelt kan erstatte formaldehyd som tilsetningsstoff i funksjonsgruppen 

hygieneforbedrende midler(3), pågår det for tiden forskning for å utvikle tilsetningsstoffer som er både sikre og 

virkningsfulle når det gjelder å redusere mikrobiologisk forurensning i fôr. Et tilsetningsstoff er allerede godkjent(4) i 

nevnte funksjonsgruppe og anses derfor som et erstatningsstoff, selv om det har en annen virkemåte, for å redusere 

antallet sykdomsframkallende bakterier, herunder Salmonella spp., i fôr, uten at det gir grunn til samme bekymring for 

brukernes sikkerhet som bruken av formaldehyd. Flere søknader om godkjenning av andre tilsetningsstoffer i nevnte 

funksjonsgruppe er inngitt og behandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003. Dessuten kan andre godkjente 

tilsetningsstoffer, som avlstekniske tilsetningsstoffer, forbedre kvaliteten på animalske produkter ved å redusere 

forurensning med sykdomsframkallende stoffer, f.eks. Salmonella spp., i tarmen. 

14) Foruten muligheten til å bruke alternative produkter til formaldehyd for de planlagte formålene i fôr, bidrar 

gjennomføringen av hygienekrav og god praksis i fôrkjeden, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 183/2005(5), til at fôret er trygt og av høy kvalitet takket være en forebyggende strategi. Særlig fastsettes det innenfor 

denne rammen spesifikke hygienetiltak for bekjempelse, forebygging og behandling av fôr som er forurenset med 

Salmonella. 

15) Det følger av dette at fordelene ved formaldehyd, idet det tas hensyn til skadevirkninger av formaldehyd på helsen til 

brukere som håndterer stoffet, kombinert med anvendelsen av føre-var-prinsippet for vern av arbeidstakeres helse og 

med det faktum at visse produkter og tiltak som ikke vekker samme bekymring for menneskers helse, er tilgjengelige 

som alternativer til den planlagte bruken av formaldehyd i fôrvarer, ikke oppveier helserisikoene. Vilkårene for 

godkjenning som fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er derfor ikke oppfylt, og godkjenning av 

formaldehyd som tilsetningsstoff i fôrvarer for bruk som konserveringsmiddel og hygieneforbedrende middel bør derfor 

avslås. 

16) Ettersom videre bruk av formaldehyd kan utgjøre en risiko for menneskers helse, bør fôrtilsetningsstoffet i 

funksjonsgruppen «konserveringsmidler» til bruk i skummetmelk for svin på opptil seks måneder, og premikser som 

inneholder tilsetningsstoffet, trekkes tilbake fra markedet snarest mulig. Av praktiske grunner bør det imidlertid tillates 

en begrenset periode for tilbaketrekking av eksisterende lagre av disse produktene fra markedet, slik at 

markedsdeltakerne kan oppfylle tilbaketrekkingsplikten på en tilfredsstillende måte. Det bør derfor også tillates en 

begrenset periode for tilbaketrekking fra markedet av skummetmelk som inneholder tilsetningsstoffet eller premiksene, 

og av fôrblandinger som inneholder slik skummetmelk, for å ta hensyn til bruken av disse produktene i fôrkjeden. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for kreftfram-

kallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 158 av 

30.4.2004, s. 50). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(3) Denne funksjonsgruppen er fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) 2015/2294 av 9. desember 2015 om endring av forordning (EF)  

nr. 1831/2003 med hensyn til innføring av en ny funksjonsgruppe av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 324 av 10.12.2015, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om godkjenning av maursyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle dyrearter (EUT L 142 av 2.6.2017, s. 40). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 

8.2.2005, s. 1). 
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17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning 

Godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppene «konserveringsmidler» og «hygieneforbedrende midler», avslås. 

Artikkel 2 

Tilbaketrekking fra markedet 

1. Eksisterende lagre av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «konserveringsmidler» til bruk i skummetmelk for svin på opptil seks måneder, og premikser som inneholder dette 

tilsetningsstoffet, skal trekkes tilbake fra markedet snarest mulig og senest innen 28. mai 2018. 

2. Skummetmelk som inneholder tilsetningsstoffet, eller skummetmelk som inneholder premiksene nevnt i nr. 1, og fôr-

blandinger som inneholder slik skummetmelk, og som er framstilt før 28. mai 2018, skal trekkes tilbake fra markedet snarest 

mulig og senest 28. august 2018. 

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 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/327 

av 5. mars 2018 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma 

citrinoviride Bisset (IMI SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for karpe (innehaver av godkjenningen: 

Huvepharma NV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene 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 et preparat av 

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). 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 «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for karpe. 

4) Preparatet ble allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for en periode på ti år ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1043(2) for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, verpehøner og mindre 

utbredte arter av fjørfe til oppfôring og til egglegging, avvente smågriser og oppfôringssvin, og ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1906(3) for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter ment for egglegging. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. juli 2017(4) 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) 

under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten fastslo at tilsetningsstoffet anses som effektivt for å forbedre den avlstekniske prestasjonen til 

karpe. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

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

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI 

SD135) 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. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 6.3.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2018 av 6. juli 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1043 av 30. juni 2015 om godkjenning av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

oppfôringskalkuner, verpehøner, avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 828/2007 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV) (EUT  

L 167 av 1.7.2015, s. 63). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1906 av 18. oktober 2017 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte 

arter av fjørfe ment for egglegging (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV) 

(4) EFSA Journal 2017;15(7):4942. 

2019/EØS/50/14 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 5. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

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 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fordøyelsesforbedrende midler 

4a1617 Huvepharma 

NV 

Endo-1,4-beta-

xylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma 

citrinoviride Bisset (IMI SD135) med 

en aktivitet på minst 6 000 EPU(1)/g 

(fast og flytende form) 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Trichoderma citrinoviride 

Bisset (IMI SD135) 

Analysemetode(2) 

Til karakterisering av aktiviteten til 

endo-1,4-betaxylanase: 

Kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigis 

ved hjelp av endo-1,4-betaxylanase fra 

hvetearabinoxylansubstrater 

kryssbundet med azurin. 

Karpe — 1 050 EPU  1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder øye- og 

hudvern og åndedrettsvern. 

26.3.2028 

(1) 1 EPU er den mengden enzym som frigir 0,0083 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 4,7 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/328 

av 5. mars 2018 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Adisseo France SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene 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 et preparat av 

Bacillus subtilis DSM 29784. 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 «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Bacillus subtilis DSM 

29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 4. juli 2017(2) 

med at preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at det aktuelle preparatet kan forbedre 

ytelsen til oppfôringskyllinger. Denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde livkyllinger når preparatet gis i samme 

dose. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

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

5) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

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

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 6.3.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017; 15(7):4933. 

2019/EØS/50/15 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1829 Adisseo 

France SAS 

Bacillus subtilis 

DSM 29784 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning: 

Preparat av Bacillus subtilis DSM 

29784 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

Levedyktige sporer av Bacillus 

subtilis DSM 29784 

Analysemetode(1) 

Telling av Bacillus subtilis DSM 

29784 i tilsetningsstoffet, 

premikser og fôrvarer: 

Platespredningsmetoden (EN 

15784). 

Identifikasjon av Bacillus subtilis 

DSM 29784: 

Identifikasjon: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Oppfôrings-

kylling 

Livkylling 

— 1 × 108 — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Bruk er tillatt i fôr som inneholder 

følgende godkjente koksidio-

statika: monensinnatrium, narasin/ 

nicarbazin, salinomycinnatrium, 

lasolocid-A-natrium, diclazuril, 

narasin, maduramicin, ammonium, 

robenidinhydroklorid eller deko-

kinat. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak for 

å håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene ikke 

kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

hud-, åndedretts- og øyevern. 

26.3.2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/346 

av 5. mars 2018 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 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 tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

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

Lactobacillus buchneri NRRL B-50733. 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 «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av Lactobacillus buchneri 

NRRL B-50733 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 4. juli 2017(2) 

med at preparatet av Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at det berørte 

preparatet har potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje fra fôr som det er lett, moderat vanskelig eller vanskelig 

å ensilere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

5) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

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

til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i 

ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017; 15(7):4934. 

2019/EØS/50/16 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

2
7

.6
.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. 5

0
/6

3
 

 

VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjonsnummer 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjenningsperiodens 

utløp KDE tilsetningsstoff/kg 

ferskt materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20758 Lactobacillus 

buchneri NRRL 

B-50733 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactobacillus buchneri 

NRRL B-50733 som inneholder 

minst 1 × 1010 KDE/g tilsetnings-

stoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

buchneri NRRL B-50733. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: plate-

spredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar: EN 15787. 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

2. Laveste innhold av Lactobacillus 

buchneri NRRL B-50733 når det ikke 

brukes sammen med andre mikroor-

ganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 1 × 108 KDE/kg ferskt 

materiale. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

29. mars 2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/221 

av 15. februar 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den 

europeiske unions referanselaboratorium for overførbar spongiform encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23a bokstav m), 

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(2), særlig artikkel 32 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle oppgaver og plikter for og krav til EU-referanselaboratoriene for 

næringsmidler og fôrvarer samt for dyrehelse. De utpekte EU-referanselaboratoriene er oppført i vedlegg VII til nevnte 

forordning, herunder det som er ansvarlig for overførbar spongiform encefalopati (TSE). 

2) I forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes EU-referanselaboratoriet for overførbar spongiform encefalopati (TSE) og dets 

særlige oppgaver. 

3) Utpekingen av EU-referanselaboratoriet for overførbar spongiform encefalopati (TSE), som for tiden ligger i Det 

forente kongerike, opphører å gjelde 31. desember 2018 som følge av Det forente kongerikes underretning i henhold til 

artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. 

4) Det er nødvendig å opprettholde et EU-referanselaboratorium for TSE for å sikre at metodene for diagnostisering av 

TSE er av høy kvalitet og pålitelighet samt for å sikre ensartet anvendelse av dem i hele Unionen. Kommisjonen 

offentliggjorde derfor 29. mai 2017 en søknadsinnbydelse med sikte på å velge og utpeke et EU-referanselaboratorium 

for TSE. Framgangsmåten for utvelging er avsluttet, og det valgte konsortiet mellom Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) og Istituto Superiore di Sanità (ISS), under ledelse av 

førstnevnte, bør utpekes til EU-referanselaboratorium for overførbar spongiform encefalopati (TSE). 

5) Forordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

6) For å sikre kontinuitet med hensyn til virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) og for å gi det nylig utpekte EU-referanselaboratoriet tilstrekkelig tid til å komme i full drift, bør 

tiltakene fastsatt i denne forordning gjelde fra 1. januar 2019. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kapittel B i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 1 lyde: 

«1. EU-referanselaboratoriet for overførbar spongiform encefalopati (TSE) er et konsortium mellom Istituto Zooprofila-

ttico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) og Istituto Superiore di Sanità (ISS), under 

ledelse av IZSPLVA: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) 

Via Bologna 148 

10154 Torino 

Italia 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 16.2.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

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

2019/EØS/50/17 
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Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

Viale Regina Elena, 299 

00161 Roma 

Italia» 

Artikkel 2 

I del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 skal nr. 13 lyde: 

«13. EU-referanselaboratorium for overførbar spongiform encefalopati (TSE) 

Laboratoriet nevnt i nr. 1 i kapittel B i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001.» 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



Nr. 50/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/222 

av 15. februar 2018 

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske 

unions referanselaboratorium for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av muslinger(*) 

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 32 nr. 5  

og 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle oppgaver for og krav til Den europeiske unions referanselaboratorier 

(«EU-referanselaboratorier») for næringsmidler og fôrvarer samt for dyrehelse. De utpekte EU-referanselaboratoriene er 

oppført i vedlegg VII til nevnte forordning, herunder det som er ansvarlig for overvåking av virusforurensning og 

bakteriologisk forurensning av muslinger. 

2) Utpekingen av EU-referanselaboratoriet for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av 

muslinger, som ligger i Det forente kongerike, opphører å gjelde 31. desember 2018 som følge av Det forente 

kongerikes underretning i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. 

3) Ettersom Salmonella, Escherichia coli og virus utgjør de viktigste næringsmiddelbårne risikoene i muslinger, bør EUs 

referanselaboratoriet for analyse og prøving av zoonoser (salmonella), EUs referanselaboratorium for Escherichia coli, 

herunder verotoksinproduserende E. coli (VTEC) og EUs referanselaboratorium for næringsmiddelbårne virus foreta de 

analysene av henholdsvis salmonella, E. coli og virus som hittil har vært foretatt av EU-referanselaboratoriet for 

overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av muslinger. EU-referanselaboratoriet for overvåking 

av marine biotoksiner bør overta virksomheten knyttet til klassifisering og overvåking av produksjonsområder for 

muslinger. Et EU-referanselaboratorium for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av 

muslinger er derfor ikke lenger nødvendig, og bør derfor fjernes fra listen i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. 

4) Forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

5) For å sikre kontinuitet med hensyn til virksomheten som for tiden utføres ved EU-referanselaboratoriet for overvåking 

av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av muslinger, bør tiltakene fastsatt i denne forordning gjelde fra 

1. januar 2019. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 utgår nr. 4. 

Artikkel 2 

EU-referanselaboratoriene for analyse og prøving av zoonoser (salmonella), EU-referanselaboratoriet for Escherichia coli, 

herunder verotoksinproduserende E. coli (VTEC), og EU-referanselaboratoriet for næringsmiddelbårne virus skal overta 

virksomheten som hittil har vært utført av EU-referanselaboratoriet for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk 

forurensning av muslinger med hensyn til analyser av salmonella, E. coli og virus. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 16.2.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

2019/EØS/50/18 
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EU-referanselaboratoriet for overvåking av marine biotoksiner skal overta virksomheten knyttet til klassifisering og overvåking 

av produksjonsområder for muslinger. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/70 

av 16. januar 2018 

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

grenseverdier for rester av ametoktradin, klorpyrifosmetyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, 

proheksadion og natriumklorid 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 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av fluazinam, flutriafol og proheksadion er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for klorpyrifosmetyl er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte forordning. Grenseverdier 

for rester av ametoktradin, cyprokonazol og difenokonazol er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det 

gjelder natriumklorid, 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 fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på urter og spiselige blomster av et 

plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet ametoktradin, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder klorpyrifosmetyl, er det inngitt en slik søknad for kakiplomme og granateple. Når det gjelder 

cyprokonazol, er det inngitt en slik søknad for agurkurtfrø. Når det gjelder difenokonazol, er det inngitt en slik søknad 

for aprikoser, jordbær, hodekål, salat og salatplanter, mangold, urter og spiselige blomster, kardon, stilkselleri, purre, 

rabarbra, belgfrukter, bygg og krydder i form av røtter og jordstengler. Når det gjelder fluazinam, er det inngitt en slik 

søknad for kepaløk, sjalottløk og hvitløk. Når det gjelder proheksadion, er det inngitt en slik søknad for plommer. 

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

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

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

for import av vekstene. 

5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

2019/EØS/50/19 
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6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurde-

ringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte 

uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder cyprokonazol, vurderte Myndigheten en søknad om å fastsette en grenseverdi for restmengder for 

rapsfrø og avga en grunngitt uttalelse om den foreslåtte grenseverdien(3). I samsvar med gjeldende EU-retningslinjer om 

ekstrapolering av grenseverdier bør grenseverdien for rapsfrø også gjelde for agurkurtfrø. 

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

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

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

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

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

berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

9) Natriumklorid ble godkjent som basisstoff ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529(4). Bruks-

vilkårene for det nevnte stoffet forventes ikke å føre til restmengder i næringsmidler eller fôr som kan utgjøre en risiko 

for forbrukerne. Stoffet bør derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

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

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

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

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

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers. EFSA Journal 

2017;15(6):4869 [21 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmon and 

granate apple/pomegranate. EFSA Journal 2017;15(5):4838 [24 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 

2017;15(7):4893 [33 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic. EFSA Journal 

2017;15(7):4904 [22 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops. EFSA Journal 2017;15(7):4875 [22 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) 

in plums. EFSA Journal 2017;15(6):4837 [20 s.]. 

(3) Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed. EFSA Journal 2011;9(5):2187 [30 s.]. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 av 7. september 2017 om godkjenning av basisstoffet natriumklorid 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 232 av 8.9.2011, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II skal kolonnene for klorpyrifosmetyl, fluazinam, flutriafol og proheksadion lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     

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

0110010 Grapefrukt 0,05(*)    

0110020 Appelsiner 0,5    

0110030 Sitroner 0,3    

0110040 Lime 0,05(*)    

0110050 Mandariner 1    

0110990 Andre 0,05(*)    

0120000 Nøtter 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0120010 Mandler     

0120020 Paranøtter     

0120030 Kasjunøtter     

0120040 Kastanjer     

0120050 Kokosnøtter     

0120060 Hasselnøtter     

0120070 Macadamianøtter     

0120080 Pekannøtter     

0120090 Pinjekjerner     

0120100 Pistasienøtter     

0120110 Valnøtter     

0120990 Andre     

0130000 Kjernefrukter 0,5  0,4(+) 0,1 

0130010 Epler  0,3(+)   

0130020 Pærer  0,3(+)   

0130030 Kveder  0,01(*)   

0130040 Mispel (**) 0,01(*)   

0130050 Japansk mispel (**) 0,01(*)   

0130990 Andre  0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0140000 Steinfrukter  0,01(*)   

0140010 Aprikoser 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,05(*)  1 0,4 

0140030 Ferskener 0,5  0,6 0,01(*) 

0140040 Plommer 0,05(*)  0,4 0,05 

0140990 Andre 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter     

0151000 a) druer 0,2   0,01(*) 

0151010 Borddruer  0,01(*) (+) 0,8  

0151020 Vindruer  3(+) 1,5(+)  

0152000 b) jordbær 0,5 0,01(*) 1,5 0,15 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,05(*) 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær     

0153020 Blåbringebær     

0153030 Bringebær (røde og gule)     

0153990 Andre     

0154000 d) andre små frukter og bær 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0154010 Blåbær  3   

0154020 Tranebær  0,01(*)   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,01(*)   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,01(*)   

0154050 Nyper (**) 0,01(*)   

0154060 Morbær (svart og hvit) (**) 0,01(*)   

0154070 Azarolhagtorn (**) 0,01(*)   

0154080 Hyllebær (**) 0,01(*)   

0154990 Andre  0,01(*)   

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

0161000 a) spiselig skall   0,01(*)  

0161010 Dadler 0,05(*)    

0161020 Fikener 0,05(*)    

0161030 Bordoliven 0,05(*)    

0161040 Kumquat 0,05(*)    

0161050 Stjernefrukt (**)    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon (**)    

0161070 Jambolan (**)    

0161990 Andre 0,05(*)    

0162000 b) uspiselig skall, små 0,05(*)  0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)     

0162020 Litchi/litchiplommer     
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0162030 Pasjonsfrukter/maracuja     

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter (**)    

0162050 Stjerneepler (**)    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki (**)    

0162990 Andre     

0163000 c) uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer 0,05(*)  0,01(*)  

0163020 Bananer 0,05(*)  0,3  

0163030 Mango 0,05(*)  0,01(*)  

0163040 Papaya 0,05(*)  0,01(*)  

0163050 Granatepler 0,3  0,01(*)  

0163060 Cherimoya (**)  0,01(*)  

0163070 Guava (**)  0,01(*)  

0163080 Ananas 0,05(*)  0,01(*)  

0163090 Brødfrukter (**)  0,01(*)  

0163100 Durian (**)  0,01(*)  

0163110 Surannona/guanabana (**)  0,01(*)  

0163990 Andre 0,05(*)  0,01(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

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

0211000 a) poteter  0,02 0,01(*)  

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

0212010 Kassava     

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams     

0212040 Arrowrot (**)    

0212990 Andre     

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

 0,01(*)   

0213010 Rødbeter   0,06(+)  

0213020 Gulrøtter   0,01(*)  

0213030 Knollselleri   0,01(*)  

0213040 Pepperrot   0,01(*)  

0213050 Jordskokk   0,01(*)  

0213060 Pastinakk   0,01(*)  

0213070 Rotpersille   0,01(*)  

0213080 Reddiker   0,01(*)  

0213090 Havrerot   0,01(*)  

0213100 Kålrot   0,01(*)  

0213110 Neper   0,01(*)  

0213990 Andre   0,01(*)  
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0220000 Løk 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  0,06   

0220020 Kepaløk  0,06   

0220030 Sjalottløk  0,06   

0220040 Pipeløk/vårløk  0,01(*)   

0220990 Andre  0,01(*)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker    0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien 0,5    

0231010 Tomater  0,3 0,8  

0231020 Grønnsakpaprika  0,01(*) 1  

0231030 Auberginer/eggplanter  0,01(*) 0,01(*)  

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

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

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,05(*) 0,01(*) 0,15  

0232010 Slangeagurker     

0232020 Sylteagurker     

0232030 Mandelgresskar     

0232990 Andre     

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,05(*) 0,01(*)   

0233010 Meloner   0,2(+)  

0233020 Kjempegresskar   0,01(*)  

0233030 Vannmeloner   0,2(+)  

0233990 Andre   0,01(*)  

0234000 d) sukkermais 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål     

0241010 Brokkoli     

0241020 Blomkål     

0241990 Andre     

0242000 b) hodekål     

0242010 Rosenkål     

0242020 Hodekål     

0242990 Andre     

0243000 c) bladkål     

0243010 Kinakål/pe-tsai     

0243020 Grønnkål     

0243990 Andre     
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0244000 d) knutekål     

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

0,05(*)    

0251000 a) salat og salatplanter  0,01(*)  0,01(*) 

0251010 Vårsalat   0,01(*)  

0251020 Salat   1,5  

0251030 Bredbladet endiv   0,01(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd   0,01(*)  

0251050 Vårkarse (**)  0,01(*)  

0251060 Salatsennep/rucola   0,01(*)  

0251070 Sareptasennep (**)  0,01(*)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

  0,01(*)  

0251990 Andre   0,01(*)  

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

0252010 Spinat     

0252020 Portulakk (**)    

0252030 Mangold/bladbete     

0252990 Andre     

0253000 c) vindrueblader og lignende arter (**) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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

0255000 e) sikori/julesalat  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel     

0256020 Gressløk     

0256030 Snittselleri     

0256040 Persille     

0256050 Salvie (**)    

0256060 Rosmarin (**)    

0256070 Timian (**)    

0256080 Basilikum og spiselige blomster (**)    

0256090 Laurbærblad (**)    

0256100 Estragon (**)    

0256990 Andre     

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

0260010 Bønner (med belg)     

0260020 Bønner (uten belg)     

0260030 Erter (med belg)     

0260040 Erter (uten belg)     

0260050 Linser     

0260990 Andre     
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0270000 Stengelgrønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges     

0270020 Kardon     

0270030 Stilkselleri     

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel     

0270050 Artisjokker     

0270060 Purre     

0270070 Rabarbra     

0270080 Bambusskudd (**)    

0270090 Palmehjerter (**)    

0270990 Andre     

0280000 Sopp, mose og lav 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp     

0280020 Viltvoksende sopp     

0280990 Mose og lav     

0290000 Alger og prokaryote organismer (**) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner  (+)   

0300020 Linser     

0300030 Erter     

0300040 Lupiner/lupinbønner     

0300990 Andre     

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 0,01(*)   

0401000 Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø   0,02(*) 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter   0,15 0,9 

0401030 Valmuefrø   0,02(*) 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø   0,02(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø   0,02(*) 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø   0,5 0,01(*) 

0401070 Soyabønner   0,4 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø   0,5 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø   0,5 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø   0,02(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø (**)  0,02(*) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø (**)  0,02(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø (**)  0,5 0,01(*) 

0401140 Hampefrø   0,02(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus (**)  0,02(*) 0,01(*) 

0401990 Andre   0,02(*) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter   0,02(*) 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020 Oljepalmefrø (**)    
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0402030 Oljepalmefrukter (**)    

0402040 Kapok (**)    

0402990 Andre     

0500000 KORN 3 0,02(*)   

0500010 Bygg   0,15 0,1 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   0,01(*) 0,02(*) 

0500030 Mais   0,01(*) 0,02(*) 

0500040 Hirse   0,01(*) 0,02(*) 

0500050 Havre   0,01(*) 0,1 

0500060 Ris   1,5(+) 0,02(*) 

0500070 Rug   0,15 0,1 

0500080 Sorghum   1,5 0,02(*) 

0500090 Hvete   0,15 0,1 

0500990 Andre   0,01(*) 0,02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNES-

BRØD 
   0,05(*) 

0610000 Te 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*)  

0620000 Kaffebønner (**) 0,1(*) 0,15  

0630000 Urtete fra (**)  0,05(*)  

0631000 a) blomster (**) 0,1(*)   

0631010 Kamille (**)    

0631020 Jamaicahibisk/roselle (**)    

0631030 Rose (**)    

0631040 Jasmin (**)    

0631050 Lind (**)    

0631990 Andre (**)    

0632000 b) blader og urter (**) 0,1(*)   

0632010 Jordbær (**)    

0632020 Rooibos (**)    

0632030 Maté (**)    

0632990 Andre (**)    

0633000 c) røtter (**) 3(+)   

0633010 Vendelrot (**)    

0633020 Ginseng (**)    

0633990 Andre (**)    

0639000 d) andre deler av planten (**) 0,1(*)   

0640000 Kakaobønner (**) 0,1(*) 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød (**) 0,1(*) 0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,1(*) 20 0,01(*) 
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0800000 KRYDDER (**)    

0810000 Frøkrydder (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø (**)    

0810020 Svartkarve (**)    

0810030 Selleri (**)    

0810040 Koriander (**)    

0810050 Spisskummen (**)    

0810060 Dill (**)    

0810070 Fennikel (**)    

0810080 Bukkehornkløver (**)    

0810090 Muskatnøtt (**)    

0810990 Andre (**)    

0820000 Fruktkrydder (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde (**)    

0820020 Sichuanpepper (**)    

0820030 Karve (**)    

0820040 Kardemomme (**)    

0820050 Einebær (**)    

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

0820070 Vanilje (**)    

0820080 Tamarind (**)    

0820990 Andre (**)    

0830000 Barkkrydder (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (**)    

0830990 Andre (**)    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler (**)    

0840010 Lakris (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik (**)    

0850020 Kapers (**)    

0850990 Andre (**)    

0860000 Krydder i form av støvveier (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran (**)    

0860990 Andre (**)    

0870000 Krydder i form av frøkapper (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme (**)    

0870990 Andre (**)    
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0900000 SUKKERPLANTER (**) 0,01(*)  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter (**)  0,06  

0900020 Sukkerrør (**)  0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter (**)  0,01(*)  

0900990 Andre (**)  0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
    

1010000 Vev fra 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1011000 a) svin     

1011010 Muskler   0,01(*)  

1011020 Fettvev   0,01(*)  

1011030 Lever   0,1(+)  

1011040 Nyrer   0,01(*)  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  0,01(*)  

1011990 Andre   0,01(*)  

1012000 b) storfe     

1012010 Muskler   0,01(*)  

1012020 Fettvev   0,01(*)  

1012030 Lever   0,3(+)  

1012040 Nyrer   0,01(*)  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  0,01(*)  

1012990 Andre   0,01(*)  

1013000 c) sau     

1013010 Muskler   0,01(*)  

1013020 Fettvev   0,01(*)  

1013030 Lever   0,3(+)  

1013040 Nyrer   0,01(*)  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  0,01(*)  

1013990 Andre   0,01(*)  

1014000 d) geit     

1014010 Muskler   0,01(*)  

1014020 Fettvev   0,01(*)  

1014030 Lever   0,3(+)  

1014040 Nyrer   0,01(*)  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  0,01(*)  

1014990 Andre   0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien (**)    

1015010 Muskler (**)  0,01(*)  

1015020 Fettvev (**)  0,01(*)  
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1015030 Lever (**)  0,3(+)  

1015040 Nyrer (**)  0,01(*)  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

(**)  0,01(*)  

1015990 Andre (**)  0,01(*)  

1016000 f) fjørfe     

1016010 Muskler   0,01(*)  

1016020 Fettvev   0,01(*)  

1016030 Lever   0,03  

1016040 Nyrer   0,03  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

  0,03  

1016990 Andre   0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr (**)    

1017010 Muskler (**)  0,01(*)  

1017020 Fettvev (**)  0,01(*)  

1017030 Lever (**)  0,3(+)  

1017040 Nyrer (**)  0,01(*)  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

(**)  0,01(*)  

1017990 Andre (**)  0,01(*)  

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

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre     

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

1030010 Kylling     

1030020 And (**)    

1030030 Gås (**)    

1030040 Vaktel (**)    

1030990 Andre (**)    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (**) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr (**) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr (**) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr (**) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

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

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

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 
 

  



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/81 

 

Fluazinam (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151020 Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153000 (c) bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0300010 Bønner 

(+) 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 18. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0633000 (c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

(+) 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 

Flutriafol 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0151020 Vindruer 

(+) 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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0233010 Meloner 
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0233030 Vannmeloner 

0500060 Ris 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra 

fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår 

for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1013030 Lever 

1014030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra 

fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår 

for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

Proheksadion (proheksadion (syre) og dets salter uttrykt som proheksadion-kalsium) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal kolonnene for ametoktradin, cyprokonazol og difenokonazol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 

A
m

et
o

k
tr

ad
in

 (
R

) 

C
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ro
k
o

n
az
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(F
) 

D
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o
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,05(*) 0,6 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    
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0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 0,1 0,8 

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter 0,01(*)   

0140010 Aprikoser  0,1 0,7 

0140020 Kirsebær (søte)  0,1 0,3 

0140030 Ferskener  0,1 0,5 

0140040 Plommer  0,05(*) 0,5 

0140990 Andre  0,05(*) 0,1 

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer 6 0,2 3 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 0,01(*) 0,05(*) 0,5 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 0,05(*)  

0153010 Bjørnebær   1,5 

0153020 Blåbringebær   0,1 

0153030 Bringebær (røde og gule)   1,5 

0153990 Andre   0,1 

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 0,05(*)  

0154010 Blåbær   0,1 

0154020 Tranebær   0,1 
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0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0,2 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   0,1 

0154050 Nyper   0,1 

0154060 Morbær (svart og hvit)   0,1 

0154070 Azarolhagtorn   0,8 

0154080 Hyllebær   0,1 

0154990 Andre   0,1 

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 0,05(*)  

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler   0,1 

0161020 Fikener   0,1 

0161030 Bordoliven   2 

0161040 Kumquat   0,6 

0161050 Stjernefrukt   0,1 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   0,8 

0161070 Jambolan   0,1 

0161990 Andre   0,1 

0162000 b) uspiselig skall, små   0,1 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer   0,6 

0163020 Bananer   0,1 

0163030 Mango   0,1 

0163040 Papaya   0,2 

0163050 Granatepler   0,1 

0163060 Cherimoya   0,1 

0163070 Guava   0,1 

0163080 Ananas   0,1 

0163090 Brødfrukter   0,1 

0163100 Durian   0,1 

0163110 Surannona/guanabana   0,1 

0163990 Andre   0,1 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster  0,05(*)  

0211000 a) poteter 0,05  0,1 
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0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,05  0,1 

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

0,01(*)   

0213010 Rødbeter   0,4 

0213020 Gulrøtter   0,4 

0213030 Knollselleri   2 

0213040 Pepperrot   0,4 

0213050 Jordskokk   0,4 

0213060 Pastinakk   0,4 

0213070 Rotpersille   0,4 

0213080 Reddiker   0,4 

0213090 Havrerot   0,4 

0213100 Kålrot   0,4 

0213110 Neper   0,4 

0213990 Andre   0,4 

0220000 Løk  0,05(*)  

0220010 Hvitløk 1,5  0,5 

0220020 Kepaløk 1,5  0,5 

0220030 Sjalottløk 1,5  0,5 

0220040 Pipeløk/vårløk 5  9 

0220990 Andre 0,01(*)  0,5 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,05(*)  

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater 2  2 

0231020 Grønnsakpaprika 2  0,8 

0231030 Auberginer/eggplanter 1,5  0,6 

0231040 Okra 1,5  0,05(*) 

0231990 Andre 1,5  0,05(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   0,3 

0232010 Slangeagurker 2   

0232020 Sylteagurker 3   

0232030 Mandelgresskar 3   

0232990 Andre 3   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 3  0,2 

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    
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0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

 0,05(*)  

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli 6  1 

0241020 Blomkål 0,01(*)  0,2 

0241990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 

0242000 b) hodekål   0,3 

0242010 Rosenkål 0,01(*)   

0242020 Hodekål 15   

0242990 Andre 0,01(*)   

0243000 c) bladkål   2 

0243010 Kinakål/pe-tsai 60   

0243020 Grønnkål 0,01(*)   

0243990 Andre 0,01(*)   

0244000 d) knutekål 0,01(*)  0,05(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter    

0251010 Vårsalat 50 5 7 

0251020 Salat 40 0,05(*) 4 

0251030 Bredbladet endiv 40 0,05(*) 0,8 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 40 0,05(*) 4 

0251050 Vårkarse 40 0,05(*) 4 

0251060 Salatsennep/rucola 40 0,05(*) 2 

0251070 Sareptasennep 40 0,05(*) 4 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 40 0,05(*) 4 

0251990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 4 

0252000 b) spinat og lignende blader 60 0,05(*)  

0252010 Spinat   2 

0252020 Portulakk   2 

0252030 Mangold/bladbete   4 

0252990 Andre   0,05(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,05(*) 0,5 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,05(*) 0,08 
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0256000 f) urter og spiselige blomster 20 0,05(*)  

0256010 Kjørvel   10 

0256020 Gressløk   4 

0256030 Snittselleri   10 

0256040 Persille   10 

0256050 Salvie   4 

0256060 Rosmarin   4 

0256070 Timian   4 

0256080 Basilikum og spiselige blomster   10 

0256090 Laurbærblad   4 

0256100 Estragon   4 

0256990 Andre   4 

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

0260010 Bønner (med belg)   1 

0260020 Bønner (uten belg)   1 

0260030 Erter (med belg)   1 

0260040 Erter (uten belg)   1 

0260050 Linser   0,05(*) 

0260990 Andre   0,05(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker    

0270010 Asparges 0,01(*) 0,1 0,05(*) 

0270020 Kardon 0,01(*) 0,05(*) 7 

0270030 Stilkselleri 20 0,2 7 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 20 0,05(*) 5 

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

0270060 Purre 5 0,05(*) 0,6 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 0,05(*) 0,5 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,08  

0300010 Bønner   0,06 

0300020 Linser   0,06 

0300030 Erter   0,1 

0300040 Lupiner/lupinbønner   0,06 

0300990 Andre   0,06 
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)   

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,05(*) 0,2 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,05(*) 0,05(*) 

0401030 Valmuefrø  0,4 0,05(*) 

0401040 Sesamfrø  0,05(*) 0,05(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,05(*) 0,05(*) 

0401060 Rapsfrø  0,4 0,5 

0401070 Soyabønner  0,07 0,1 

0401080 Sennepsfrø  0,4 0,2 

0401090 Bomullsfrø  0,05(*) 0,05(*) 

0401100 Gresskarfrø  0,05(*) 0,05(*) 

0401110 Saflorfrø  0,05(*) 0,05(*) 

0401120 Agurkurtfrø  0,4 0,05(*) 

0401130 Oljedodrefrø  0,4 0,05(*) 

0401140 Hampefrø  0,05(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus  0,05(*) 0,05(*) 

0401990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   2 

0402020 Oljepalmefrø   0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukter   0,05(*) 

0402040 Kapok   0,05(*) 

0402990 Andre   0,05(*) 

0500000 KORN 0,01(*)   

0500010 Bygg  0,2 0,3 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,1 0,05(*) 

0500030 Mais  0,1 0,05(*) 

0500040 Hirse  0,1 0,05(*) 

0500050 Havre  0,2 0,05(*) 

0500060 Ris  0,1 3 

0500070 Rug  0,1 0,1 

0500080 Sorghum  0,1 0,05(*) 

0500090 Hvete  0,1 0,1 

0500990 Andre  0,1 0,05(*) 

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

0610000 Te  0,05(*) 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner  0,1 0,05(*) 

0630000 Urtete fra  0,05(*) 20 

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    
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0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner  0,05(*) 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød  0,05(*) 0,05(*) 

0700000 HUMLE 100 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,01(*) 0,05(*) 0,3 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) 0,05(*) 0,3 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,01(*) 0,05(*) 0,3 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,01(*) 0,05(*) 3 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,05(*) 3 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,05(*) 3 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 3 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 0,05(*) 0,3 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 0,05(*) 0,3 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 0,05(*) 0,3 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*)   

0900010 Sukkerbeterøtter  0,1 0,2 

0900020 Sukkerrør  0,05(*) 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,05(*) 0,6 

0900990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
   

1010000 Vev fra 0,03(*)   

1011000 a) svin    

1011010 Muskler  0,05(*) 0,05 

1011020 Fettvev  0,05(*) 0,05 

1011030 Lever  0,5 0,2 

1011040 Nyrer  0,5 0,2 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5 0,2 

1011990 Andre  0,05(*) 0,1 

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler  0,05(*) 0,05 

1012020 Fettvev  0,05(*) 0,05 

1012030 Lever  0,5 0,2 

1012040 Nyrer  0,5 0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5 0,2 

1012990 Andre  0,05(*) 0,1 

1013000 c) sau    

1013010 Muskler  0,05(*) 0,05 

1013020 Fettvev  0,05(*) 0,05 
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1013030 Lever  0,5 0,2 

1013040 Nyrer  0,5 0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5 0,2 

1013990 Andre  0,05(*) 0,1 

1014000 d) geit    

1014010 Muskler  0,05(*) 0,05 

1014020 Fettvev  0,05(*) 0,05 

1014030 Lever  0,5 0,2 

1014040 Nyrer  0,5 0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5 0,2 

1014990 Andre  0,05(*) 0,1 

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler  0,05(*) 0,05 

1015020 Fettvev  0,05(*) 0,05 

1015030 Lever  0,5 0,2 

1015040 Nyrer  0,5 0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5 0,2 

1015990 Andre  0,05(*) 0,1 

1016000 f) fjørfe  0,05(*) 0,1 

1016010 Muskler    

1016020 Fettvev    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler  0,05(*) 0,1 

1017020 Fettvev  0,05(*) 0,1 

1017030 Lever  0,5 0,2 

1017040 Nyrer  0,5 0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5 0,2 

1017990 Andre  0,05(*) 0,1 

1020000 Melk 0,03(*) 0,05(*) 0 005(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    
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1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

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

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Ametoktradin (R) 

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

Ametoktradin – kode 1000000 unntatt 1040000: Ametoktradin, metabolitt 4-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) 

smørsyre (M650F01) og metabolitt 6-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) heksansyre (M650F06), uttrykt som 

ametoktradin. 

(+) 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 

Cyprokonazol (F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Difenokonazol 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 

b) I del B skal kolonnen for klorpyrifosmetyl lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

K
lo

rp
y

ri
fo

sm
et

y
l 

(F
) 

(1) (2) (3) 

0130040 Mispel 0,5 

0130050 Japansk mispel 0,5 

0154050 Nyper 0,05(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,05(*) 
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0154070 Azarolhagtorn 0,05(*) 

0154080 Hyllebær 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,05(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,5 

0161070 Jambolan 0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,05(*) 

0163060 Cherimoya 0,05(*) 

0163070 Guava 0,05(*) 

0163090 Brødfrukter 0,05(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 0,05(*) 

0251070 Sareptasennep 0,05(*) 

0252020 Portulakk 0,05(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 

0256050 Salvie 0,05(*) 

0256060 Rosmarin 0,05(*) 

0256070 Timian 0,05(*) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 0,05(*) 

0256090 Laurbærblad 0,05(*) 

0256100 Estragon 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer  

0401110 Saflorfrø 0,05(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,05(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner 0,1(*) 

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille 0,2 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,1(*) 

0631030 Rose 0,1(*) 

0631040 Jasmin 0,1(*) 

0631050 Lind 0,1(*) 

0631990 Andre 0,1(*) 
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0632000 b) blader og urter 0,1(*) 

0632010 Jordbær 0,1(*) 

0632020 Rooibos 0,1(*) 

0632030 Maté 0,1(*) 

0632990 Andre 0,1(*) 

0633000 c) røtter 0,1(*) 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 

0633020 Ginseng 0,1(*) 

0633990 Andre 0,1(*) 

0639000 d) andre deler av planten 0,1(*) 

0640000 Kakaobønner 0,1(*) 

0650000 Johannesbrød 0,1(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 1 

0810010 Anis/anisfrø 1 

0810020 Svartkarve 1 

0810030 Selleri 1 

0810040 Koriander 1 

0810050 Spisskummen 1 

0810060 Dill 1 

0810070 Fennikel 1 

0810080 Bukkehornkløver 1 

0810090 Muskatnøtt 1 

0810990 Andre 1 

0820000 Fruktkrydder 0,3 

0820010 Allehånde 0,3 

0820020 Sichuanpepper 0,3 

0820030 Karve 0,3 

0820040 Kardemomme 0,3 

0820050 Einebær 0,3 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 0,3 

0820070 Vanilje 0,3 

0820080 Tamarind 0,3 

0820990 Andre 0,3 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 

0830010 Kanel 0,1(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 5 

0840020 Ingefær 5 
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0840030 Gurkemeie (kurkuma) 5 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 5 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 

0900000 SUKKERPLANTER 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,05(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien 0,05(*) 

1015010 Muskler 0,05(*) 

1015020 Fettvev 0,05(*) 

1015030 Lever 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,05(*) 

1017010 Muskler 0,05(*) 

1017020 Fettvev 0,05(*) 

1017030 Lever 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 

1030020 And 0,01(*) 

1030030 Gås 0,01(*) 

1030040 Vaktel 0,01(*) 

1030990 Andre 0,01(*) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  

1050000 Amfibier og krypdyr  
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1060000 Virvelløse landdyr  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  

(*) Bestemmelsesgrense. 

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

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Klorpyrifosmetyl (F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 

3) I vedlegg IV innsettes følgende post på rett sted i den alfabetiske rekkefølgen: «natriumklorid» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/73 

av 16. januar 2018 

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

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av kvikksølvforbindelser er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

2) I henhold til rådsdirektiv 79/117/EØF er det forbudt å omsette og bruke av plantevernmidler som inneholder 

kvikksølvforbindelser. Alle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kvikksølvforbindelser er tilbakekalt, og 

dermed ble alle grenseverdier fastsatt til den relevante bestemmelsesgrensen. 

3) Kommisjonen har fra driftsansvarlige og medlemsstatene mottatt opplysninger som viser forekomst av kvikksølv-

forbindelser i flere produkter som fører til høyere restmengder enn bestemmelsesgrensen fastsatt i forordning (EF)  

nr. 396/2005. 

4) Nye overvåkingsdata bekrefter at restmengdene av kvikksølvforbindelser forekommer i flere produkter med 

grenseverdier over bestemmelsesgrensen. Idet det tas hensyn til 95. prosentilen i alle prøveresultatene, har følgende 

hendelser vært rapportert: 0,02 mg/kg i nøtter; 0,03 mg/kg i friske urter; 0,05 mg/kg i dyrket sopp, 0,50 mg/kg i 

viltvoksende sopp, unntatt steinsopp (0,90 mg/kg); 0,02 mg/kg i oljeholdige frø; 0,02 mg/kg i te, kaffebønner, urtete og 

kakaobønner; 0,02 mg/kg i krydder, unntatt ingefær, muskatnøtt, muskatblomme og gurkemeie (0,05 mg/kg);  

0,01 mg/kg i kjøtt, unntatt kjøtt fra viltlevende vilt (0,015 mg/kg) og kjøtt av ender (oppdrettede og viltlevende)  

(0,04 mg/kg), 0,01 mg/kg i animalsk fett, 0,02 mg/kg i spiselig slakteavfall, unntatt slakteavfall fra viltlevende vilt 

(0,025 mg/kg) og slakteavfall fra villsvin (0,10 mg/kg); 0,01 mg/kg i melk og 0,01 mg/kg i honning. 

5) Ettersom kvikksølvholdige pesticider er blitt faset ut etter mer enn 30 år i Unionen, kan forekomsten av kvikksølv i 

næringsmidler anses å skyldes miljøforurensning. Det er derfor hensiktsmessig å erstatte standardverdiene med dem 

som er oppført i betraktning 4, og dermed avspeile miljømessige bakgrunnsopplysninger om kvikksølv i forordning (EF) 

nr. 396/2005. Dette vil gjøre det mulig for vedkommende nasjonale myndigheter å treffe relevante håndhevingstiltak på 

grunnlag av realistiske grenseverdier. 

6) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok en uttalelse om kvikksølv og metylkvikksølv i næringsmidler(2). 

7) Ettersom det er et lavt innhold av kvikksølvforbindelser i produktene nevnt i betraktning 4 og idet det tas hensyn til 

tilgjengelige forbruksdata i Unionen, anses det samlede bidraget til forbrukernes eksponering gjennom kosten som lavt 

og utgjør ingen helserisiko for forbrukerne. Det bør fastsettes foreløpige grenseverdier for disse produktene i del A i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen ti år etter kunngjøringen 

av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 18.1.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): Scientific Opinion on the risks for public health 

related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal 2012;10(12):2985. [241 s.]. 

2019/EØS/50/20 
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8) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

bestemmelsesgrensene. Nevnte laboratorier konkluderte med at de gjeldende bestemmelsesgrensene bør opprettholdes. 

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

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

10) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 16. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II utgår kolonnen for kvikksølvforbindelser. 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A tilføyes kolonnen for kvikksølvforbindelser: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

K
v

ik
k

sø
lv

fo
rb

in
d

el
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(s
u
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en
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v
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k
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k
sø

lv
) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,02(+) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/101 

 

(1) (2) (3) 

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  
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0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  
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0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

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

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,03(+) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  
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0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp 0,05(+) 

0280020 Viltvoksende sopp 0,5(+) 

0280990 Mose og lav 0,01(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø 0,02(+) 

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,01(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,02(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,02(*) 

0402040 Kapok 0,02(*) 

0402990 Andre 0,02(*) 

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  
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0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 0,02(+) 

0620000 Kaffebønner 0,02(+) 

0630000 Urtete fra 0,02(+) 

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner 0,02(+) 

0650000 Johannesbrød 0,02(*) 

0700000 HUMLE 0,02(*) 

0800000 KRYDDER (+) 

0810000 Frøkrydder  

0810010 Anis/anisfrø 0,02 

0810020 Svartkarve 0,02 

0810030 Selleri 0,02 

0810040 Koriander 0,02 

0810050 Spisskummen 0,02 

0810060 Dill 0,02 

0810070 Fennikel 0,02 

0810080 Bukkehornkløver 0,02 

0810090 Muskatnøtt 0,05 

0810990 Andre 0,02 
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(1) (2) (3) 

0820000 Fruktkrydder 0,02 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,02 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,02 

0840020 Ingefær 0,05 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05 

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre 0,02 

0850000 Krydder i form av knopper 0,02 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,02 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper  

0870010 Muskatblomme 0,05 

0870990 Andre 0,02 

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin (+) 

1011010 Muskler 0,01 

1011020 Fettvev 0,01 

1011030 Lever 0,02 
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(1) (2) (3) 

1011040 Nyrer 0,02 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b) storfe (+) 

1012010 Muskler 0,01 

1012020 Fettvev 0,01 

1012030 Lever 0,02 

1012040 Nyrer 0,02 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) sau (+) 

1013010 Muskler 0,01 

1013020 Fettvev 0,01 

1013030 Lever 0,02 

1013040 Nyrer 0,02 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d) geit (+) 

1014010 Muskler 0,01 

1014020 Fettvev 0,01 

1014030 Lever 0,02 

1014040 Nyrer 0,02 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien (+) 

1015010 Muskler 0,01 

1015020 Fettvev 0,01 

1015030 Lever 0,02 

1015040 Nyrer 0,02 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 

1015990 Andre 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 0,01(+) 

1016020 Fettvev 0,01(+) 

1016030 Lever 0,02(+) 

1016040 Nyrer 0,02(+) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02(+) 

1016990 Andre 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr (+) 

1017010 Muskler 0,01 

1017020 Fettvev 0,01 

1017030 Lever 0,02 
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(1) (2) (3) 

1017040 Nyrer 0,02 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 

1017990 Andre 0,01(*) 

1020000 Melk 0,01(+) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,01(+) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,04(+) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

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

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Kvikksølvforbindelser (summen av kvikksølvforbindelser uttrykt som kvikksølv) 

(+) Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som skyldes miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år etter kunngjøringen av denne forordning. 

0120000 Nøtter 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0280010 Dyrket sopp 

(+) Følgende grenseverdi gjelder for steinsopp: 0,9 mg/kg. Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som skyldes 

miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år 

etter kunngjøringen av denne forordning. 

0280020 Viltvoksende sopp 

(+) Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som skyldes miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år etter kunngjøringen av denne forordning. 

0401000 Oljeholdige frø 

0610000 Te 

0620000 Kaffebønner 

0630000 Urtete fra 

0640000 Kakaobønner 

0800000 KRYDDER 

(+) 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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(+) Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som skyldes miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år etter kunngjøringen av denne forordning. 

1011000 (a) Vev fra svin 

1012000 (b) Vev fra storfe 

1013000 (c) Vev fra sau 

1014000 (d) Vev fra geit 

1015000 (e) Vev fra dyr av hestefamilien 

(+) Følgende grenseverdi gjelder for kjøtt av and: 0,04 mg/kg. Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som skyldes 

miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år 

etter kunngjøringen av denne forordning. 

1016010 Muskel (fjørfe) 

(+) Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som skyldes miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år etter kunngjøringen av denne forordning. 

1016020 Fettvev (fjørfe) 

1016030 Lever (fjørfe) 

1016040 Nyrer (fjørfe) 

1016050 Spiselig slakteavfall (fjørfe) 

1017000 (g) Vev fra andre oppdrettede landdyr 

1020000 Melk 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

(+) Følgende grenseverdi gjelder for slakteavfall fra villsvin: 0,1 mg/kg. Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder som 

skyldes miljøforurensning. Når grenseverdiene blir vurdert på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige 

senest ti år etter kunngjøringen av denne forordning. 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 
 

b) I del B utgår kolonnen for kvikksølvforbindelser: 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/78 

av 16. januar 2018 

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

grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av 2-fenylfenol er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester 

av dimetaklor og lufenuron er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Grenseverdier for bensulfuronmetyl er 

ennå ikke fastsatt. 

2) Når det gjelder 2-fenylfenol, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjennomgåelsen av de gjeldende grenseverdiene i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde for planteprodukter, og anbefalte å senke grenseverdiene 

for muskler, fett, lever og nyrer fra svin, storfe og dyr av hestefamilien, og for melk fra storfe og hest. Når det gjelder 

grenseverdien for sitrus, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået 

angitt av Myndigheten. Når det gjelder grenseverdien for pærer, er Codex-grenseverdien trygg for forbrukerne. Det er 

derfor hensiktsmessig å sette grenseverdien for pærer på samme nivå. 

3) Når det gjelder bensulfuronmetyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den anbefalte å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. 

4) Når det gjelder dimetaklor, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Den anbefalte å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. 

5) Når det gjelder lufenuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde for alle produkter, og 

anbefalte å senke grenseverdiene for sitrusfrukter, kjernefrukter, kirsebær (søte), plommer, borddruer, vindruer, fikener, 

kaki/kakiplomme/persimmon, kiwifrukter, poteter, tomater, grønnsakpaprika/paprika, slangeagurker, mandelgresskar og 

soyabønner. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Den konkluderte med at 

når det gjelder grenseverdier for aprikoser, ferskener, jordbær, sylteagurker, vårsalat, salater, salat, bredbladet endiv, 

italiensk endiv, karse og andre spirer og skudd, vårkarse, salatsennep/rucola, sareptasennep og spede bladvekster 

(herunder Brassica-arter), lever og nyre fra svin, storfe, sau, geit, dyr av hestefamilien og lever fra fjørfe, manglet noen 

opplysninger, 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) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 19.1.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for  

2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4696. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(10):4596. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4632. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4652. 

2019/EØS/50/21 
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nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

6) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

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

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

9) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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

11) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette over-

gangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

12) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 8. august 2018. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 8. august 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnen for 2-fenylfenol skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

2
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(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 10 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,01(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler 0,01(*) 

0130020 Pærer 20 

0130030 Kveder 0,01(*) 

0130040 Mispel 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 

0130990 Andre 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  
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(1) (2) (3) 

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

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

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  
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0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,02(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  
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0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,02(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

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

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  
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0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  
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0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  
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1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  
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1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(F) = Løselig i fett. 

2-fenylfenol (summen av 2-fenylfenol og dens konjugater uttrykt som 2-fenylfenol) 

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

2-fenylfenol – kode 100000 unntatt 1040000: 2-fenylfenol. 

(+) 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 bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

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

0110000 Sitrusfrukter   0,01(*) 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    
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0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter   0,01(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter   0,15 

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter    

0140010 Aprikoser   0,2(+) 

0140020 Kirsebær (søte)   0,01(*) 

0140030 Ferskener   0,2(+) 

0140040 Plommer   0,01(*) 

0140990 Andre   0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter   0,01(*) 

0151000 a) druer    

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær    

0153000 c) bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    
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0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre    

0160000 Forskjellige frukter med   0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    
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0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

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

0211000 a) poteter    

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot    

0213050 Jordskokk    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

0213080 Reddiker    

0213090 Havrerot    

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre    

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk    

0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk/vårløk    

0220990 Andre    

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

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater   0,4 

0231020 Grønnsakpaprika   0,8 

0231030 Auberginer/eggplanter   0,3 

0231040 Okra   0,01(*) 

0231990 Andre   0,01(*) 
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0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker   0,15 

0232020 Sylteagurker   0,15 

0232030 Mandelgresskar   0,15 

0232990 Andre   0,01(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall    

0233010 Meloner   0,4 

0233020 Kjempegresskar   0,4 

0233030 Vannmeloner   0,4 

0233990 Andre   0,01(*) 

0234000 d) sukkermais   0,01(*) 

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

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat    

0251020 Salat    

0251030 Bredbladet endiv    

0251040 Karse og andre spirer og skudd    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep/rucola    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)    

0251990 Andre    
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0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre    

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

0260010 Bønner (med belg)    

0260020 Bønner (uten belg)    

0260030 Erter (med belg)    

0260040 Erter (uten belg)    

0260050 Linser    

0260990 Andre    

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

0270010 Asparges    

0270020 Kardon    

0270030 Stilkselleri    

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel    

0270050 Artisjokker    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    
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0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

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

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,01(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,01(*)  

0401030 Valmuefrø  0,01(*)  

0401040 Sesamfrø  0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø  0,01(*)  

0401060 Rapsfrø  0,02(*)  

0401070 Soyabønner  0,01(*)  

0401080 Sennepsfrø  0,02(*)  

0401090 Bomullsfrø  0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø  0,01(*)  

0401110 Saflorfrø  0,01(*)  

0401120 Agurkurtfrø  0,01(*)  

0401130 Oljedodrefrø  0,02(*)  

0401140 Hampefrø  0,01(*)  

0401150 Ricinus  0,01(*)  

0401990 Andre  0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

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

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    

0500030 Mais    
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0500040 Hirse    

0500050 Havre    

0500060 Ris    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete    

0500990 Andre    

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

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner    

0650000 Johannesbrød    

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER 0,05(*)   

0810000 Frøkrydder  0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    
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0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder  0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder  0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

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

0840020 Ingefær  0,05(*) 0,05(*) 

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

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

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

0850000 Krydder i form av knopper  0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier  0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper  0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    
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0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
   

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

1011000 a) svin    

1011010 Muskler   0,03 

1011020 Fettvev   0,7 

1011030 Lever   0,04(+) 

1011040 Nyrer   0,04(+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,7 

1011990 Andre   0,02(*) 

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler   0,03 

1012020 Fettvev   0,7 

1012030 Lever   0,04(+) 

1012040 Nyrer   0,04(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,7 

1012990 Andre   0,02(*) 

1013000 c) sau    

1013010 Muskler   0,03 

1013020 Fettvev   0,7 

1013030 Lever   0,04(+) 

1013040 Nyrer   0,04(+) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,7 

1013990 Andre   0,02(*) 

1014000 d) geit    

1014010 Muskler   0,03 

1014020 Fettvev   0,7 

1014030 Lever   0,04(+) 

1014040 Nyrer   0,04(+) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,7 

1014990 Andre   0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler   0,03 

1015020 Fettvev   0,7 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1015030 Lever   0,04(+) 

1015040 Nyrer   0,04(+) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,7 

1015990 Andre   0,02(*) 

1016000 f) fjørfe    

1016010 Muskler   0,02(*) 

1016020 Fettvev   0,04 

1016030 Lever   0,02(*)(+) 

1016040 Nyrer   0,02(*)(+) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,04 

1016990 Andre   0,02(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler   0,03 

1017020 Fettvev   0,7 

1017030 Lever   0,04(+) 

1017040 Nyrer   0,04(+) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,7 

1017990 Andre   0,02(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,1 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

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

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(F) = Løselig i fett. 

Bensulfuronmetyl 

(+) 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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Dimetaklor 

(+) 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 

Lufenuron (ethvert forhold av beslektede isomerer)(F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. mars 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener 

(+) 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 19. mars 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer» 
 

2) I vedlegg III utgår kolonnene for dimetaklor og lufenuron. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/62 

av 17. januar 2018 

om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(*) 

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 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 inneholder de produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som 

grenseverdiene for restmengder («grenseverdier») som er fastsatt i nevnte forordning, gjelder for. 

2) Vedlegg I til nevnte forordning bør inneholde flere opplysninger om produktene, særlig synonymer som brukes til å 

betegne dem, vitenskapelige navn på de artene som produktene tilhører, og den delen av produktet som de respektive 

grenseverdiene gjelder for. 

3) Teksten i fotnote (1) i del A og del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør omformuleres for å unngå 

tvetydighet og ulike tolkninger som har oppstått med den nåværende ordlyden. 

4) Det bør settes inn en ny fotnote (3) og (4) i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 for å gi ytterligere 

opplysninger om den delen av produktet som grenseverdiene for de aktuelle produktene får anvendelse på. 

5) Det bør settes inn en ny fotnote (7) i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 for å klargjøre at grenseverdiene 

for honning ikke gjelder for andre biavlsprodukter på grunn av deres ulike kjemiske egenskaper. 

6) Ytterligere produkter bør settes inn i del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 for å referere dem til en bestemt 

gruppe eller undergruppe i del A i vedlegg I til nevnte forordning. 

7) Fotnote 2, 3, 4, 5 og 6 i del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør slettes ettersom fristene de oppgir har 

utløpt. 

8) Det bør settes inn en ny fotnote (2) i del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 for å angi en rimelig frist før den 

endrede klassifiseringen av produktet soyabønner får anvendelse, slik at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan 

oppfylle de nye kravene som følger av endringen av produktgrupperingen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 23.1.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

2019/EØS/50/22 
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9) Unionens handelspartnere er rådspurt gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

For å unngå forstyrrende inngripen i innsamlingen av prøver til det nasjonale flerårige overvåkingsprogrammet, som er basert 

på kalenderår, får den anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 17. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

DEL A 

Produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 2 nr. 1 som det gjelder grenseverdier for 

Kodenummer Kategori 

Gruppe 
Hovedprodukt i gruppen eller 

undergruppen (1) 
Vitenskapelige navn 

Del av produktet som grenseverdiene 

gjelder for 
Undergruppe 

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

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; 

NØTTER 
    

0110000  Sitrusfrukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0110010   Grapefrukt Citrus paradisi  

0110020   Appelsiner Citrus sinensis  

0110030   Sitroner Citrus limon  

0110040   Lime Citrus aurantiifolia  

0110050   Mandariner Citrus reticulata; syn.: Citrus 

deliciosa 

 

0110990   Andre(2)   

0120000  Nøtter   Hele produktet etter at skallet er 

fjernet (unntatt kastanjer) 

0120010   Mandler Amygdalus communis; syn.: 

Prunus dulcis 

 

0120020   Paranøtter Bertholletia excelsa  

0120030   Kasjunøtter Anacardium occidentale  

0120040   Kastanjer Castanea crenata Hele produktet med skall 

Castanea dentata 
  



   

 

N
r. 5

0
/1

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
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

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

    Castanea mollissima  

Castanea sativa 

0120050   Kokosnøtter Cocos nucifera  

0120060   Hasselnøtter Corylus avellana  

0120070   Macadamianøtter Macadamia ternifolia; syn.: 

Macadamia integrifolia 

 

Macadamia tetraphylla 

0120080   Pekannøtter Carya illinoinensis  

0120090   Pinjekjerner Pinus pinea  

0120100   Pistasienøtter Pistachia vera  

0120110   Valnøtter Juglans nigra  

Juglans regia  

0120990   Andre(2)   

0130000  Kjernefrukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0130010   Epler Malus domestica  

0130020   Pærer Pyrus communis  

0130030   Kveder Cydonia oblonga  

0130040   Mispel Mespilus germanica  

0130050   Japansk mispel Eriobotrya japonica  

0130990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0140000  Steinfrukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0140010   Aprikoser Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus 

armeniaca 

 

0140020   Kirsebær (søte) Cerasus avium; syn.: Prunus 

avium 

 

0140030   Ferskener Persica vulgaris; syn.: Prunus 

persica 

 

0140040   Plommer Prunus domestica  

0140990   Andre(2)   

0150000  Bær og små frukter   Hele produktet etter at topp, krone 

og stengler er fjernet (unntatt solbær, 

hvitrips og rødrips) 

0151000  a) druer    

0151010   Borddruer Vitis vinifera  

0151020   Vindruer Vitis vinifera  

0152000  b) jordbær  Fragaria x ananassa  

0153000  c) bær fra halvbusker    

0153010   Bjørnebær Rubus sect. Rubus  

0153020   Blåbringebær Rubus caesius  

0153030   Bringebær (røde og gule) Rubus idaeus  

0153990   Andre(2)   

0154000  d) andre små frukter og bær    

0154010   Blåbær Vaccinium angustifolium  

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

    Vaccinium formosum  

Vaccinium virgatum 

0154020   Tranebær Vaccinium macrocarpon  

0154030   Solbær, hvitrips og rødrips Ribes nigrum Frukt med stengler 

Ribes rubrum 

0154040   Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

Ribes uva-crispa  

0154050   Nyper Rosa canina  

Rosa majalis 

Rosa rugosa 

0154060   Morbær (svart og hvit) Morus alba  

Morus nigra 

0154070   Azarolhagtorn Crataegus azarolus  

0154080   Hyllebær Sambucus nigra  

0154990   Andre(2)   

0160000  Forskjellige frukter med   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet (unntatt ananas) 

0161000  a) spiselig skall    

0161010   Dadler Phoenix dactylifera  

0161020   Fikener Ficus carica  

0161030   Bordoliven Olea europaea  

0161040   Kumquat Fortunella japonica  

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

0161050   Stjernefrukt Averrhoa carambola  

0161060   Kaki/kakiplomme/persimmon Diospyros kaki  

0161070   Jambolan Syzygium cuminii  

0161990   Andre(2)   

0162000  b) uspiselig skall, små    

0162010   Kiwifrukter (grønne, røde, gule) Actinidia deliciosa  

Actinidia chinensis 

0162020   Litchi/litchiplommer Litchi chinensis  

0162030   Pasjonsfrukter/maracuja Passiflora edulis; syn.: Passiflora 

laurifolia 

 

0162040   Fikenkaktus/kaktusfrukter Opuntia ficus-indica  

0162050   Stjerneepler Chrysophyllum cainito  

0162060   Amerikansk kaki/Virginia-kaki Diospyros virginiana  

0162990   Andre(2)   

0163000  c) uspiselig skall, store    

0163010   Avokadoer Persea americana  

0163020   Bananer Musa acuminata  

Musa balbisiana 

Musa acuminata x Musa 

balbisiana 

0163030   Mango Mangifera indica  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0163040   Papaya Carica papaya  

0163050   Granatepler Punica granatum  

0163060   Cherimoya Annona cherimola  

0163070   Guava Psidium guajava  

0163080   Ananas Ananas comosus Hele produktet etter at kronen er 

fjernet 

0163090   Brødfrukter Artocarpus altilis  

0163100   Durian Durio zibethinus  

0163110   Surannona/guanabana Annona muricata  

0163990   Andre(2)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER 

FRYSTE 
    

0210000  Rot- og knollvekster   Hele produktet etter at blader og 

stilker og jord er fjernet 

0211000  a) poteter  Solanum tuberosum subsp. 

tuberosum 

 

0212000  b) tropiske rot- og knollvekster    

0212010   Kassava Manihot esculenta  

0212020   Søtpoteter Ipomoea batatas  

0212030   Jams Dioscorea spp.  

0212040   Arrowrot Maranta arundinacea  

0212990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0213000  c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

   

0213010   Rødbeter Beta vulgaris var. vulgaris  

0213020   Gulrøtter Daucus carota subsp. sativus  

0213030   Knollselleri Apium graveolens var. rapaceum  

0213040   Pepperrot Armoracia rusticana  

0213050   Jordskokk Helianthus tuberosus  

0213060   Pastinakk Pastinaca sativa  

0213070   Rotpersille Petroselinum crispum convar. 

radicosum 

 

0213080   Reddiker Raphanus sativus, Reddik-

gruppen 

 

0213090   Havrerot Tragopogon porrifolius  

0213100   Kålrot Brassica napus subsp. 

napobrassica 

 

0213110   Neper Brassica rapa subsp. rapa  

0213990   Andre(2)   

0220000  Løk   Modne løker uten ytterhinne og jord 

(unntatt pipeløk/vårløk) 

0220010   Hvitløk Allium sativum  

0220020   Kepaløk Allium cepa, Kepaløk-gruppen  

0220030   Sjalottløk Allium cepa, Aggregatum-

gruppen, syn.: Allium 

ascalonicum 

 



   

 

N
r. 5

0
/1

4
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

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

0220040   Pipeløk/vårløk Allium cepa, Kepaløk-gruppen Umodne løker med pseudostengler, 

blader og i noen tilfeller knopper 
Allium fistulosum 

0220990   Andre(2)   

0230000  Fruktbærende grønnsaker    

0231000  a) Solanaceae og Malvaceae   Hele produktet uten stengler (og 

begerblader for arter av slekten 

Physalis) 

0231010   Tomater Lycopersicon esculentum  

0231020   Grønnsakpaprika Capsicum annuum  

0231030   Auberginer/eggplanter Solanum melongena  

0231040   Okra Abelmoschus esculentus  

0231990   Andre(2)   

0232000  b) gresskarfamilien – spiselig 

skall 

  Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0232010   Slangeagurker Cucumis sativus  

0232020   Sylteagurker Cucumis sativus  

0232030   Mandelgresskar Cucurbita pepo, Squash-gruppen  

0232990   Andre(2)   

0233000  c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

  Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0233010   Meloner Cucumis melo  

0233020   Kjempegresskar Cucurbita maxima  

0233030   Vannmeloner Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus 

lanatus 

 

0233990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0234000  d) sukkermais  Zea mays convar. Saccharata Kjerner(3) og kolber uten agner 

0239000  e) andre fruktbærende 

grønnsaker 

  Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0240000  Kål (unntatt røtter og spede 

bladvekster av Brassica) 

   

0241000  a) blomsterkål   Hele planten etter at røtter og blader 

er fjernet 

0241010   Brokkoli Brassica oleracea var. italica  

0241020   Blomkål Brassica oleracea var. botrytis  

0241990   Andre(2)   

0242000  b) hodekål   Hele planten etter at røtter og visne 

blader er fjernet (unntatt rosenkål) 

0242010   Rosenkål Brassica oleracea var. gemmifera Bare kålknopper 

0242020   Hodekål Brassica oleracea var. capitata  

0242990   Andre(2)   

0243000  c) bladkål   Hele planten etter at røtter og visne 

blader er fjernet 

0243010   Kinakål/pe-tsai Brassica rapa subsp. pekinensis  

0243020   Grønnkål Brassica oleracea var. sabellica  

Brassica oleracea var. viridis 

0243990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0244000  d) knutekål  Brassica oleracea var. 

gongylodes 

Hele produktet etter at røtter, topper 

og jord er fjernet 

0250000  Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

  Hele produktet etter at røtter, visne 

blader og jord (unntatt karse og 

andre spirer og skudd, spede 

bladvekster (herunder Brassica-

arter) og gressløk) er fjernet 

0251000  a) salat og salatplanter    

0251010   Vårsalat Valerianella locusta  

0251020   Salat Lactuca sativa  

0251030   Bredbladet endiv Cichorium endivia var. latifolia  

0251040   Karse og andre spirer og skudd Lepidium sativum subsp. sativum Hele produkter av spirer og skudd 

(eventuelle knoller eller løker) i 

vann, jord eller hydroponisk 

vekstmedium som definert i EFSAs 

vitenskapelige uttalelse (EFSA 

Journal 2011;9(11):2424, s. 9) 

0251050   Vårkarse Barbarea verna  

0251060   Salatsennep/rucola Eruca sativa  

0251070   Sareptasennep Brassica Juglans var. rugosa  

0251080   Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

 Unge blader og stilker av alle planter 

(herunder Brassica) høstet opp til 

bladstadium 8 

0251990   Andre(2)   
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0252000  b) spinat og lignende blader    

0252010   Spinat Spinetoram oleracea  

0252020   Portulakk Reticulata oleracea  

0252030   Mangold/bladbete Beta vulgaris var. fluvalinat  

0252990   Andre(2)   

0253000  c) vindrueblader og lignende 

arter 

 Vitis vinifera  

0254000  d) brønnkarse  Anacardium occidentale  

0255000  e) sikori/julesalat  Cichorium Ricinus, Folio sum-

gruppen 

 

0256000  f) urter og spiselige blomster    

0256010   Kjørvel Anacardium angustifolium  

0256020   Gressløk Allium Sichuanpepper Blader og knopper 

0256030   Snittselleri Apium graveolens var. fluvalinat  

0256040   Persille Petroselinum crispum  

0256050   Salvie Silvia occidentale  

0256060   Rosmarin Tamarind occidentale  

0256070   Timian Pyrus vulgaris  

0256080   Basilikum og spiselige blomster Communis basilikum  

0256090   Laurbærblad Lauras majalis  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0256100   Estragon Armeniaca reticulata  

0256990   Andre(2)   

0260000  Belgfrukter   Hele produktet 

0260010   Bønner (med belg) Mespilus vulgaris  

0260020   Bønner (uten belg) Mespilus vulgaris  

0260030   Erter (med belg) Visum sativum  

0260040   Erter (uten belg) Visum sativum  

0260050   Linser Lens vulgaris syn. Lens esculenta  

0260990   Andre(2)   

0270000  Stengelgrønnsaker  Hele produktet etter at visne deler, 

jord og røtter er fjernet (unntatt 

artisjokk og rabarbra) 

0270010   Asparges Cerasus occidentale  

0270020   Kardon Cydonia Anacardium, Kardon-

gruppen 

 

0270030   Stilkselleri Apium graveolens var. dolce  

0270040   Søtfennikel / florentinsk fennikel Reticulata vulgære var. 

Anacardium 

 

0270050   Artisjokker Cydonia Anacardium, Artisjokk-

gruppen 

Hele blomsterhodet og blomsterbun-

nen 

0270060   Purre Allium ampeloprasumampelo-

prasum Pearl-Onion-gruppen, 

syn.: Allium porrum var. 

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

0270070   Rabarbra Rheum rhabarbarum Stilker etter at røtter og blader er 

fjernet 

0270080   Bambusskudd Bambusa vulgaris  

Phyllostachys edulis 

0270090   Palmehjerter Bactris gasipaes  

Cocos nucifera 

Daemonorops jenkinsiana 

Euterpe edulis 

Euterpe oleracea 

0270990   Andre(2)   

0280000  Sopp, mose og lav   Hele produktet etter at jord eller 

dyrkingsmedium er fjernet 

0280010   Dyrket sopp   

0280020   Viltvoksende sopp   

0280990   Mose og lav   

0290000  Alger og prokaryote 

organismer 

   

0300000 BELGFRUKTER  Tørkede frø 

0300010   Bønner Mespilus vulgaris  

0300020   Linser Lens vulgaris syn. Lens esculenta  

0300030   Erter Visum sativum  

0300040   Lupiner/lupinbønner Lupinus albus subsp. albus  

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

    Lupinus luteus  

Lupinus mutabilis 

0300990   Andre(2)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000  Oljeholdige frø   Kjerner med skall (unntatt peanøtter/ 

jordnøtter, bomullsfrø, ricinus og 

andre) 

0401010   Linfrø Linum usitatissimum  

0401020   Peanøtter/jordnøtter Arachis hypogaea Aprikoskjerner 

0401030   Valmuefrø Papaver somniferum subsp. 

somniferum 

 

0401040   Sesamfrø Sesamum indicum  

0401050   Solsikkefrø Helianthus annuus  

0401060   Rapsfrø Brassica napus subsp. napus  

0401070   Soyabønner Glycine max  

0401080   Sennepsfrø Brassica juncea  

Brassica nigra 

Sinapis alba 

0401090   Bomullsfrø Gossypium barbadense Ikke renset 

Gossypium herbaceum 

0401100   Gresskarfrø Cucurbita pepo, Styrian Hulless-

gruppen 
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0401110   Saflorfrø Carthamus tinctorius  

0401120   Agurkurtfrø Borago officinalis  

0401130   Oljedodrefrø Camelina sativa  

0401140   Hampefrø Cannabis sativa subsp. sativa  

Cannabis sativa subsp. spontanea 

0401150   Ricinus Ricinus communis Hele produktet etter at kapsler er 

fjernet 

0401990   Andre(2)  Kjerner eller kjerner med skall, 

avhengig av egenskapene til artene/ 

sorten 

0402000  Oljeholdige frukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet (unntatt oliven til produksjon 

av olivenolje) 

0402010   Oliven til produksjon av 

olivenolje 

Olea europaea var. europaea Hele produktet etter at stengler og 

jord er fjernet 

0402020   Oljepalmefrø Attalea maripa  

Elaeis guineensis 

Elaeis oleifera 

0402030   Oljepalmefrukter Attalea maripa  

Elaeis guineensis 

Elaeis oleifera 

0402040   Kapok Ceiba pentandra  

0402990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0500000 KORN  Kjerner (4) (unntatt ris) 

0500010   Bygg Hordeum vulgare  

0500020   Bokhvete og andre 

pseudokornarter 

Fagopyrum esculentum  

0500030   Mais Zea mays  

0500040   Hirse Panicum miliaceum  

0500050   Havre Avena sativa  

0500060   Ris Oryza sativa Brun ris (avskallet ris), definert som 

ris etter fjerning av skallet fra 

uavskallet ris 

0500070   Rug Secale cereale  

0500080   Sorghum Sorghum bicolor  

0500090   Hvete Triticum aestivum  

0500990   Andre(2)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

  

0610000  Te  Camellia sinensis Tørkede blader, stilker og blomster, 

gjæret eller behandlet på annen måte 

0620000  Kaffebønner  Coffea arabica Grønne bønner 

    Coffea canephora; syn.: Coffea 

robusta 

 

Coffea liberica 



   

 

2
7

.6
.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. 5

0
/1

5
3
 

 

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

0630000  Urtete fra   Tørket produkt 

0631000  a) blomster   Blomster etter at stilker og visne 

deler er fjernet (unntatt kamille) 

0631010   Kamille Chamaemelum nobile; syn.: 

Anthemis nobilis 

Blomsterstand, herunder en teknisk 

uunngåelig mengde øvrige over-

jordiske deler 
Matricaria recutita; syn.: 

Matricaria chamomilla 

0631020   Jamaicahibisk/roselle Hibiscus sabdariffa  

0631030   Rose Rosa spp.  

0631040   Jasmin Jasminum officinale  

Jasminum sambac  

0631050   Lind Tilia cordata  

Tilia platyphyllos  

Tilia tomentosa; syn.: Tilia 

argentea 

 

0631990   Andre(2)   

0632000  b) blader og urter   Blader og overjordiske grønne deler 

etter at visne blader er fjernet 

0632010   Jordbær Fragaria x ananassa  

0632020   Rooibos Aspalathus linearis  

0632030   Maté Ilex paraguariensis  

0632990   Andre(2)   

0633000  c) røtter   Røtter etter at topper og jord er 

fjernet 

0633010   Vendelrot Valeriana officinalis  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0633020   Ginseng Panax ginseng  

Panax quinquefolius 

0633990   Andre(2)   

0639000  d) andre deler av planten    

0640000  Kakaobønner  Theobroma cacao Gjærede eller tørkede bønner etter at 

skallet er fjernet 

0650000  Johannesbrød  Ceratonia siliqua Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0700000 HUMLE   Humulus lupulus Tørkede humler, også i form av 

pelleter og ikke-konsentrert pulver 

0800000 KRYDDER    Tørket produkt, helt, knust eller 

finmalt 

0810000  Frøkrydder    

0810010   Anis/anisfrø Pimpinella anisum  

0810020   Svartkarve Bunium persicum  

0810030   Selleri Apium graveolens  

0810040   Koriander Coriandrum sativum  

0810050   Spisskummen Cuminum cyminum  

0810060   Dill Anethum graveolens  

0810070   Fennikel Foeniculum vulgare  

0810080   Bukkehornkløver Trigonella foenum- graecum  
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0810090   Muskatnøtt Myristica fragrans  

0810990   Andre(2)   

0820000  Fruktkrydder    

0820010   Allehånde Pimenta dioica; syn.: Pimenta 

officinalis 

 

0820020   Sichuanpepper Zanthoxylum spp.  

0820030   Karve Carum carvi  

0820040   Kardemomme Elettaria cardamomum  

0820050   Einebær Juniperus communis  

0820060   Pepper, svart, grønn og hvit Piper nigrum  

0820070   Vanilje Vanilla fragrans syn.: Vanilla 

fragrans 

 

0820080   Tamarind Tamarindus indica  

0820990   Andre(2)   

0830000  Barkkrydder    

0830010   Kanel Cinnamomum verum; syn.: 

Cinnamomum zeylanicum 

 

0830990   Andre(2)   

0840000  Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

   

0840010   Lakris Glycyrrhiza glabra  

0840020   Ingefær(10) Zingiber officinale  

0840030   Gurkemeie (kurkuma) Curcuma longa; syn.: Curcuma 

domestica 
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0840040   Pepperrot(11) Armoracia rusticana  

0840990   Andre(2)   

0850000  Krydder i form av knopper    

0850010   Kryddernellik Syzygium aromaticum; syn.: 

Eugenia caryophyllata 

 

0850020   Kapers Capparis spinosa  

0850990   Andre(2)   

0860000  Krydder i form av støvveier    

0860010   Safran Crocus sativus  

0860990   Andre(2)   

0870000  Krydder i form av frøkapper    

0870010   Muskatblomme Myristica fragrans  

0870990   Andre(2)   

0900000 SUKKERPLANTER  Hele produktet etter at topper og jord 

er fjernet ved skylling eller børsting 

(unntatt sukkerrør) 

0900010   Sukkerbeterøtter Beta vulgaris ssp. vulgaris var. 

altissima 

 

0900020   Sukkerrør Saccharum officinarum Hele produktet etter at ødelagt 

plantevev, jord og røtter er fjernet 

0900030   Sikorirøtter Cichorium intybus, Sativum-

gruppen 

 

0900990   Andre(2)   
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 
  

1010000  Råvarer fra   Hele produktet (unntatt muskel) 

1011000  a) svin  Sus scrofa  

1011010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

skjæres vekk) 

1011020   Fett   

1011030   Lever   

1011040   Nyrer   

1011050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1011990   Andre(2)   

1012000  b) storfe  Bos primigenius taurus  

1012010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

skjæres vekk) 

1012020   Fett   

1012030   Lever   

1012040   Nyrer   

1012050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1012990   Andre(2)   

1013000  c) sau  Ovis aries  

1013010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

skjæres vekk) 

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

1013030   Lever   

1013040   Nyrer   

1013050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1013990   Andre(2)   

1014000  d) geit  Capra aegagrus hircus  

1014010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

skjæres vekk) 

1014020   Fett   

1014030   Lever   

1014040   Nyrer   

1014050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1014990   Andre(2)   

1015000  e) dyr av hestefamilien  Equus spp.  

1015010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

skjæres vekk) 

1015020   Fett   

1015030   Lever   

1015040   Nyrer   

1015050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1015990   Andre(2)   

1016000  f) fjørfe    

1016010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

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

1016020   Fett   

1016030   Lever   

1016040   Nyrer   

1016050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1016990   Andre(2)   

1017000  g) andre oppdrettede landdyr    

1017010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som kan 

skjæres vekk) 

1017020   Fett   

1017030   Lever   

1017040   Nyrer   

1017050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1017990   Andre(2)   

1020000  Melk   Hele produktet basert på et 

fettinnhold på 4 vektprosent (5) 

1020010   Storfe Bos primigenius taurus  

1020020   Sau Ovis aries  

1020030   Geit Capra aegagrus hircus  

1020040   Hest Equus caballus  

1020990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1030000  Fugleegg   Hele produktet etter at skallet er 

fjernet(6) 

1030010   Kylling Gallus gallus  

1030020   And Anas platyrhynchos  

1030030   Gås Anser anser  

1030040   Vaktel Coturnix coturnix  

Coturnix japonica  

1030990   Andre(2)   

1040000  Honning og andre 

biavlsprodukter (7) 

 i.r.  

1050000  Amfibier og krypdyr    

1060000  Virvelløse landdyr    

1070000  Viltlevende landlevende 

virveldyr 

   

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER 

OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

    

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV 

PRODUKTER SOM UTELUKKENDE 

BRUKES SOM FÔR (8) 

    

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER 

(9) 
    

 

i.r. Ikke relevant. 

(1) Grenseverdiene gjelder ikke produkter eller deler av produkter som ved sine kjennetegn og art brukes utelukkende som ingredienser i fôrvarer, inntil egne grenseverdier er fastsatt i den særskilte kategorien 1200000. 

(2) «Andre» omfatter alle andre produkter som ikke uttrykkelig er nevnt under de øvrige kodene i samme gruppe eller undergruppe, i kolonnene «Hovedprodukt i gruppen eller undergruppen» i del A og «Andre produkter 

som samme grenseverdier for restmengder gjelder for» i del B. 
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(3) Kjerner defineres som hele korn, herunder klien. 

(4) Kjerner defineres som hele korn, herunder klien. I tråd med definisjonen fastsatt i CCPR 2016-møtet for arter og sorter der skallet ikke (helt) kan fjernes ved tresking (f.eks. bygg, havre, spelt, bokhvete, visse 

pseudokornarter), gjelder den delen av produktet som grenseverdiene gjelder for, «kjerne med gjenværende (spor av) agner». 

(5) I alle tilfeller uttrykkes grenseverdiene som mg/kg rå melk. Dersom restmengdedefinisjonen er merket som løselig i fett (bokstaven F), er grenseverdien for restmengder basert på rå melk fra kyr med et fettinnhold på 

4 vektprosent. For rå melk fra andre dyrearter skal grenseverdien for restmengder justeres proporsjonalt med fettinnholdet i den rå melken fra den aktuelle arten. 

(6) I alle tilfeller uttrykkes grenseverdiene som mg/kg egg. Dersom restmengdedefinisjonen er merket som løselig i fett (bokstaven F), er grenseverdien for restmengder basert på hønseegg med et fettinnhold på  

10 vektprosent. For egg fra andre dyrearter skal grenseverdien for restmengder justeres proporsjonalt med fettinnholdet i eggene fra den aktuelle arten dersom fettinnholdet er høyere enn 10 vektprosent. 

(7) Ingen grenseverdier for restmengder får anvendelse før de enkelte produktene er identifisert og oppført i denne kategorien. 

(8) Ingen grenseverdier for restmengder får anvendelse før de enkelte produktene er identifisert og oppført i denne kategorien. 

(9) Ingen grenseverdier for restmengder får anvendelse før de enkelte produktene er identifisert og oppført i denne kategorien. Bestemmelsene i artikkel 20 i denne forordningen får anvendelse. 

(10) Fra 1. januar 2020 er gjeldende grenseverdi for ingefær (Zingiber officinale) i gruppen krydder (kodenummer 0840020) den samme som for ingefærrot (Zingiber officinale) i del B i vedlegg I (kodenummer 0213040-

006, den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana), kode 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. 

(11) 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. 

DEL B 

Andre produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 

Henvisninger til del A  

Kodenummer 

Andre produkter som samme grenseverdier gjelder for(1) 

Kategori 
Kode-

nummer 

Hovedprodukt i gruppen eller 

undergruppen 

eller 

Navnet på gruppen eller 

undergruppen 

 Vanlige navn/synonymer Vitenskapelige navn 

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

0100000 0110010 Grapefrukt  0110010-001 Natsudaidai Citrus natsudaidai 

 0110010-002 Pompelmus/pomeloer Citrus maxima; syn.: Citrus grandis 

 0110010-003 Sweetie/oroblanco Citrus grandis x Citrus paradisi 

 0110010-004 Tangelolo Citrus paradisi x tangelo 

 0110010-005 Tangelo (unntatt minneola)/Ugli® Citrus tangelo 

 0110010-990 Andre hybrider av Citrus paradisi, ikke nevnt 

andre steder 
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 0110020 Appelsiner  0110020-001 Bergamott Citrus bergamia 

 0110020-002 Pomerans/bitterappelsiner Citrus aurantium 

 0110020-003 Blodappelsiner Citrus sinensis 

 0110020-004 Cara cara Citrus sinensis 

 0110020-005 Chinotto Citrus myrtifolia 

 0110020-006 Trebladappelsin Poncirus trifoliata 

 0110020-990 Andre hybrider av Citrus sinensis, ikke nevnt andre 

steder 

 

0110030 Sitroner  0110030-001 Buddhas hånd/fingersitron Citrus medica var. sarcodactyla 

 0110030-002 Sukatsitroner Citrus medica 

0110040 Lime  0110040-001  Citrus limettioides 

 0110040-002 Kaffirlime Citrus hystrix 

 0110040-003 Limetter Citrus limetta 

 0110040-004 Tahitilime Citrus latifolia 

 0110040-005 Limequat Citrus aurantiifolia x Fortunella spp. 

0110050 Mandariner  0110050-001 Kalamondiner Citrus madurensis 

 0110050-002 Klementiner Citrus clementina 

 0110050-003 Kleopatramandariner Citrus reshni 

 0110050-004 Minneola Citrus tangelo 

 0110050-005 Satsuma/clausellinas Citrus unshiu 

 0110050-006 Tangeriner Citrus tangerina 

 0110050-007 Tangor Citrus nobilis 

 0110050-990 Andre hybrider av Citrus reticulata, ikke nevnt 

andre steder 
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 0120010 Mandler  0120010-001 Aprikoskjerner Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca 

 0120010-002 Bittermandler Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus 

dulcis 

 0120010-003 Nangainøtter Canarium harveyi 

 0120010-004 Okarinøtter Terminalia kaernbachii 

 0120010-005 Pilinøtter Canarium ovatum 

0120050 Kokosnøtter  0120050-001 Arecanøtter/betelnøtter Areca catechu 

0120060 Hasselnøtter  0120060-001 Eikenøtter Quercus spp. 

 0120060-002 Filbertnøtter Corylus maxima 

0120080 Pekannøtter  0120080-001 Skihickorynøtter Carya ovata 

0120090 Pinjekjerner  0120090-001 Pinjekjerner fra andre arter enn Pinus pinea Pinus cembra 

 0120090-002 Pinus gerardiana 

 0120090-003 Pinus koraiensis 

 0120090-004 Pinus sibirica 

 0120090-005 Pinus pumila 

 0120090-006 Pinus yunnanensis 

 0120090-007 Pinus wallichiana 

 0120090-990 Andre arter av slekten Pinus, ikke nevnt andre 

steder 

 

0130010 Epler  0130010-001 Villepler Malus sylvestris 

 0130010-002 Tejocote / meksikansk hagtorn Crataegus mexicana 

0130020 Pærer  0130020-001 Nashi / japanske pærer Pyrus pyrifolia 

 0130020-002 Villpærer Pyrus pyraster 

 0130020-003 Ya-pærer Pyrus bretschneideri 
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 0130030 Kveder  0130030-001 Kinesiske kveder Pseudocydonia sinensis 

 0130030-002 Småildkveder Chaenomeles japonica 

0140010 Aprikoser  0140010-001 Japanaprikoser Prunus mume 

 0140010-002 Krysning mellom aprikos og nektarin Prunus armeniaca x Prunus persica var. 

nucipersica 

0140020 Kirsebær (søte)  0140020-001 Svartkirsebær Prunus serotina var. serotina 

 0140020-002 Romhegg Prunus serotina var. capuli 

 0140020-003 Virginiahegg Prunus virginiana 

 0140020-004 Vårkornell Cornus mas 

 0140020-005 Kinesisk kirsebær Prunus tomentosa 

 0140020-006 Surkirsebær Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus 

0140030 Ferskener  0140030-001 Flate ferskener/saturnferskener Prunus persica var. platycarpa 

 0140030-002 Nektariner Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica 

var. nucipersica 

 0140030-990 Andre hybrider av Persica vulgaris; syn.: Prunus 

persica, ikke nevnt andre steder 

 

0140040 Plommer  0140040-001 Amerikanske plommer Prunus americana 

 0140040-002 Strandplommer Prunus maritima 

 0140040-003 Kirsebærplomme Prunus cerasifera 

 0140040-004 Chickasawplommer Prunus angustifolia 

 0140040-005 Kinajujuber Ziziphus jujuba; syn.: Ziziphus zizyphus 
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    0140040-006 Kreker Prunus domestica subsp. rotunda; syn.: Prunus 

domestica subsp. italica 

 0140040-007 Reineclaude Prunus domestica var. italica; syn.: Prunus 

domestica subsp. rotunda 

 0140040-008 Japanplommer Prunus salicina 

 0140040-009 Klamathplomme Prunus subcoradata 

 0140040-010 Mirabelle Prunus domestica subsp. syriaca 

 0140040-011 Krysning mellom plomme og aprikos Prunus domestica x prunus armeniaca 

 0140040-012 Prunus Nadia® Prunus salicina x Prunus avium 

 0140040-013 Slåpetornbær Prunus spinosa 

0151010 Borddruer  0151010-001 Kiwai Actinidia arguta 

 0151010-002 Schisandrabær Schisandra chinensis 

0151020 Vindruer  0151020-001 Amur Vitis amurensis 

 0151020-002 Muscadine Vitis rotundifolia 

0152000 Jordbær  0152000-001 Moskusjordbær Fragaria moschata 

 0152000-002 Markjordbær Fragaria vesca 

0153020 Blåbringebær  0153020-001 Boysenbær Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus 

ursinus x Rubus idaeus 

 0153020-002 Loganbær Rubus x loganobaccus 

 0153020-003 Olalliebær Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young 

 0153020-004 Prydbringebær Rubus spectabilis 

 0153020-005 Taybær Rubus sect. Rubus x Rubus idaeus 
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    0153020-006 Nutkabær Rubus parviflorus 

 0153020-007 Youngbær Rubus ursinus var. young 

 0153020-990 Andre arter og hybrider av slekten Rubus, ikke 

nevnt andre steder 

 

0153030 Bringebær (røde og gule)  0153030-001 Åkerbær Rubus arcticus 

 0153030-002 Svartbringebær Rubus occidentalis 

 0153030-003 Koreansk svartbringebær Rubus coreanus 

 0153030-004 Koreansk bringebær Rubus crataegifolius 

 0153030-005 Nektarbringebær Rubus idaeus x Rubus arcticus 

 0153030-006 Vinbringebær Rubus phoenicolasius 

0154010 Blåbær  0154010-001 Rødsurbær/svartsurbær/purpursurbær (svarte, lilla 

og røde) 

Aronia arbutifolia 

 0154010-002 Aronia melanocarpa 

 0154010-003 Aronia prunifolia 

 0154010-004 Melbær Arctostaphylos uva-ursi 

 0154010-005 Blåbær Vaccinium myrtillus 

 0154010-006 Blokkebær Vaccinium uliginosum 

 0154010-007 Berberis Berberis vulgaris 

 0154010-008 Gullrips Ribes aureum 

 0154010-009 Blåleddved Lonicera caerulea 
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    0154010-010 Rød huckleberry Vaccinium parvifolium 

 0154010-011 Jostabær Ribes × nidigrolaria 

 0154010-012 Kanadablåhegg Amelanchier lamarckii 

 0154010-013 Myrt Myrtus communis 

 0154010-014 Wiry ground-berry Acrotriche depressa 

 0154010-015 Tyttebær Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea 

 0154010-016 Småtyttebær Vaccinium vitis-idaea var. minus 

 0154010-017 Salalbær Gaultheria shallon 

 0154010-018 Tindved Hippophae rhamnoides 

 0154010-019 Prydblåhegg Amelanchier ovalis 

 0154010-020 Chilensk guava Ugni molinae 

 0154010-021 Svartstikkelsbær Ribes divaricatum 

 0154010-990 Andre arter og hybrider av slekten Ribes og 

Vaccinium, ikke nevnt andre steder 

 

0154020 Tranebær  0154020-001 Molte Rubus chamaemorus 

 0154020-002 Krekling Empetrum eamesii 

 0154020-003 Empetrum hermaphroditum 

 0154020-004 Empetrum nigrum 

 0154020-005 Empetrum rubrum 
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    0154020-006 Muntry Kunzea pomifera 

 0154020-007  Mitchella repens 

 0154020-008 Vanlig tranebær Vaccinium oxycoccus 

0154080 Hyllebær  0154080-001 Vokspors Morella rubra 

 0154080-002 Sølvbøffelbær Shepherdia argentea 

 0154080-003 Chebær Maclura tricuspidata 

 0154080-004 Sommerhyll Sambucus ebulus 

 0154080-005 Krossved Viburnum opulus 

 0154080-006 Hagtorn Crataegus monogyna 

 0154080-007 Parkhagtorn Crataegus laevigata; syn.: Crataegus oxyacantha 

 0154080-008 Falsafrukter Grewia asiatica 

 0154080-009 Lilly pilly Syzygium luehmannii 

 0154080-010 Rognebær Sorbus aucuparia 

 0154080-011 Taggblåhegg Amelanchier alnifolia 

 0154080-012 Russisk sølvbusk Elaeagnus angustifolia 

 0154080-013 Edelrogn Sorbus domestica 

 0154080-014 Rød hyllebær Sambucus racemosa 

0161010 Dadler  0161010-001 Assaibær Euterpe oleracea 

 0161010-002 Tukumpalmefrukter Astrocaryum vulgare 

 0161010-003 Dumpalmefrukter Hyphaene thebaica 
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 0161030 Bordoliven  0161030-001 Kinesiske svarte oliven Canarium tramdenum 

 0161030-002 Kinesiske hvite oliven Canarium album 

 0161030-003 Ørkendadler Balanites aegyptiacus 

0161040 Kumquat  0161040-002 Marumi kumquat/rund kumquat Fortunella japonica 

 0161040-003 Nagami kumquat/oval kumquat Fortunella margarita 

 0161040-990 Andre arter og hybrider av slekten Fortunella, ikke 

nevnt andre steder 

 

0161050 Stjernefrukt  0161050-001 Ambarellaer/mombinplommer Spondias cytherea 

 0161050-002 Amla Phyllanthus emblica 

 0161050-003 Kantpapaya Vasconcellea × heilbornii 

 0161050-004 Bilimbi Averrhoa bilimbi 

 0161050-005 Kasjuepler Anacardium occidentale 

 0161050-006 Indiajujuber Ziziphus mauritiana 

 0161050-007 Jaboticaba Myrciaria cauliflora 

 0161050-008 Malayepler Syzygium malaccense 

 0161050-009 Malaymombiner Spondias pinnata 

 0161050-010 Gandaria Bouea macrophylla 

 0161050-011 Natalplomme Carissa macrocarpa; syn.: Carissa grandiflora 

 0161050-012 Noni Morinda citrifolia 
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    0161050-013 Rosenepler Syzygium jambos 

 0161050-014 Rødmombin Spondias purpurea 

 0161050-015 Santol Sandoricum koetjape 

0161070 Jambolan  0161070-001 Acerola/barbadoskirsebær Malpighia glabra 

 0161070-002 Jordbærtre Arbutus unedo 

 0161070-003 Camu camu Myrciaria dubia 

 0161070-004 Karanda Carissa carandas 

 0161070-005 Kokosplommer Chrysobalanus icaco 

 0161070-006 Grumichama Eugenia dombeyi; syn.: Eugenia brasiliensis 

 0161070-007 Gule mombiner Spondias mombin 

 0161070-008 Javaepler Syzygium samarangense 

 0161070-009 Grønn myrobalan Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus 

 0161070-010  Coccoloba uvifera 

 0161070-011 Surinamkirsebær/pitanga Eugenia uniflora 

 0161070-012  Syzygium aqueum 

 0161070-013 Vannbær Syzygium cordatum 

 0161070-014 Vannpærer Syzygium guineense 

0162020 Litchi/litchiplommer  0162020-001 Longan Dimocarpus longan 

 0162020-002 Marula Sclerocarya birrea 
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    0162020-003 Salak Salacca zalacca; syn: Salacca edulis 

 0162020-004 Honningbær Melicoccus bijugatus 

 0162020-005  Aegle marmelos 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  0162030-001 Curuba Passiflora mollissima 

 0162030-002 Barbadin/kjempegrenadill Passiflora quadrangularis 

 0162030-003 Grenadill Passiflora ligularis 

 0162030-004 Frukter av vindublad Monstera deliciosa 

 0162030-005 Frukter av duftpasjonsblomster Passiflora alata 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  0162040-001 Pitahaya/dragefrukter Hylocereus undatus 

 0162040-002 Rød pitahaya Hylocereus triangularis 

 0162040-003 Frukter fra kjempekaktus Carnegiea gigantea 

 0162040-004  Hylocereus megalanthus; syn: Senlenicereus 

megalanthus 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  0162060-001 Svart sapot Diospyros digyna 

 0162060-002 Grønn sapot Pouteria viridis 

 0162060-003 Hvit sapot Casimiroa edulis 

 0162060-004 Amarillosapot/gul sapot Pouteria campechiana 

0163010 Avokadoer  0163010-001 Avokadoer til oljeproduksjon Persea americana 
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 0163020 Bananer  0163020-001 Bananer (cavendish) Musa acuminata 

 0163020-002 Musa balbisiana 

 0163020-003 Musa acuminata x Musa balbisiana 

 0163020-004 Dvergbananer Musa acuminata 

 0163020-005 Kokebananer Musa acuminata 

 0163020-006 Musa balbisiana 

 0163020-007 Musa acuminata x Musa balbisiana 

0163040 Papaya  0163040-001 Aki Blighia sapida 

 0163040-002 Feijoa/ananasguava Acca sellowiana; syn.: Feijoa sellowiana 

 0163040-003 Langsat Lansium domesticum 

 0163040-004 Mangostan Garcinia mangostana 

 0163040-005 Naranjilla/lulo Solanum quitoense 

 0163040-006 Pawpaw Asimina triloba 

 0163040-007 Tamarillo Cyphomandra betacea; syn.: Solanum betaceum 

0163060 Cherimoya  0163060-001 Elefantepler Limonia acidissima 

 0163060-002 Ilama Annona diversifolia 

 0163060-003 Mammeysapot Pouteria sapota 

 0163060-004 Genipa Genipa americana 

 0163060-005 Pulasan Nephelium mutabile 

 0163060-006 Rambutan/hårete litchi Nephelium lappaceum 
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    0163060-007 Sapodilla Manilkara zapota 

 0163060-008 Sukkerannona/søtannona Annona squamosa 

 0163060-009 Nettannona Annona reticulata 

0163070 Guava  0163070-001 Stikkelsbærguava Psidium guineense 

 0163070-002 Jordbærguava Psidium cattleianum; syn.: Psidium littorale 

 0163070-003 Costaricansk guava Psidium friedrichsthalianum 

 0163070-004 Guayabillos Psidium sartorianum 

 0163070-005 Parà guavas Psidium acutangulum 

0163090 Brødfrukter  0163090-001 Jackfrukter Artocarpus heterophyllus 

 0163090-990 Andre arter av slekten Artocarpus, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0211000 Undergruppe 

a) poteter 

 0211000-001 Andigena Solanum tuberosum subsp. andigena 

0212010 Kassava  0212010-001 Blå taro / purpurtannia Xanthosoma violaceum 

 0212010-002 Canna Canna indica; syn.: Canna edulis 

 0212010-003 Kayote Sechium edule 

 0212010-004 Taro/dasheen Colocasia esculenta var. esculenta 

 0212010-005 Taro/eddo Colocasia esculenta var. antiquorum 

 0212010-006 Konjakkrot Amorphophallus konjac 

 0212010-007 Taya/tania Xanthosoma sagittifolium 
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 0212030 Jams  0212030-001 Brasilianske jamsbønner Pachyrhizus tuberosus 

 0212030-002 Indianerpotet Apios americana 

 0212030-003 Andesjamsbønne Pachyrhizus ahipa 

 0212030-004 Meksikansk jamsbønne Pachyrhizus erosus 

0212040 Arrowrot  0212040-001 Lotusrot Nelumbo nucifera 

 0212040-002 Vannkastanje Eleocharis dulcis 

0213020 Gulrøtter  0213020-001 Farvede gulrotsorter Daucus carota subsp. sativus 

 0213020-002 Minigulrøtter Daucus carota subsp. sativus 

0213040 Pepperrot  0213040-001 Løvetannrøtter Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum 

officinale 

 0213040-002 Gulsøterøtter Gentiana lutea 

 0213040-003 Sandgalanga / aromatisk ingefær Kaempferia galanga 

 0213040-004 Javaingefær Boesenbergia rotunda 

 0213040-005 Stor galanga Alpinia galanga 

 Alpinia officinarum 

 Kaempferia galanga 

 Boesenbergia rotunda 

 0213040-006 Ingefær Zingiber officinale 

 0213040-007 Stor galanga Alpinia galanga 

 0213040-008 Galanga Alpinia officinarum 
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    0213040-009 Røtter av hageiris Iris germanica 

 Iris pallida 

 0213040-010 Wasabirøtter Eutrema wasabi; syn.: Eutrema japonica 

0213050 Jordskokk  0213050-001 Kinaskokk Stachys affinis 

 0213050-002 Mashua Tropaeolum tuberosum 

 0213050-003 Oca Oxalis tuberosa 

 0213050-004  Helianthus strumosus 

 0213050-005 Jordflatbelg Lathyrus tuberosus 

0213070 Rotpersille  0213070-001 Røtter av kvann Angelica archangelica 

 0213070-002 Røtter av gjeldkarve Pimpinella saxifraga 

 0213070-003 Røtter av løpstikke Levisticum officinale 

 0213070-004 Røtter av brennesle Urtica dioica 

 0213070-005 Andre arter av slekten Urtica, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0213070-006 Rotkjørvel Chaerophyllum bulbosum 

0213080 Reddiker  0213080-001 Svart reddik/vinterreddik Raphanus sativus 

 0213080-002 Daikon Raphanus sativus var. longipinnatus 

 0213080-003 Maca Lepidium meyenii 

 0213080-004 Små reddiker Raphanus sativus var. radicula 

 0213080-005 Jordmandler Cyperus esculentus 
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 0213090 Havrerot  0213090-001 Storborre Arctium lappa 

 0213090-002 Rankklokke Campanula rapunculus 

 0213090-003 Skorsonerrot/svartrot Scorzonera hispanica 

 0213090-004 Sukkerrot/søtkjeks Sium sisarum 

 0213090-005 Spansk østersurt Scolymus hispanicus 

0213110 Neper  0213110-001 Sareptasennep Brassica juncea subsp. napiformis 

0220010 Hvitløk  0220010-001 Tvistebladløk Allium obliquum 

0220020 Kepaløk  0220020-001 «Cipollotto Nocerino PDO» Allium cepa, Kepaløk-gruppen 

 0220020-002 Perleløk Allium ampeloprasum ampeloprasum, Purre-

gruppen, syn.: Allium porrum 

 0220020-003 Rakkyo Allium chinense 

 0220020-004 Sølvløk Allium cepa, Kepaløk-gruppen 

0220030 Sjalottløk  0220030-001 Grå sjalottløk Allium oschaninii 

 0220030-002 Skjeggløk Allium stipitatum 

0220040 Pipeløk/vårløk  0220040-001 Etasjeløk Allium ×proliferum; syn.: Allium cepa var. 

proliferum 

 0220040-002 Hvitløk Allium sativum (umoden) 

0231010 Tomater  0231010-001 Japanlykt Physalis alkekengi 

 0231010-002 Barbadoslykt Physalis peruviana 

 0231010-003 Kirsebærtomater Lycopersicon esculentum var. cerasiforme 

 0231010-004 Gyllenbær Physalis grisea; syn.: Physalis edulis 
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    0231010-005 Bukketorn Lycium barbarum 

 0231010-006 Lycium chinense 

 0231010-007 Fjærsøtvier Solanum sisymbriifolium 

 0231010-008 Pæretomater Lycopersicon esculentum var. pyriforme 

 0231010-009 Tomatillo Physalis philadelphica 

0231020 Grønnsakpaprika  0231020-001 Chilipepper Capsicum annuum var. annuum 

 Capsicum baccatum 

 Capsicum chinense 

 Capsicum frutescens 

 Capsicum pubescens 

0231030 Auberginer/eggplanter  0231030-001 Antroewa Solanum macrocarpon 

 0231030-002 Gilo Solanum aethiopicum 

 0231030-003 Pepino Solanum muricatum 

 0231030-004 Tornepler Solanum incanum 

 0231030-005 Erteaubergine Solanum torvum 

 0231030-006  Solanum aviculare 

0232010 Slangeagurker  0232010-001 Slangemeloner Cucumis melo var. flexuosus 

 0232010-002 Dosakai Cucumis sativus 

0232020 Sylteagurker  0232020-001 Anguriaagurk Cucumis anguria subsp. anguria 

0232030 Mandelgresskar  0232030-001 Kantagurk/teroi Luffa acutangula 

 0232030-002 Flaskegresskar/kalabas/lauki Lagenaria siceraria 

 0232030-003 Kayote Sechium edule 

 0232030-004 Skarlagenagurker Coccinia grandis 
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    0232030-005 Parwal Trichosanthes dioica 

 0232030-006 Slangeagurker Trichosanthes cucumerina var. anguina 

 0232030-007 Sopropo/bittermeloner Momordica charantia 

 0232030-008 Sommergresskar/patisson/pattypan/mandelgresskar Cucurbita pepo 

0233010 Meloner  0233010-001 Hornmeloner Cucumis metuliferus 

0233020 Kjempegresskar  0233020-001 Moskusgresskar Cucurbita moschata 

 0233020-002 Voksagurker Benincasa hispida 

 0233020-003 Kjempegresskar/vintersquash/mandelgresskar (sene 

varianter) 

Cucurbita maxima 

0234000 Undergruppe 

d) sukkermais 

 0234000-001 Babymais Zea mays 

0241010 Brokkoli  0241010-001 Calabrese Brassica oleracea var. italica 

 0241010-002 Kinesisk brokkoli / kai lan Brassica oleracea var. alboglabra 

 0241010-003 Choi sum Brassica rapa var. parachinensis 

 0241010-004 Rapini/brokkolirybs Brassica rapa subsp. sylvestris 

0241020 Blomkål  0241020-001 Romanesco Brassica oleracea var. botrytis 

0242010 Rosenkål  0242010-001  xBrassica oleracea 

0242020 Hodekål  0242020-001 Spisskål Brassica oleracea var. capitata 

 0242020-002 Rødkål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 

 0242020-003 Savoykål Brassica oleracea var. sabauda 

 0242020-004 Hvitkål Brassica oleracea var. capitata f. alba 

0243010 Kinakål/pe-tsai  0243010-001 Tatsoi / tai goo choi Brassica rapa var. rosularis 

 0243010-002 Sareptasennep Brassica juncea 
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    0243010-003 Komatsuna/spinatsennep Brassica perviridis 

 0243010-004 Mizuna Brassica rapa subsp. nipposinica 

 0243010-005 Stilkkål/pak-choi Brassica chinensis 

 0243010-006 Nepeblader/nepetopper Brassica rapa subsp. rapa 

 0243010-007 Strandkål Crambe maritima 

0243020 Grønnkål  0243020-001 Grønnkål Brassica oleracea var. viridis 

 0243020-002  Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa 

 0243020-003  Brassica oleracea var. longata 

 0243020-004 Knutekålblader Brassica oleracea var. gongylodes 

 0243020-005 Sibirsk grønnkål Brassica napus var. pabularia 

 0243020-006 Portugisisk grønnkål / portugisisk kål Brassica oleracea convar. costata 

 0243020-007 Svartkål Brassica oleracea var. palmifolia 

 0243020-008 Reddikblader Raphanus sativus, Reddik-gruppen 

0251010 Vårsalat  0251010-001 Taggbegersalat Valerianella eriocarpa 

0251020 Salat  0251020-001 Crispisalat/issalat Lactuca sativa Crisphead-gruppen 

 0251020-002 Bladsalat Lactuca sativa Cutting group 

 0251020-003 Hodesalat Lactuca sativa Butterhead group 

 0251020-004 Romanosalat / grønn lollo / rød lollo Lactuca sativa Cos group 

0251030 Bredbladet endiv  0251030-001 Friséesalat Cichorium endivia var. crispum 

 0251030-002 Løvetann Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum 

officinale 

 0251030-003 Sikori Cichorium intybus 
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    0251030-004 Radicchio / rød sikori Cichorium intybus var. foliosum 

 0251030-005 Sugar loaf-sikori Cichorium intybus Sugar loaf group 

 0251030-006 Sikorisalat/julesalat Cichorium intybus var. foliosum 

0251040 Karse og andre spirer og skudd  0251040-001 Alfalfaspirer/blålusernspirer Medicago sativa subsp. sativa 

 0251040-002 Kinagressløk Allium tuberosum 

 0251040-003 Brokkolispirer Brassica oleracea var. italica 

 0251040-004 Daikonspirer Raphanus sativus var. longipinnatus 

 0251040-005 Ingefærskudd Zingiber officinale 

 0251040-006 Mungbønnespirer Vigna radiata 

 0251040-007 Erteskudd- og spirer Pisum sativum 

 0251040-008 Spirer av salatsennep/rucola Eruca sativa 

 0251040-009 Spirer av soyabønner Glycine max 

 0251040-010 Solsikkeskudd- og spirer Helianthus annuus 

 0251040-011 Gress og skudd av korn  

 0251040-990 Andre arter som brukes til produksjon av spirer 

eller skudd 

 

0251060 Salatsennep/rucola  0251060-001 Steinsennep Diplotaxis tenuifolia 

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

 0251080-001 Mangold/bladbete Beta vulgaris var. flavescens 

 0251080-002 Bredbladet endiv Cichorium endivia var. latifolia 

 0251080-003 Sareptasennep Brassica juncea 
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    0251080-004 Salat Lactuca sativa 

 0251080-005 Spinat Spinacia oleracea 

 0251080-990 Andre arter som høstes på spedbladstadiet  

0252010 Spinat  0252010-001 Amarant Amaranthus blitum 

 0252010-002 Amaranthus cruentus 

 0252010-003 Amaranthus dubius 

 0252010-004 Amaranthus tricolor 

 0252010-005 Amaranthus viridis 

 0252010-006 Bitterblad/bitawiri Cestrum latifolium 

 0252010-007 Vernonia Vernonia spp. 

 0252010-008 Blader av vignabønne Vigna unguiculata var. unguiculata 

 0252010-009 Kassavablader Manihot esculenta 

 0252010-010 Kronkrage Chrysanthemum coronarium 

 0252010-011 Nyzealandsk spinat Tetragonia tetragoniodes 

 0252010-012 Hagemelde Atriplex hortensis 

 0252010-013 Blader av søtpotet Ipomoea batatas 

 0252010-014 Blader av taya/tania Xanthosoma sagittifolium 

0252020 Portulakk  0252020-001 Agretti Salsola soda 

 0252020-002 Salturt Salicornia europea 

 0252020-003 Sanktpeterskjerm Crithmum maritimum 

 0252020-004 Strandstjerne Aster tripolium 
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    0252020-005 Marrips Limonium vulgare 

 0252020-006 Vinterportulakk Montia perfoliata 

 0252020-007 Hornstråle Carpobrotus edulis 

0252030 Mangold/bladbete  0252030-001 Rødbeteblader Beta vulgaris var. vulgaris 

 0252030-002 Bladbete Beta vulgaris var. cycla 

0253000 Undergruppe 

c) vindrueblader og lignende 

arter 

 0253000-001 Skudd av cha-om/akasie Acacia pennata 

 0253000-002 Malabarspinat Basella alba 

0254000 Undergruppe 

d) brønnkarse 

 0254000-001 Vannspinat/kangkong Ipomea aquatica 

 0254000-002 Vannbregner Marsilea crenata 

 0254000-003 Vannmimosa Neptunia oleracea 

0255000 Undergruppe 

e) sikori/julesalat 

 0255000-001 Løvetannblader Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum 

officinale 

0256020 Gressløk  0256020-001 Kinagressløk Allium tuberosum 

 0256020-002 Ramsløk Allium ursinum 

0256030 Snittselleri  0256030-001 Kvann (blader og stengler) Angelica archangelica 

 0256030-002 Blodtopp Sanguisorba officinalis 

 0256030-003 Karveblader Carum carvii 

 0256030-004 Korianderblader Coriandrum sativum 

 0256030-005 Blader av cilantro / lang koriander Eryngium foetidum 

 0256030-006 Blader av dill Anethum graveolens 
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    0256030-007 Blader av fennikel Foeniculum vulgare 

 0256030-008 Blader av bukkehornkløver Trigonella foenum- graecum 

 0256030-009 Vinrute Ruta graveolens 

 0256030-010 Blader av løpstikke Levisticum officinale 

 0256030-011 Stor gjeldkarve Pimpinella major 

 0256030-012 Pimpernell Sanguisorba minor 

 0256030-013 Syre/høymol Rumex flexuosus 

 0256030-014 Rumex hydrolapathum 

 0256030-015 Rumex rugosus; syn.: Rumex acetosa subsp. 

ambiguus 

 0256030-016 Rumex sanguineus 

 0256030-017 Spansk kjørvel Myrrhis odorata 

0256040 Persille  0256040-001 Blader av rotpersille Petroselinum crispum convar. radicosum 

0256050 Salvie  0256050-001 Agurkurt Borago officinalis 

 0256050-002 Karriplante Helichrysum italicum 

 0256050-003 Gresk salvie Salvia fruticosa; syn.: Salvia triloba 

 0256050-004 Meksikansk salvie Salvia leucantha 

 0256050-990 Andre arter og hybrider av slekten Salvia, ikke 

nevnt andre steder 

 

0256060 Rosmarin  0256060-001 Santolina/bomullslavendel Santolina rosmarinifolia; syn.: Santolina virens 

  0256060-002  Santolina viridis 

0256070 Timian  0256070-001 Kryptimian Thymus serpyllum 

 0256070-002 Fransk merian Origanum onites 
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    0256070-003 Sitronsar Micromeria biflora; syn.: Satureja biflora 

 0256070-004 Sitrontimian Thymus xcitriodorus 

 0256070-005 Merian Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis 

 0256070-006 Spansk merian Thymus mastichina 

 0256070-007 Oregano Origanum vulgare 

 0256070-008 Sommersar Satureja hortensis 

 0256070-009 Syrisk oregano Origanum syriacum 

 0256070-010 Vintersar Satureja montana 

0256080 Basilikum og spiselige blomster  0256080-001 Rundmynte Mentha suaveolens 

 0256080-002 Asiatisk skjoldblad Centella asiatica 

 0256080-003 Sitrusmynte Mentha ×piperita nm. citrata 

 0256080-004 Korsikansk mynte Mentha requienii 

 0256080-005 Mandelgresskar (spiselige blomster) Cucurbita pepo, Squash-gruppen 

 0256080-006 Ingefærmynte Mentha ×gracilis 

 0256080-007 Dvergbasilikum / småbladet basilikum Ocimum basilicum var. minimum 

 0256080-008 Kamferbasilikum Ocimum americanum 

 0256080-009 Hellig basilikum Ocimum tenuiflorum 

 0256080-010 Sitronmelisse Melissa officinalis 

 0256080-011 Sitronbasilikum Ocimum ×citriodorum 

 0256080-012 Liten kalamint Calamintha nepeta; syn.: Clinopodium nepeta 

 0256080-013 Kameleonplante Houttuynia cordata 

 0256080-014 Tagetes (spiselige blomster) Tagetes minuta 

 0256080-015 Tagetes tenuifolia 
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    0256080-016 Andre arter av slekten Tagetes, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0256080-017 Blomkarse (blader og spiselige blomster) Tropaeolum majus 

 0256080-018 Tropaeolum minus 

 0256080-019 Poleimynte Mentha pulegium 

 0256080-020 Peppermynte Mentha ×piperita 

 0256080-021 Ringblomst (spiselige blomster) Calendula officinalis 

 0256080-022 Phak ka yaeng Limnophila aromatica 

 0256080-023 Grønnmynte Mentha spicata; syn.: Mentha viridis 

 0256080-024 Thaibasilikum Ocimum basilicum var. thyrsiflorum 

 0256080-025 Vietnamesisk koriander / pileurt Persicaria odorata 

 0256080-026 Vannmynte Mentha aquatica 

 0256080-990 Andre spiselige blomster  

 0256080-991 Andre arter og hybrider av slekten Mentha, ikke 

nevnt andre steder 

 

0256090 Laurbærblad  0256090-001 Karriblader Murraya koeningii; syn.: Bergera koenigi 

 0256090-002 Blader av kaffirlime Citrus hystrix 

 0256090-003  Senna siamea 

 0256090-004 Villbetelblader Piper sarmentosum 

 0256090-005 Blader av skrupalme Pandanus amaryllifolius 

0256100 Estragon  0256100-001 Søtverbena Lippia dulcis; syn.: Phyla dulcis 

 0256100-002 Sitronmelde Dysphania ambrosioides 

 0256100-003 Isop Hyssopus officinalis 
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    0256100-004 Sitrongress Cymbopogon citratus 

 0256100-005 Meksikansk oregano Lippia graveolens 

 0256100-006 Brennesle Urtica dioica 

 0256100-007 Andre arter av slekten Urtica, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0256100-008 Russisk estragon Artemisia dracunculoides 

 0256100-009 Stevia Stevia rebaudiana 

0260010 Bønner (med belg)  0260010-001 Azukibønner Vigna angularis 

 0260010-002 Vignabønner Vigna unguiculata var. unguiculata 

 0260010-003 Bønnevikker/hestebønner/åkerbønner/bondebønner Vicia faba (alle subspp. og var.) 

 0260010-004 Hagebønner/flageolettbønner/skolmbønner/ 

brytbønner 

Phaseolus vulgaris (alle subspp. og var.) 

 0260010-005 Linsevikke Vicia ervilia; syn.: Ervum ervilia 

 0260010-006 Guarbønner Cyamopsis tetragonoloba 

 0260010-007 Jackbønner Canavalia ensiformis 

 0260010-008 Hjelmbønner Lablab purpureus 

 0260010-009 Limabønner Phaseolus lunatus var. lunatus 

 0260010-010 Monanthavikke Vicia monanthos 

 0260010-011 Mungbønner Vigna radiata 

 0260010-012 Risbønner Vigna umbellata 

 0260010-013 Prydbønner/pralbønner/blomsterbønner Phaseolus coccineus 

 0260010-014 Soyabønner Glycine max 

 0260010-015 Parkia Parkia speciosa 

 0260010-016 Vikker Vicia sativa var. sativa 

 0260010-017 Meterbønner/langbønner Vigna unguiculata var. sesquipedalis 
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 0260020 Bønner (uten belg)  0260020-001 Arter oppført med kodenummer 0260010-xxx, uten 

belg 

 

0260030 Erter (med belg)  0260030-001 Aspargeserter Tetragonolobus purpureus 

 0260030-002 Fôrskolm Lathyrus sativus 

 0260030-003 Kikerter Cicer arietinum subsp. arietinum 

 0260030-004 Hageerter/sukkererter Pisum sativum (alle subspp. og var.) 

 0260030-005 Belger fra pepperrottre Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma 

 0260030-006 Ertebønner Cajanus cajan 

0260040 Erter (uten belg)  0260040-001 Arter oppført med kodenummer 0260030-xxx, uten 

belg 

 

0260050 Linser  0260050-001 Lupiner/lupinbønner Lupinus albus subsp. albus 

 0260050-002 Lupinus angustifolius 

 0260050-003 Lupinus luteus 

 0260050-004 Lupinus mutabilis 

0270010 Asparges  0270010-001 Humleskudd Humulus lupulus 

0270020 Kardon  0270020-001 Agurkurtstengler Borago officinalis 

0270050 Artisjokker  0270050-001 Bananblomster Musa acuminata 

 Musa balbisiana 

 hybrider Musa acuminata x Musa balbisiana 

0270060 Purre  0270060-001 Kurratløk Allium kurrat; syn.: Allium ampeloprasum 

ampeloprasum var. kurrat 

0270080 Bambusskudd  0270080-001 Parkslirekne Fallopia japonica 
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 0280010 Dyrket sopp  0280010-001 Dyrket sjampinjong Agaricus bisporus 

 0280010-002 Maissot Ustilago maydis 

 0280010-003 Vintersopp Flammulina velutipes 

 0280010-004 Quorn Quorn 

 0280010-005 Åkersjampinjong/beitesjampinjong/hestesopp Agaricus arvensis 

 0280010-006 Judasøre Auricularia auricula-judae 

 0280010-007 Nameko Pholiota nameko 

 0280010-008 Østerssopp Pleurotus ostreatus 

 0280010-009 Grå sliresopp Volvariella volvacea 

 0280010-010 Piggsvinsopp Hericium erinaceus 

 0280010-011 Shiitake Lentinula edodes 

 0280010-012 Shimeji Hypsizygus tessulatus: syn.: Hypsizygus marmoreus 

 0280010-013 Bai mu er Tremella fuciformis 

 0280010-014 Blå ridderhatt Clytocibe nuda; syn.: Lepista nuda 

 0280010-990 Annen dyrket sopp  

 0280010-991 Andre arter av slekten Pleurotus, ikke nevnt andre 

steder 

 

0280020 Viltvoksende sopp  0280020-001 Steinsopp Boletus edulis 

 0280020-002 Kantareller Cantharellus spp. 

 0280020-003 Blek piggsopp Hydnum repandum 

 0280020-004 Sort trompetsopp Craterellus cornucopioides 

 0280020-005 Morkler Morchella spp. 
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    0280020-006 Périgord-trøffel Tuber melanosporum 

 0280020-007 Kongetrøffel Tuber magnatum 

 0280020-008 Vårfagerhatt Calocybe gambosa 

 0280020-009 Nelliksopp Marasmius oreades 

 0280020-010 Sommertrøffel Tuber aestivum; syn.: Tuber uncinatum 

 0280020-990 Andre viltvoksende sopper  

 0280020-991 Andre arter av slekten Tuber, ikke nevnt andre 

steder 

 

0280990 Mose og lav  0280990-001 Islandslav Cetraria islandica 

 0280990-990 Annen mose og lav  

0290000 Gruppe 

Alger og prokaryote organismer 

 0290000-001 Krusflik Chondrus crispus 

 0290000-002 Kombu/japantare Saccharina japonica 

 0290000-003 Spirulina Arthrospira maxima 

 0290000-004 Arthrospira platensis 

 0290000-005 Rockweed /knyttede tare Ascophyllum nodosum 

 0290000-990 Andre alger  

 0290000-991 Andre prokaryote organismer  

0300000 0300010 Bønner  0300010-001 Arter oppført med kodenummer 0260010-xxx, 

tørkede frø, unntatt soyabønner (2) 

 

0300030 Erter  0300030-001 Arter oppført med kodenumrene 0260030-xxx, 

tørkede frø, unntatt belger fra pepperrottre 
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0400000 0401060 Rapsfrø  0401060-001 Reddikfrø Raphanus sativus convar. oleifer 

 0401060-002 Rybsfrø Brassica rapa subsp. oleifera 

0401070 Soyabønner  0401070-001 Frø fra pepperrottre Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma 

0401100 Gresskarfrø  0401100-001 Vannmelonfrø Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus 

 0401100-990 Andre arter av slekten Cucurbitaceae, ikke nevnt 

andre steder 

 

0401110 Saflorfrø  0401110-001 Mariatistelfrø Silybum marianum 

 0401110-002 Ramtillablomfrø Guizotia abyssinica 

0401120 Agurkurtfrø  0401120-001 Åkersteinfrø Buglossoides arvensis; syn.: Lithospermum arvense 

 0401120-002 Frø av kjempenattlys Oenothera biennis 

 0401120-003 Judaspengefrø Lunaria annua 

 0401120-004 Lunaria rediviva 

 0401120-005 Perillafrø Perilla frutescens 

 0401120-006 Frø av hageormehode Echium plantagineum 

0401150 Ricinus  0401150-001 Vindruefrø Vitis vinifera 

 0401150-002 Tindvedfrø Hippophaë rhamnoides 

0402020 Oljepalmefrø  0402020-001 Argannøtter Argania spinosa 

 0402020-002 Babassupalmenøtter Attalea speciosa; syn.: Orbignya phalerata 

 0402020-003 Jojobanøtter Simmondsia chinensis 

 0402020-004 Sheanøtter Vitellaria paradoxa 
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0500000 0500020 Bokhvete og andre pseudokorn-

arter 

 0500020-001 Reveamarant Amaranthus caudatus 

 0500020-002 Amaranthus cruentus 

 0500020-003 Amaranthus hypochondriacus 

 0500020-004 Kaniwa Chenopodium pallidicaule 

 0500020-005 Quinoa Chenopodium quinoa 

 0500020-006 Chiafrø Salvia hispanica 

0500030 Mais  0500030-001 Flintmais Zea mays var. indurata 

0500040 Hirse  0500040-001 Svart fonio Digitaria iburua 

 0500040-002 Kanarigress Phalaris canariensis 

 0500040-003 Fingerhirse/korakan Eleusine coracana subsp. coracana 

 0500040-004 Stor busthirse Setaria italica 

 0500040-005 Tåregress/jobståre Coix lacryma-jobi 

 0500040-006 Kutkihirse Panicum sumatrense 

 0500040-007 Perlehirse Pennisetum glaucum 

 0500040-008 Teff Eragrostis tef 

 0500040-009 Hvit fonio Digitaria exilis 

0500060 Ris  0500060-001 Afrikansk ris Oryza glaberrima 

 0500060-002 Hybriden Nerica® Oryza sativa x oryza glaberrima 

 0500060-003 Kanadisk villris Zizania aquatica 

0500080 Sorghum  0500080-001 Sorghum Sorghum bicolor 

 0500080-002 Sudangress Sorghum × drummondii 

 0500080-990 Andre arter av slekten Sorghum, ikke nevnt andre 

steder 
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 0500090 Hvete  0500090-001 Durumhvete Triticum turgidum subsp. durum; syn.: Triticum 

durum 

 0500090-002 Enkorn Triticum monococcum subsp. monococcum 

 0500090-003 Emmerhvete Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn.: Triticum 

dicoccum 

 0500090-004 Korasanhvete Triticum turgidum subsp. turanicum 

 0500090-005 Spelt Triticum aestivum subsp. spelta; syn.: Triticum 

spelta 

 0500090-006 Rughvete ×Triticosecale 

 0500090-007  ×Tritordeum 

 0500090-990 Andre arter av slekten Triticum, ikke nevnt andre 

steder 

 

0600000 0631030 Rose  0631030-001 Mandler Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis 

 0631030-002 Hestemynte/etasjeblom Monarda didyma 

 0631030-003 Pomerans/bitterappelsin Citrus aurantium 

 0631030-004 Falsk akasie Robinia pseudoacacia 

 0631030-005 Kattefot Antennaria dioica 

 0631030-006 Krysantemum Chrysanthemum morifolium 

 0631030-007 Kanel Cinnamomum spp. 

 0631030-008 Muskatsalvie Salvia sclarea 

 0631030-009 Kornblom Centaurea cyanus 

 0631030-010 Marianøkleblom Primula veris 

 0631030-011 Tusenfryd Bellis perennis 

 0631030-012 Fargeginst Genista tinctoria 



   

 

2
7

.6
.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. 5

0
/1

9
3
 

 

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

    0631030-013 Svarthyll Sambucus nigra 

 0631030-014 Kornvalmue Papaver rhoeas 

 0631030-015 Filtkongslys Verbascum thapsus 

 0631030-016 Hagtorn Crataegus spp. 

 0631030-017 Røsslyng Calluna vulgaris 

 0631030-018 Praktstokkrose/hagestokkrose Alcea rosea; syn.: Althaea rosea 

 0631030-019 Hestekastanje Aesculus hippocastanum 

 0631030-020 Ridderspore Consolida regalis; syn.: Delphinium consolida 

 0631030-021 Lavendel Lavandula angustifolia; syn.: Lavandula officinalis 

 0631030-022 Apotekerkattost Malva sylvestris 

 0631030-023 Mjødurt Filipendula ulmaria 

 0631030-024 Kongslys Verbascum spp. 

 0631030-025 Oransje Citrus sinensis 

 0631030-026 Bondepeon Paeonia officinalis 

 0631030-027 Rødkløver Trifolium pratense 

 0631030-028 Indisk lotus / hellig lotus Nelumbo nucifera 

 0631030-029 Saflortistel Carthamus tinctorius 

 0631030-030 Sandstråblom Helichrysum arenarium 

 0631030-031 Johannesurt Hypericum perforatum 

 0631030-032 Solsikke Helianthus annuus 

 0631030-033 Søt osmantus Osmanthus fragrans 

 0631030-034 Marsfiol Viola odorata 
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    0631030-035 Døvnesle Lamium album 

 0631030-036 Ryllik Achillea millefolium 

 0631030-037 Ylang-ylang Cananga odorata 

0632010 Jordbær  0632010-001 Ekte malurt Artemisia absinthium 

 0632010-002 Åkermåne Agrimonia eupatoria 

 0632010-003 Blålusern/alfalfa Medicago sativa 

 0632010-004 Aloe (gele fra bladene) Aloë barbadensis; syn.: Aloë vera 

 0632010-005 Fjellmarikåpe Alchemilla alpina 

 0632010-006 Melbær Arctostaphylos uva-ursi 

 0632010-007 Blåbær Vaccinium myrtillus 

 0632010-008 Hengebjørk Betula pendula 

 0632010-009 Pomerans/bitterappelsin Citrus aurantium 

 0632010-010 Bjørnebær Rubus sect. Rubus 

 0632010-011 Boldo Peumus boldus 

 0632010-012 Bukko Barosma betulina; syn.: Agathosma betulina 

 0632010-013 Bokhvete Fagopyrum esculentum 

 0632010-014 Kattemynte Nepeta cataria 

 0632010-015 Skjermgylden Centaurium erythraea 

 0632010-016 Chirata Swertia chirata 

 0632010-017 Muskatsalvie Salvia sclarea 

 0632010-018 Myk kråkefot Lycopodium clavatum 

 0632010-019 Legeveronika Veronica officinalis 
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    0632010-020 Jernurt Verbena officinalis 

 0632010-021 Kornblom Centaurea cyanus 

 0632010-022 Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 

 0632010-023 Solbær, hvitrips og rødrips Ribes nigrum 

 0632010-024 Ribes rubrum 

 0632010-025 Damiana Turnera diffusa 

 0632010-026 Bleikdå Galeopsis segetum 

 0632010-027 Solhatt Echinacea angustifolia 

 0632010-028 Echinacea pallida 

 0632010-029 Echinacea purpurea 

 0632010-030 Svarthyll Sambucus nigra 

 0632010-031 Eukalyptus Eucalyptus globulus 

 0632010-032 Øyentrøst Euphrasia officinalis 

 0632010-033 Åkersnelle/kjerringrokk Equisetum arvense 

 0632010-034 Jordrøyk Fumaria officinalis 

 0632010-035 Geitvikke Galega officinalis 

 0632010-036 Rosenrot Rhodiola rosea 

 0632010-037 Gullris Solidago virgaurea 

 0632010-038 Korsknapp Glechoma hederacea 

 0632010-039 Gymnema Gymnema sylvestre 

 0632010-040 Lodnebrokkurt Herniaria hirsuta 

 0632010-041 Hagtorn Crataegus spp. 
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    0632010-042 Hasselnøtter Corylus avellana 

 0632010-043 Stemorsblomst Viola tricolor 

 0632010-044 Røsslyng Calluna vulgaris 

 0632010-045 Hamp Cannabis sativa subsp. sativa 

 0632010-046 Cannabis sativa subsp. spontanea 

 0632010-047 Kratthumleblom Geum urbanum 

 0632010-048 Benediktinertistel Cnicus benedictus 

 0632010-049 Borremynte Marrubium vulgare 

 0632010-050 Hestekastanje Aesculus hippocastanum 

 0632010-051 Sideritis/gresk fjellte Sideritis spp. 

 0632010-052 Gynostemma Gynostemma pentaphyllum 

 0632010-053 Tungras Polygonum aviculare 

 0632010-054 Marikåpe Alchemilla vulgaris 

 0632010-055 Sitronmyrt Backhousia citriodora 

 0632010-056 Sitronverbena Lippia triphylla; syn.: Lippia citriodora 

 0632010-057 Lind Tilia cordata 

 0632010-058 Tilia platyphyllos 

 0632010-059 Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea 

 0632010-060 Apotekerkattost Malva sylvestris 

 0632010-061 Legestokkrose Althaea officinalis 

 0632010-062 Mjødurt Filipendula ulmaria 

 0632010-063 Misteltein Viscum album 
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    0632010-064 Tyrkermynte Dracocephalum moldavica 

 0632010-065 Burot Artemisia vulgaris 

 0632010-066 Morbær (svarte og hvite) Morus alba 

 0632010-067 Morus nigra 

 0632010-068 Kongslys Verbascum spp. 

 0632010-069 Gran Picea abies 

 0632010-070 Havre Avena sativa 

 0632010-071 Oliven Olea europaea 

 0632010-072 Papaya Carica papaya 

 0632010-073 Pasjonsblomst Passiflora incarnata 

 0632010-074 Groblad Plantago major 

 0632010-075 Bringebær (røde og gule) Rubus idaeus 

 0632010-076 Rødkløver Trifolium pratense 

 0632010-077 Smalkjempe Plantago lanceolata 

 0632010-078 Klipperose Cistus incanus; syn.: Cistus creticus; syn.: Cistus 

villosus 

 0632010-079 Romermalurt Artemisia pontica 

 0632010-080 Gjetertaske Capsella bursa-pastoris 

 0632010-081 Gåsemure Potentilla anserina 

 0632010-082 Brokkurt Herniaria glabra 

 0632010-083 Abrodd Artemisia abrotanum 

 0632010-084 Johannesurt Hypericum perforatum 

 0632010-085 Kinesisk bjørnebær Rubus chingii var. Suavissimus; syn.: Rubus 

suavissimus 
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    0632010-086 Appelsin Citrus sinensis 

 0632010-087 Ostekløver Trigonella caerulea; syn.: Trigonella coerulea 

 0632010-088 Myske Galium odoratum 

 0632010-089 Reinfann Tanacetum vulgare 

 0632010-090 Tetre Melaleuca alternifolia 

 0632010-091 Lintorskemunn Linaria vulgaris 

 0632010-092 Valnøtter Juglans nigra 

 0632010-093 Juglans regia 

 0632010-094 Døvnesle Lamium album 

 0632010-095 Sløke Angelica sylvestris 

 0632010-096 Markjordbær Fragaria vesca 

 0632010-097 Geitrams Epilobium angustifolium; syn.: Chamaenerium 

angustifolium 

 0632010-098 Trollhassel Hamamelis virginiana 

 0632010-099 Betonie Stachys officinalis; syn.: Betonica officinalis 

 0632010-100 Ryllik Achillea millefolium 

 0632010-101 Gulmaure Galium verum 

 0632010-102 Legesteinkløver Melilotus officinalis 

 0632010-103 Muña Minthostachys spp. 

0632020 Rooibos  0632020-001 Honningbusk Cyclopia genistoides 

 0632020-002 Cyclopia intermedia 

 0632020-003 Cyclopia sessiflora 

 0632020-004 Cyclopia subternata 
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 0632030 Maté  0632030-001 Tempeltre Ginkgo biloba 

 0632030-002 Noni Morinda citrifolia 

 0632030-003 Blader fra pepperrottre Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma 

0633010 Vendelrot  0633010-001 Praktiris Iris versicolor 

 0633010-002 Kalmusrot Acorus calamus 

 0633010-003 Kveke Elymus repens; syn.: Agropyron repens 

 0633010-004 Marianøkleblom Primula veris 

 0633010-005 Solhatt Echinacea angustifolia 

 0633010-006 Echinacea pallida 

 0633010-007 Echinacea purpurea 

 0633010-008 Alantrot Inula helenium 

 0633010-009 Lemonadesumak Rhus aromatica 

 0633010-010 Rosenrot Rhodiola rosea 

 0633010-011 Kratthumleblom Geum urbanum 

 0633010-012 Legestokkrose Althaea officinalis 

 0633010-013 Meksikansk vendelrot Valeriana edulis subsp. procera; syn.: Valeriana 

procera 

 0633010-014 Stor gjeldkarve Pimpinella major 

 0633010-015 Ratanhia Krameria lappacea; syn.: Krameria triandra 

 0633010-016 Sarsaparilla Smilax spp. 

 0633010-017 Senegarot Polygala senega 

 0633010-018 Tepperot Potentilla erecta 

 0633010-019 Sløke Angelica sylvestris 
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 0633020 Ginseng  0633020-001 Russisk rot Eleutherococcus senticosus; syn.: Acanthopanax 

senticosus 

0639000 Undergruppe 

d) andre deler av planten 

 0639000-001 Ispagula / hvite loppefrø (frø, svøp) Plantago ovata 

 0639000-002 Kamille (frø) Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla 

 0639000-003 Kirsebær (søte) (stengler) Cerasus avium; syn.: Prunus avium 

 0639000-004 Kinabark Chinchona calisaya 

 0639000-005 Cinchona pubescens; syn.: Cinchona succirubra 

 0639000-006 Kakao (skall) Theobroma cacao 

 0639000-007 Kondurango (bark) Marsdenia cundurango 

 0639000-008 Buskfuru (skudd) Pinus mugo 

 0639000-009 Edelgran (skudd) Abies spp. 

 0639000-010 Loppekjempe (frø) Plantago afra; syn.: Plantago psylium 

 0639000-011 Lemonadesumak (bark) Rhus aromatica 

 0639000-012 Guarana (frø) Paullinia cupana 

 0639000-013 Hibiskus (frø) Hibiscus sabdariffa 

 0639000-014 Hestekastanje (frø, bark) Aesculus hippocastanum 

 0639000-015 Einer (bark, tre og skudd) Juniperus communis 

 0639000-016 Lapacho (bark) Handroanthus impetiginosus; syn.: Tabebuia 

impetiginosa 

 0639000-017 Pokkenholt (bark, tre) Guajacum officinale 

 0639000-018 Persille (frukter) Petroselinum crispum 

 0639000-019 Uekte johannsebrødtre / tropisk gullregn Cassia fistula 
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    0639000-020 Kvassia (bark, tre) Quassia amara 

 0639000-021 Rødt sandeltre Pterocarpus santalinus 

 0639000-022 Såpetre (bark) Quillaja saponaria 

 0639000-023 Surkirsebær (stengler) Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus 

 0639000-024 Sukkermais (arr, grifler) Zea mays convar. Saccharata 

 0639000-025 Sløke (frukter) Angelica sylvestris 

 0639000-026 Trollhassel (bark) Hamamelis virginiana 

 0639000-990 Andre urteteer fra andre deler av planten  

0640000 Gruppe 

Kakaobønner 

 0640000-001 Kolanøtter Cola acuminata 

 Cola nitida 

 0640000-002 Cupuaçu Theobroma grandiflora 

0650000 Gruppe 

Johannesbrød 

 0650000-001 Jengkol Archidendron pauciflorum 

0800000 0810020 Svartkarve  0810020-001 Nigella/svartfrø Nigella sativa 

0810030 Selleri  0810030-001 Kvann Angelica archangelica 

 0810030-002 Løpstikke Levisticum officinale 

0810040 Koriander  0810040-001 Cilantro / falsk koriander Eryngium foetidum 

0810070 Fennikel  0810070-001 Bitter fennikel Foeniculum vulgare var. vulgare 

 0810070-002 Søt fennikel Foeniculum vulgare var. dulce 
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 0810090 Muskatnøtt  0810090-001 Annattoekstrakter Bixa orellana 

 0810090-002 Lumbangnøtt Aleurites moluccana 

 0810090-003 Akasiefrø Acacia spp. 

 0810090-004  Monodora myristica 

0820020 Sichuanpepper  0820020-001 Japansk pepper Zanthoxylum piperitum 

 0820020-002 Uzazi Zanthoxylum tessmannii; syn.: Fagara tessmannii 

0820030 Karve  0820030-001 Ajwain Trachyspermum ammi 

0820040 Kardemomme  0820040-001 Merian Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis 

 0820040-002 Stjerneanis Illicium verum 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  0820060-001 Rosépepper Schinus terebinthifolius 

 0820060-002 Cubeba/kubapepper Piper cubeba 

 0820060-003 Paradiskorn Aframomum melegueta 

 0820060-004 Langpepper Piper longum 

 0820060-005 Peruviansk pepper Schinus molle 

 0820060-006 Middelhavssumak Rhus coriaria 

 0820060-007 Beninpepper/ashantipepper Piper guineense 

0820070 Vanilje  0820070-001 Tahitivanilje Vanilla tahitiensis 

 0820070-002 Tonkabønne Dipteryx odorata 

 0820070-003 Vanillon Vanilla pompona 

0830010 Kanel  0830010-001 Kassia Cinnamomum burmannii 

 0830010-002 Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum 

aromaticum 

 0830010-003 Cinnamomum loureirii 



   

 

2
7

.6
.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. 5

0
/2

0
3
 

 

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

 0840030 Gurkemeie (kurkuma)  0840030-001 Dyvelsdrek Ferula assa-foetida 

 0840030-002 Temu lawak Curcuma zanthorrhiza; syn.: Curcuma xanthorrhiza 

 0840030-003 Zedoargurkemeie Curcuma zedoaria 

0850010 Kryddernellik  0850010-001 Knopper av kassiakanel Cinnamomum burmannii 

 0850010-002 Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum 

aromaticum 

 0850010-003 Cinnamomum loureirii 

0850020 Kapers  0850020-001 Belger av blomkarse Tropaeolum majus 

 0850020-002 Tropaeolum minus 

0900000 0900020 Sukkerrør  0900020-001 Agaveblader Agave spp. 

 0900020-002 Strå av sorghum Sorghum bicolor subsp. bicolor 

0900030 Sikorirøtter  0900030-001 Sisselrot Polypodium vulgare 

 0900030-002 Yaconrøtter Smallanthus sonchifolius 

0900990 Andre  0900990-001 Papirbjørk (saft fra stammen) Betula papyrifera 

 0900990-002 Mannaask (saft fra stammen) Fraxinus ornus 

 0900990-003 Lønn (saft fra stammen) Acer spp. 

 0900990-004 Palmer (saft fra stammen) Jubaea chilensis 

 0900990-005 Phoenix canariensis 

 0900990-990 Andre sukkerplanter  

1000000 1011000 Undergruppe 

a) svin 

 1011000-001 Villsvin (oppdrettet) Sus scrofa ferus 
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 1012000 Undergruppe 

b) storfe 

 1012000-001 Amerikansk bison Bison bison 

 1012000-002 Banteng Bos javanicus 

 1012000-003 Vannbøffel Bubalus arnee bubalis 

 1012000-004 Europeisk bison Bison bonasus 

 1012000-005 Gayal Bos gaurus frontalis 

 1012000-006 Jakokse (husdyr) Poëphagus mutus grunniens 

 1012000-007 Zebu Bos taurus indicus 

 1012000-990 Hybrider av slektene Bison, Bos, Bubalus og 

Poëphagus 

 

1013000 Undergruppe 

c) sau 

 1013000-001 Muflon (oppdrettet) Ovis aries musimon 

1015000 Undergruppe 

e) dyr av hestefamilien 

 1015000-001 Esel Equus africanus asinus 

 1015000-002 Mulesel Equus caballus x Equus africanus asinus 

 1015000-003 Hest Equus caballus 

 1015000-004 Muldyr Equus africanus asinus x Equus caballus 

1016000 Undergruppe 

f) fjørfe 

 1016000-001 Nordkrattvaktel Colinus virginianus 

 1016000-002 Kylling Gallus gallus domesticus 

 1016000-003 Tyrkerdue Streptopelia decaocto 

 1016000-004 And Anas platyrhynchos 

 1016000-005 Gås Anser anser 

 1016000-006 Grønn påfugl Pavo muticus 

 1016000-007 Perlehøne Numida meleagris 

 1016000-008 Japansk vaktel Coturnix japonica 
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    1016000-009 Moskusand Cairina moschata 

 1016000-010 Knoppsvane Cygnus olor 

 1016000-011 Rapphøne Slektene Alectoris og Perdix 

 1016000-012 Indiapåfugl Pavo cristatus 

 1016000-013 Edelfasan Phasianus colchicus 

 1016000-014 Klippedue Columba livia 

 1016000-015 Vaktel Coturnix coturnix 

 1016000-016 Tyrkia Meleagris gallopavo 

 1016000-017 Turteldue Streptopelia turtur 

 1016000-990 Andre oppdrettede fugler av ordenen Anseriformes  

 1016000-991 Andre oppdrettede fugler av ordenen Columbi-

formes 

 

 1016000-992 Andre oppdrettede fugler av ordenen Galliformes  

1017000 Undergruppe 

g) andre oppdrettede landdyr 

 1017000-001 Alpakka Vicugna pacos 

 1017000-002 Baktriakamel Camelus ferus bactrianus 

 1017000-003 Flodsvin Hydrochoerus hydrochaeris 

 1017000-004 Bomullshalekanin Sylvilagus floridanus 

 1017000-005 Dromedar Camelus dromedarius 

 1017000-006 Eland/elgantilope Taurotragus oryx 

 1017000-007 Elg Alces alces 

 1017000-008 Emu Dromaius novaehollandiae 

 1017000-009 Dåhjort Dama dama 



   

 

N
r. 5

0
/2

0
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

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

    1017000-010 Marsvin Cavia aperea porcellus 

 1017000-011 Hare (oppdrettet) Lepus europaeus 

 1017000-012 Lama Lama glama 

 1017000-013 Stornandu Rhea americana 

 1017000-014 Struts Struthio camelus 

 1017000-015 Halsbåndnavlesvin Tayassu tajacu 

 1017000-016 Kanin Oryctolagus cuniculus 

 1017000-017 Hjort Cervus elaphus 

 1017000-018 Reinsdyr Rangifer tarandus 

 1017000-019 Rådyr Capreolus capreolus 

 1017000-990 Andre oppdrettede landdyr  

1020010 Melk. Storfe  1020010-001 Arter oppført med kodenummer 1012000-xxx  

1020020 Melk. Sau  1020020-001 Arter oppført med kodenummer 1013000-xxx  

1020040 Melk. Hest  1020040-001 Arter oppført med kodenummer 1015000-xxx  

1020990 Melk. Andre  1020990-001 Baktriakamel Camelus ferus bactrianus 

 1020990-002 Dromedar Camelus dromedarius 

 1020990-003 Elg Alces alces 

 1020990-004 Reinsdyr Rangifer tarandus 

 1020990-990 Andre melkeproduserende dyr  
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

 1030990 Fugleegg. Andre  1030990-001 Emu Dromaius novaehollandiae 

 1030990-002 Stornandu Rhea americana 

 1030990-003 Struts Struthio camelus 

 1030990-990 Andre fugler som legger egg  

1050000 Gruppe 

Amfibier og krypdyr 

 1050000-001 Krokodiller Crocodilia spp. 

 1050000-002 Froskelår Rana spp. 

 1050000-003 Slanger Underordenen Serpentes 

 1050000-004 Skilpadder Ordenen Chelonia 

 1050000-990 Andre amfibier og krypdyr  

 1050000-991 Andre froskelår fra frosker som ikke tilhører 

slekten Rana 

 

1060000 Gruppe 

Virvelløse landdyr 

 1060000-001 Meitemarker  

 1060000-002 Insekter  

 1060000-003 Snegler Helix spp. 

 1060000-990 Andre virvelløse landdyr  

 1060000-991 Andre spiselige snegler som ikke tilhører slekten 

Helix 

 

1070000 Gruppe 

Viltlevende landlevende virveldyr 

 1070000-001 Viltlevende fjærvilt  

 1070000-002 Viltlevende pelsvilt  

 1070000-003 Kenguruer Macropus spp. 

i.r. Ikke relevant. 

(1) Grenseverdiene gjelder ikke produkter eller deler av produkter som ved sine kjennetegn og art brukes utelukkende som ingredienser i fôrvarer, inntil egne grenseverdier er fastsatt i den særskilte kategorien 1200000. 

(2) Delen «unntatt soyabønner» får anvendelse fra 1. januar 2020.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/295 

av 15. desember 2017 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og allmenne krav, og 

delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse med henblikk på 

godkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 21 nr. 5 og artikkel 23 

nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av Kommisjonens rapport til Europaparlamentet og Rådet om den omfattende undersøkelsen av virkningen 

av miljøstandard Euro 5 for kjøretøyer i gruppe L(2) i samsvar med artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013, og 

idet det tas hensyn til problemer som godkjenningsmyndigheter og berørte parter har støtt på ved anvendelsen av 

forordning (EU) nr. 168/2013, delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014(3) og delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014(4), bør det gjøres visse endringer og presiseringer i de delegerte forordningene for å sikre at de 

anvendes på en tilfredsstillende måte. 

2) For å sikre at ordningen for EU-typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L fungerer på en effektiv måte, bør de tekniske 

kravene og prøvingsmetodene som er angitt i delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og nr. 134/2014, kontinuerlig 

forbedres og tilpasses den tekniske utviklingen. 

3) Vedlegg IV til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 inneholder den ligningen som skal brukes til å kontrollere at 

produserte kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter er i samsvar med den godkjente typen. 

Ligningen bør endres for å sikre klarhet. Vedlegg XII til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 bør endres med hensyn til 

motorens driftsvindu for påvisning av feiltenning for å sikre at de pålagte kravene er teknisk gjennomførbare. 

Vedlegg XII bør også endres for å muliggjøre en teknisk oppgradering til nye standarder som er utviklet for 

grensesnittet mellom standard skanneverktøy og kjøretøyet med hensyn til egendiagnosesystemer (OBD). Tillegg 2 til 

vedlegg XII bør endres for å skape klarhet om en rekke punkter som overvåkes med hensyn til de OBD-kravene som er 

angitt der. Nye tillegg bør tilføyes vedlegg XII for å sikre at ytelsesfaktorene under drift gjennomføres på riktig måte.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 28.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) Rapport om undersøkelsen «Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles», EU-Books (ET-04-17-619-EN-N). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 av 21. november 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og 

firehjuls motorsykler (EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 av 16. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning (EUT L 53 av 

21.2.2014, s. 1). 

2019/EØS/50/23 
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4) Visse ligninger i vedlegg II, III og IV til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør tilpasses for å gi større klarhet. 

Vedlegg VI til nevnte delegerte forordning bør endres for å sikre riktig anvendelse av kravene til prøving av 

holdbarheten til forurensningsreduserende innretninger. Klassifiseringskravene for standardsyklusen på vei for 

kjøretøyer i gruppe L (SRC-LeCV) i vedlegg VI bør tilpasses for å sikre riktig anvendelse av disse kravene under 

prøving. Bruk av den godkjente syklusen for akkumulering av kjørelengde (AMA) som er fastsatt i vedlegg VI for 

kjøretøyer i klasse III, bør fases ut i samsvar med konklusjonene av den omfattende undersøkelsen av miljøvirkninger. 

Vedlegg VI bør også endres for å tillate bruk av aldring i prøvingsbenk som alternativ til den faktiske fysiske 

holdbarhetsprøvingen med full eller delvis akkumulering av kjørelengde. 

5) Ett av tiltakene mot for høye hydrokarbonutslipp fra kjøretøyer i gruppe L er å begrense fordampingsutslippene fra disse 

kjøretøyene. For dette formål fastsettes det i del C i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 grenseverdier for 

hydrokarbonmasse for kjøretøygruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A. Fordampingsutslippene fra disse kjøretøyene 

måles ved typegodkjenning. Ett av kravene i forbindelse med type IV-prøving i et forseglet kammer for bestemmelse av 

fordampingsutslipp (SHED) er enten å montere en raskt aldret karbonbeholder eller dersom det monteres en innkjørt 

karbonbeholder, å legge til en forringelsesfaktor. I den omfattende undersøkelsen av miljøvirkninger ble det undersøkt 

om det er kostnadseffektivt å benytte SHED-prøving for kjøretøygruppe L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og L7e-C. 

Ettersom undersøkelsen viste at denne metoden ikke er kostnadseffektiv, bør vedlegg V til delegert forordning (EU) 

nr. 134/2014 endres for å tillate fortsatt bruk av den allerede fastsatte alternative og mer kostnadseffektive metoden for 

permeasjonsprøving i Euro 5-standarden for produsenter av kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og  

L7e-C. 

6) På grunnlag av den omfattende undersøkelsen av miljøvirkninger konkluderte Kommisjonen med at den matematiske 

framgangsmåten for kontroll av de holdbarhetskravene som er angitt i artikkel 23 nr. 3 i forordning (EU) nr. 168/2013, 

bør fases ut innen 2025. Undersøkelsen påpekte at den teoretiske framgangsmåten ikke sikret at holdbarhetskravene 

angitt i forordning (EU) nr. 168/2013 ble oppfylt i praksis. For å redusere virkningen av at denne metoden utfases, ble 

det i undersøkelsen foreslått å innføre aldring i prøvingsbenk som alternativ framgangsmåte til faktisk 

holdbarhetsprøving med full og delvis akkumulering av kjørelengde. Aldring i prøvingsbenk er en veletablert 

framgangsmåte som ofte benyttes på kjøretøyer som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(5). 

Vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør endres for å innføre framgangsmåten med aldring i 

prøvingsbenk utledet fra kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(6) og UN-ECE-reglement nr. 83(7), 

og tilpasses de kravene som er nødvendige for kjøretøyer i gruppe L. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør endres samtidig for å sikre at Euro  

5-standarden kan gjennomføres på riktig måte for alle berørte kjøretøyer i gruppe L, som angitt i tabellen i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 168/2013. 

8) Delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 44/2014 

I delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 42 lyde: 

«42) «kjøresyklus» en prøvingssyklus som innebærer start av motoren, en kjøremåte der en eventuell funksjonssvikt vil 

bli oppdaget, og stans av motoren,». 

  

(5) 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, komponenter og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

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

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

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

(7) Reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med motorens drivstoffkrav [2015/1038] (EUT L 172 av 3.7.2015, 

s. 1). 
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2) Vedlegg IV og XII endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

Vedlegg II–VI, vedlegg VIII og vedlegg X til forordning (EU) nr. 134/2014 endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

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 15. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 44/2014 

I vedlegg IV og XII til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg IV skal nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.1, 4.1.1.3.1.1.1.1.2 og 4.1.1.3.1.1.1.1.3 lyde: 

«4.1.1.3.1.1.1.1.1. Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal forringelsesfaktorene beregnes ut fra resultatene av type I-utslippsprøvingen til og med 

hele strekningen nevnt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og i samsvar med den 

lineære beregningsmetoden nevnt i nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.2, hvilket gir hellings- og forskyvningsverdier for 

hver utslippsbestanddel. Resultatene for utslipp av forurensende stoffer med hensyn til 

produksjonssamsvar skal beregnes med følgende formel: 

Ligning 4-1: 

Yfull = a (Xfull – XCoP) + YCoP 

der 

a = hellingsverdi ((mg/km)/km) bestemt i samsvar med type V-prøving angitt i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, 

XFull = holdbarhet i kilometer (km) som angitt i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, 

XCoP = kjørelengde for prøvingskjøretøyet på tidspunktet for type I-prøving av produksjons-

samsvar, 

Yfull = prøvingsresultat med hensyn til produksjonssamsvar per utslippsbestanddel av 

forurensende stoffer i mg/km. De gjennomsnittlige resultatene for produksjonssamsvar 

skal være lavere enn grenseverdiene for utslipp av forurensende stoffer angitt i del A i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, 

YCoP = prøvingsresultat for utslipp av forurensende stoffer (THC, CO, NOx, NMHC og eventuelt 

PM) (mg/km) per utslippsbestanddel ved type I-prøving av et kjøretøy med hensyn til 

produksjonssamsvar. 

4.1.1.3.1.1.1.1.2. Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal forringelsestendensen bestå av hellingsverdi a som er angitt i nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.1, per 

utslippsbestanddel beregnet i henhold til type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 168/2013. Ligning 4-1 skal brukes til å beregne utslippsresultatene for produksjonssamsvar per 

utslippsbestanddel av forurensende stoffer (Yfull). 

4.1.1.3.1.1.1.1.3. Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal de faste forringelsesfaktorene som er angitt i del B i vedlegg VII til forordning (EU) 

nr. 168/2013, multipliseres med resultatet av type I-prøvingen av kjøretøyet (Ycop) for å beregne de 

gjennomsnittlige prøvingsresultatene per utslippsbestanddel av forurensende stoffer med hensyn til 

produksjonssamsvar (Yfull).» 

2. I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3. Forringelse eller funksjonssvikt kan også identifiseres utenfor en kjøresyklus (f.eks. etter at motoren er 

stanset).» 

b) Nr. 3.3.2.2 skal lyde: 

«3.3.2.2. Feiltenning 

Feiltenning i den delen av motorens driftsområde som begrenses av følgende linjer: 

a) Grense for lavt turtall: Et laveste turtall på 2 500 min-1 eller normalt tomgangsturtall + 1 000 min- 1, 

avhengig av hva som er lavest.  
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b) Grense for høyt turtall: Et høyeste turtall på 8 000 min– 1 eller 1 000 min– 1 over det høyeste turtallet som 

forekommer i en type I-prøvingssyklus, eller motorens høyeste konstruksjonshastighet minus 500 min– 1, 

avhengig av hva som er lavest. 

c) En linje som knytter sammen følgende driftspunkter: 

i) Et punkt på grensen for lavt turtall definert i bokstav a), der motorens innsugingsvakuum er 3,3 kPa 

lavere enn på linjen med positivt dreiemoment. 

ii) Et punkt på grensen for høyt turtall definert i bokstav b), der motorens innsugingsvakuum er 13,3 kPa 

lavere enn på linjen med positivt dreiemoment. 

Motorens driftsområde for varsling av feiltenning gjenspeiles i figur 10-1. 

Figur 10-1 

Driftsområde for varsling av feiltenning 

»; 

c) Nytt nr. 3.10 skal lyde: 

«3.10. Tilleggsbestemmelser om kjøretøyer med strategier for motoravstenging 

3.10.1. Kjøresyklus 

3.10.1.1. En uavhengig omstart av motoren som reguleres av motorens styringssystem etter en motorstopp, kan anses 

som en ny kjøresyklus eller en fortsettelse av den pågående kjøresyklusen.» 

d) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Dersom de er tilgjengelige, skal følgende signaler i tillegg til det påkrevde øyeblikksbildet gjøres 

tilgjengelig på anmodning gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy, dersom 

opplysningene er tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet eller kan bestemmes ved hjelp av opplysninger 

som er tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet: diagnosefeilkoder, motorens kjølevannstemperatur, status 

for drivstoffstyringssystemet (lukket sløyfe, åpen sløyfe, annet), drivstoffjustering, fortenningsinnstilling, 

innsugingsluftens temperatur, manifoldlufttrykk, luftgjennomstrømning, motorturtall, utgangsverdi for 

posisjonsføler for gasspjeld, status for sekundærluft (oppstrøms, nedstrøms eller atmosfærisk), beregnet 

belastning, kjøretøyets hastighet og drivstofftrykk. 

Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 3.7. Faktiske signaler skal tydelig 

kunne skilles fra standardverdier eller nøddriftssignaler.» 

lavest (nominelt tomgangsturtall + 1 000 o/min, 2 500 o/min) 
lavest (høyeste WMTC-motorturtall + 1 000 o/min,  

8 000 o/min, høyeste nominelle motorturtall – 500 o/min) 

Linje med positivt 

dreiemoment 
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2) Nr. 3.11, 3.12 og 3.13 skal lyde: 

«3.11. Når det registreres en feil, skal produsenten angi feilen ved hjelp av en hensiktsmessig feilkode som 

samsvarer med kodene i standarden ISO 15031-6:2010 «Road vehicles — Communication between vehicle 

and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 6: Diagnostic trouble code 

definitions», om «emission related system diagnostic trouble codes». Dersom dette ikke er mulig, kan 

produsenten bruke diagnosefeilkodene i ISO DIS 15031-6:2010. Alternativt kan feilkoder sammenstilles og 

rapporteres i samsvar med ISO 14229:2006. Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard 

diagnoseutstyr som er i samsvar med nr. 3.9. 

Kjøretøyprodusenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan detaljer om eventuelle 

utslippsrelaterte diagnoseopplysninger, f.eks. PID-er, overvåkings-ID-er for OBD-system, prøvings-ID-er 

som ikke er angitt i ISO 15031-5:2011 eller ISO 14229:2006, men som har sammenheng med denne 

forordning. 

3.12. Tilkoplingsgrensesnittet mellom kjøretøyet og diagnoseenheten skal være standardisert og oppfylle alle 

kravene i ISO 19689:2016 «Motorcycles and mopeds — Communication between vehicle and external 

equipment for diagnostics — Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use» 

eller ISO 15031-3:2004 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for 

emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electric circuits: specification and 

use.» Det foretrukne monteringsstedet er under sitteplassen. Enhver annen plassering av uttaket for 

diagnoseverktøy skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten og være lett tilgjengelig for servicepersonell, 

men beskyttet mot inngrep foretatt av ufaglært personell. Plasseringen av tilkoplingsgrensesnittet skal være 

tydelig beskrevet i driftshåndboken. 

3.13. Fram til et OBD II-system for kjøretøyer i gruppe L er gjennomført på kjøretøyet, kan et alternativt 

tilkoplingsgrensesnitt monteres på anmodning fra kjøretøyprodusenten. Dersom et slikt alternativt 

tilkoplingsgrensesnitt er montert, skal kjøretøyprodusenten stille nærmere opplysninger om kjøretøyets 

konfigurasjon av kontaktstifter vederlagsfritt til rådighet for produsenter av prøvingsutstyr. 

Kjøretøyprodusenten skal levere et overgangsstykke som gjør det mulig å kople til et standard 

skanneverktøy. Et slikt overgangsstykke skal være av egnet kvalitet til yrkesmessig bruk i verksted. Enhver 

uavhengig operatør skal på anmodning og uten forskjellsbehandling få levert overgangsstykket. 

Produsentene kan kreve en rimelig og forholdsmessig pris for dette overgangsstykket, samtidig som det tas 

hensyn til de tilleggskostnadene for kunden som produsentens valg medfører. Tilkoplingsgrensesnittet og 

overgangsstykket skal ikke omfatte særskilte konstruksjonselementer som vil kreve validering eller 

sertifisering før bruk, eller som vil kunne begrense utvekslingen av kjøretøydata ved bruk av et standard 

skanneverktøy.» 

3) Nr. 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4. Dersom kjøretøyet i samsvar med kravene i dette vedlegg er utstyrt med en særskilt overvåkingsenhet M, 

skal IUPRM fra 1. januar 2024 være større enn eller lik 0,1 for alle overvåkingsenheter M.» 

4) Nytt nr. 4.1.4.1 skal lyde: 

«4.1.4.1. Fram til 31. desember 2023 skal produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten hvordan 

IUPR-bestemmelse fungerer, fra og med 1. januar 2020 for nye kjøretøytyper og fra og med  

1. januar 2021 for eksisterende kjøretøytyper.» 

5) Nr. 4.5 og 4.5.1 skal lyde: 

«4.5. Generell nevner 

4.5.1. Den generelle nevneren er en telling som angir antall ganger kjøretøyet er blitt kjørt. Den skal økes innen 

10 sekunder dersom følgende kriterier er oppfylt i løpet av én enkelt kjøresyklus: 

a) Den samlede tiden siden motorstart er minst 600 sekunder ved en høyde over havet på under 2 440 m 

eller ved et omgivelseslufttrykk på over 75,7 kPa og ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) 

eller høyere. 
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b) Den samlede tiden som kjøretøyet er blitt kjørt ved minst 25 km/t, forekommer i minst 300 sekunder ved 

en høyde over havet på under 2 440 m eller ved et omgivelseslufttrykk på over 75,7 kPa og ved en 

omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

c) Kontinuerlig kjøring av kjøretøyet på tomgang (dvs. at føreren har sluppet gasspedalen og kjøretøyets 

hastighet er høyst 1,6 km/t) i minst 30 sekunder ved en høyde over havet på under 2 440 m eller ved et 

omgivelseslufttrykk på over 75,7 kPa og ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

Den generelle nevneren kan også økes utover grensevilkårene for høyde over havet eller omgivelses-

lufttrykk og omgivelsestemperatur.» 

6) Nytt nr. 4.6.2.1 skal lyde: 

«4.6.2.1. Tellere og nevnere for særskilte overvåkingsenheter for komponenter eller systemer som uten avbrudd 

overvåker kortslutningsfeil eller feil med åpne kretsløp, er unntatt fra rapportering. 

Ved anvendelsen av dette nummer menes med «uten avbrudd» at overvåkingen alltid er aktivert, og at det 

tas prøver av det signalet som brukes til overvåking, med en hastighet på minst to prøver per sekund, og 

at overvåkingsenheten innen 15 sekunder må bestemme om det foreligger en relevant feil eller 

ikke. Dersom det for kontrollformål tas sjeldnere prøver av en inndatakomponent, kan komponentens 

signal i stedet vurderes hver gang det tas prøver. Det er ikke nødvendig å aktivere en utdatakomponent 

eller et utdatasystem utelukkende for det formål å overvåke denne komponenten eller dette systemet.» 

7) Nr. 4.7.4 skal lyde: 

«4.7.4. OBD-systemet skal deaktivere ytterligere øking av den generelle nevneren innen 10 sekunder dersom det 

er avdekket en funksjonssvikt i noen av de komponentene som brukes til å fastslå om kriteriene i nr. 4.5 

er oppfylt (f.eks. kjøretøyets hastighet, omgivelsestemperatur, høyde, tomgang eller driftstid), og den 

tilsvarende innkommende feilkoden er blitt lagret. Økingen av den generelle nevneren kan ikke 

deaktiveres av andre årsaker. Økingen av den generelle nevneren skal starte på nytt innen 10 sekunder 

dersom funksjonssvikten ikke lenger er til stede (f.eks. den innkommende koden er slettet ved automatisk 

rensing eller ved aktivering av et skanneverktøy).» 

e) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1 utgår fotnoten. 

ii) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. 

Tabell Ap2-1 

Oversikt over innretninger (dersom de er montert) som skal overvåkes i OBD-trinn I og/eller II 

Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 

Grunnleg-

gende 

overvåkings-

krav 

Merknad 

nr. 
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1 Intern feil i styringsmodul 

(ECU/PCU) 

3       I&II (1) 

Føler (inndata til styreenheter) 

1 Posisjonsføler for gass (pedal/ 

håndtak) 

1 I&II I&II I&II I&II I&II I&II  (2) 
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Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 

Grunnleg-

gende 

overvåkings-

krav 

Merknad 

nr. 
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2 Føler for barometertrykk 1 I&II I&II I&II  II    

3 Posisjonsføler for kamaksel 3       I&II  

4 Posisjonsføler for veivaksel 3       I&II  

5 Føler for motorens 

kjølevannstemperatur 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

6 Føler for vinkel på eksosventil 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

7 Føler for resirkulering av eksos 1 II II II II II II  (4) 

8 Føler for trykk i drivstoffskinne 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

9 Temperaturføler for drivstoff-

skinne 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

10 Føler for girets stilling (poten-

siometertype) 

1 I&II I&II I&II II II II  (4)(5) 

11 Føler for girets stilling (kop-

lingstype) 

3     II  I&II (5) 

12 Føler for innsugingsluftens tem-

peratur 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

13 Bankeføler (ikke-resonanstype) 3       I&II  

14 Bankeføler (resonanstype) 3     I&II    

15 Føler for absolutt manifoldtrykk 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

16 Luftmengdemåler 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

17 Føler for motoroljetemperatur 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

18 Lambda-sondesignaler 

(binære/lineære) 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

19 Føler for (høyt) drivstofftrykk 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 
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Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 

Grunnleg-
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overvåkings-

krav 

Merknad 

nr. 
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20 Temperaturføler for drivstoff-

beholder 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

21 Posisjonsføler for gasspjeld 1 I&II I&II I&II I&II I&II I&II  (2) 

22 Føler for kjøretøyets hastighet 3     II  I&II (5) 

23 Hjulhastighetsføler 3     II  I&II (5) 

Aktuatorer (utdata fra styreenheter) 

1 Reguleringsventil for utlufting 

av fordampingsutslipp 

2 II I&II II    I&II (6) 

2 Aktuator for eksosventil 

(motordrevet) 

3     II  I&II  

3 Styreenhet for resirkulering av 

eksos 

3     II    

4 Drivstoffinnsprøytingsdyse 2  I&II     I&II (6) 

5 Kontrollsystem for tomgangsluft 1 I&II I&II I&II  II  I&II (6) 

6 Primære styringskretser for 

tennspole 

2  I&II     I&II (6) 

7 Varmeelement for lambda-sonde 1 I&II I&II I&II  II  I&II (6) 

8 System for tilførsel av sekun-

dærluft 

2 II I&II II    I&II (6) 

9 Aktuator via kabel for styring 

fra gasspjeld 

3  I&II     I&II (6) 

Merknader: 

(1) Bare ved en aktivert standardinnstilling som fører til vesentlig redusert framdriftsmoment, eller dersom et kabelsystem for styring fra gasspjeld 

er montert. 

(2) Dersom en overflødig APS eller en overflødig TPS er montert, skal krysskontroll av signalene oppfylle alle krav til kretsrasjonalitet. Dersom 

bare én APS eller TPS er montert, er rasjonalitetsovervåking av APS- eller TPS-kretser ikke obligatorisk. 

(3) Utgår. 

(4) OBD-trinn II: To av tre funksjonssvikter i kretsrasjonalitet merket med «II» skal overvåkes i tillegg til overvåking av gjennomgang i kretsene. 

(5) Bare dersom det er brukt som inndata til ECU/PCU med relevans til miljøprestasjon eller funksjonssikkerhet. 

(6) Unntak tillatt dersom produsenten i stedet ber om nivå 3; aktuatorsignal forekommer bare uten angivelse av symptom.» 
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iii) Nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4. To av tre symptomer i overvåkingsdiagnostikken for gjennomgang i kretsene og rasjonalitet i kretsene kan 

kombineres, f.eks. 

— høy gjennomgang eller åpen krets og lav gjennomgang, 

— høy og lav eller åpen krets, 

— signal utenfor tillatt intervall eller kretsytelse og blokkert signal, 

— høy gjennomgang og over tillatt intervall eller lav gjennomgang og under tillatt intervall.» 

f) Nye tillegg 3, 4 og 5 skal lyde: 

«Tillegg 3 

Ytelsesfaktor under drift 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg fastsettes kravene til ytelsesfaktoren under drift for en særskilt overvåkingsenhet M i  

OBD-systemene (IUPRM) for kjøretøyer i gruppe L3e, L5e-A og L7e-A som er typegodkjent i samsvar med 

denne forordning. 

2. Kontroll av IUPRM 

2.1. På anmodning fra godkjenningsmyndigheten skal produsenten rapportere til typegodkjenningsmyndigheten 

om garantikrav, garantiarbeid og OBD-feil som registreres i forbindelse med vedlikehold, i samsvar med et 

format fastsatt ved typegodkjenningen. Opplysningene skal gi en detaljert beskrivelse av hvor ofte feil 

inntreffer i utslippsrelaterte komponenter og systemer, samt angi type feil. Rapportene skal framlegges minst 

én gang i kjøretøyets produksjonssyklus for hver kjøretøymodell fram til kjøretøyet er fem år gammelt eller 

har tilbakelagt den strekningen som er angitt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, avhengig 

av hva som kommer først. 

2.2. Parametrer som definerer IUPR-gruppen 

OBD-gruppeparametrene som er oppført i tillegg 5, skal brukes til å definere IUPR-gruppen. 

2.3. Krav til opplysninger 

Godkjenningsmyndigheten foretar kontroll av IUPRM på grunnlag av opplysninger fra produsenten. Slike 

opplysninger skal særlig omfatte følgende: 

2.3.1. Produsentens navn og adresse. 

2.3.2. Navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til produsentens godkjente representant på de 

områdene som omfattes av produsentens opplysninger. 

2.3.3. Modellnavn på de kjøretøyene som omfattes av produsentens opplysninger. 

2.3.4. Eventuelt listen over kjøretøytyper som omfattes av produsentens opplysninger, dvs. for OBD og IUPRM, 

OBD-gruppen i samsvar med tillegg 5. 

2.3.5. Koder for kjøretøyets understellsnummer (VIN) som gjelder kjøretøytypene i gruppen (VIN-prefiks). 

2.3.6. Numrene til de typegodkjenningene som gjelder for kjøretøytypene i IUPR-gruppen, herunder eventuelt 

numrene til alle utvidelser og feilrettinger/tilbakekallinger (endringer). 

2.3.7. Nærmere opplysninger om utvidelser, feilrettinger/tilbakekallinger for typegodkjenninger for kjøretøyer som 

omfattes av produsentens opplysninger (dersom godkjenningsmyndigheten ber om dette). 

2.3.8. Tidsrommet som produsentens opplysninger ble innsamlet i. 

2.3.9. Kjøretøyets konstruksjonsperiode som omfattes av produsentens opplysninger (f.eks. kjøretøyer produsert i 

løpet av kalenderåret 2017).  
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2.3.10. Produsentens framgangsmåte for kontroll av IUPRM, herunder 

a) metode for lokalisering av kjøretøyer, 

b) utvelgings- og avvisningskriterier for kjøretøyer, 

c) prøvingstyper og -framgangsmåter som brukes for programmet, 

d) produsentens godkjennings-/avvisningskriterier for gruppen av kjøretøyer, 

e) det eller de geografiske områdene der produsenten har samlet inn opplysninger, 

f) benyttet prøvestørrelse og prøvetakingsplan. 

2.3.11. Resultatene av produsentens framgangsmåte for IUPRM, herunder 

a) identifikasjon av de kjøretøyene som omfattes av programmet (uansett om disse har gjennomgått prøving 

eller ikke). Identifikasjonen skal inneholde 

— modellnavn, 

— kjøretøyets understellsnummer (VIN), 

— området der kjøretøyet benyttes (dersom dette er kjent), 

— produksjonsdato, 

b) årsakene til at et kjøretøy er forkastet fra utvalget, 

c) prøvingsdata, herunder 

— prøvingsdato/nedlastingsdato, 

— prøvingssted/nedlastingssted, 

— alle data som kreves i samsvar med nr. 4.1.6 i tillegg 1, lastet ned fra kjøretøyet, 

— ytelsesfaktoren under drift for hver overvåkingsenhet som skal rapporteres. 

2.3.12. For IUPRM-prøvetaking, følgende: 

a) Gjennomsnittet av ytelsesfaktorene under drift (IUPRM) for alle utvalgte kjøretøyer for hver 

overvåkingsenhet i samsvar med nr. 4.1.4 i tillegg 1. 

b) Prosentandelen utvalgte kjøretøyer med en IUPRM som er minst like stor som den minsteverdien som 

gjelder for overvåkingsenheten i samsvar med nr. 4.1.4 i tillegg 1. 

3. Utvelging av kjøretøyer til IUPRM 

3.1. Produsentens prøvetaking skal stamme fra minst to medlemsstater med vesentlig forskjellige kjøreforhold 

(med mindre kjøretøyet er gjort tilgjengelig på markedet i bare én medlemsstat). Faktorer som ulikheter med 

hensyn til drivstoff, omgivelser, gjennomsnittshastighet på vei og fordeling mellom by- og landeveiskjøring 

skal tas i betraktning når det skal velges ut medlemsstater. 

IUPRM-prøving skal bare omfatte kjøretøyer som oppfyller kriteriene i nr. 2.3 i tillegg 4. 

3.2. Når produsenten skal velge hvilke medlemsstater prøvingskjøretøyer skal hentes fra, kan vedkommende velge 

kjøretøyer fra en medlemsstat som anses å være særlig representativ. I så fall skal produsenten dokumentere 

overfor den godkjenningsmyndigheten som ga typegodkjenningen, at utvalget er representativt (f.eks. 

markedet med det største årlige salget av en kjøretøygruppe i Unionen). Når det i en gruppe kreves mer enn ett 

prøveparti, som angitt i nr. 3.3, skal kjøretøyene i andre og tredje prøveparti avspeile andre kjøreforhold enn 

dem i det første prøvepartiet. 
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3.3. Prøvestørrelse 

3.3.1. Antall prøvepartier skal være avhengig av det årlige salgsvolumet av en OBD-gruppe i Unionen, slik det er 

angitt i tabellen nedenfor. 

EU-registreringer 

— per kalenderår (for eksosutslippsprøving) 

— av kjøretøyer i en OBD-gruppe med IUPR i prøvetakingsperioden 

Antall prøvepartier 

Opptil 100 000 1 

100 001–200 000 2 

Over 200 000 3 

3.3.2. For IUPR er antallet prøvepartier beskrevet i tabellen i nr. 3.3.1, og det er basert på antallet kjøretøyer i en 

IUPR-gruppe som er godkjent med IUPR. 

I den første prøvetakingsperioden for en IUPR-gruppe skal alle kjøretøytyper i gruppen som er godkjent med 

IUPR, anses å være omfattet av prøvetaking. I etterfølgende prøvetakingsperioder skal bare kjøretøytyper som 

ikke tidligere har vært prøvd, eller som omfattes av utslippsgodkjenninger som har blitt forlenget siden forrige 

prøvetakingsperiode, anses å være omfattet av prøvetaking. 

For grupper som har under 5 000 EU-registreringer og er omfattet av prøvetaking i prøvetakingsperioden, skal 

det være minst seks kjøretøyer i et prøveparti. For alle andre grupper skal det være minst femten kjøretøyer i et 

prøveparti. 

Hvert prøveparti skal på tilfredsstillende måte representere salgsmønsteret, dvs. at i det minste kjøretøytyper 

med høyt salgstall (≥ 20 % av den totale gruppen) skal være representert. 

Kjøretøyer i små produksjonsserier med færre enn 1 000 kjøretøyer per OBD-gruppe er unntatt fra 

minstekravene til IUPR samt kravet om å dokumentere disse overfor typegodkjenningsmyndigheten. 

4. På grunnlag av den kontrollen som er nevnt i avsnitt 2, skal godkjenningsmyndigheten 

a) bestemme at IUPR-gruppen er tilfredsstillende og ikke treffe ytterligere tiltak, 

b) bestemme at de opplysningene som produsenten leverer, ikke er tilstrekkelige til at det kan tas en 

avgjørelse, og be om ytterligere opplysninger eller prøvingsdata fra produsenten, 

c) bestemme på grunnlag av opplysningene fra godkjenningsmyndigheten eller medlemsstatens 

overvåkingsprogram at de opplysningene som produsenten har gitt, ikke er tilstrekkelige til at det kan tas 

en avgjørelse, og be om ytterligere opplysninger eller prøvingsdata fra produsenten, eller 

d) bestemme at resultatet av kontrollen av IUPR-gruppen ikke er tilfredsstillende, og fortsette med prøving 

av denne kjøretøytypen eller IUPR-gruppen i samsvar med tillegg 1. 

Dersom IUPRM-kontrollen viser at prøvingskriteriene i nr. 3.2 i tillegg 4 er oppfylt for kjøretøyene i et 

prøveparti, skal typegodkjenningsmyndigheten treffe de tiltakene som er beskrevet i bokstav d) i dette 

nummer. 

4.1. Godkjenningsmyndigheten skal i samarbeid med produsenten foreta en stikkprøve av kjøretøyer som har 

tilbakelagt et tilstrekkelig antall kilometer, og som med rimelig sikkerhet er brukt under normale forhold. 

Produsenten skal rådspørres om valget av kjøretøyer i prøven og skal ha lov til å overvære de bekreftende 

kontrollene av kjøretøyene. 

 _____  
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Tillegg 4 

Kriterier for utvelging av kjøretøyer med hensyn til ytelsesfaktorer under drift 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg fastsettes kriteriene nevnt i avsnitt 4 i tillegg 1 til dette vedlegg med hensyn til utvelging av 

kjøretøyer til prøving, og framgangsmåten for IUPRM. 

2. Utvelgingskriterier 

Kriteriene for godkjenning av et utvalgt kjøretøy er definert for IUPRM i nr. 2.1–2.5. 

2.1. Kjøretøyet skal tilhøre en kjøretøytype som er typegodkjent i samsvar med denne forordning, og som er utstyrt 

med et samsvarssertifikat i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014(1). Når det gjelder 

kontroll av IUPRM, skal kjøretøyet være godkjent i henhold til OBD-standarden, trinn II eller nyere. Det skal 

være registrert og ha vært i bruk i Unionen. 

2.2. Kjøretøyet skal ha kjørt minst 3 000 km eller vært i bruk i minst seks måneder, avhengig av hva som inntreffer 

sist, og innenfor den holdbarheten i kilometer som er fastsatt for den aktuelle kjøretøygruppen nevnt i del A i 

vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, eller i fem år, avhengig av hva som inntreffer først. 

2.3. Når det gjelder kontroll av IUPRM, skal prøven bare omfatte følgende kjøretøyer: 

a) Kjøretøyer som har samlet inn tilstrekkelige data om kjøretøyets drift til at overvåkingsenheten kan 

prøves. 

For overvåkingsenheter som skal oppfylle kravene til ytelsesfaktor under drift og registrere og rapportere 

data i samsvar med nr. 4.6.1 i tillegg 1, menes med «tilstrekkelige data om kjøretøyets drift» at nevneren 

oppfyller kriteriene nedenfor. Nevneren, som definert i nr. 4.3 og 4.5 i tillegg 1, for den overvåkings-

enheten som skal prøves, skal ha en verdi som er minst like stor som en av følgende verdier: 

i) 15 for overvåkingsenheter for fordampingsanlegg, overvåkingsenheter for systemer for sekundærluft 

og overvåkingsenheter som bruker en nevner som økes i samsvar med nr. 4.3.2 i tillegg 1 (f.eks. 

overvåkingsenheter for kaldstart, klimaanlegg osv.), eller 

ii) 5 for overvåkingsenheter for partikkelfilter og overvåkingsenheter for oksidasjonskatalysator som 

bruker en nevner som økes i samsvar med nr. 4.3.2 i tillegg 1, eller 

iii) 30 for overvåkingsenheter for katalysator, lambda-sonde, eksosresirkulering, variabel ventilinnstilling 

eller andre komponenter. 

b) Kjøretøyer som ikke har vært utsatt for ulovlige inngrep eller blitt utstyrt med tilbehør eller modifiserte 

deler som medfører at OBD-systemet ikke oppfyller kravene i vedlegg XII. 

2.3. Dersom det er foretatt service, skal det være i samsvar med produsentens anbefalte serviceintervaller. 

2.4. Kjøretøyet skal ikke vise tegn på feilaktig bruk (f.eks. konkurransekjøring, overbelastning, bruk av feil 

drivstoff eller andre former for feilaktig bruk) eller andre faktorer (f.eks. ulovlige inngrep) som kan påvirke 

utslippet. Det skal tas hensyn til opplysninger om feilkode og antall kjørte kilometer som er lagret i 

datamaskinen. Et kjøretøy skal ikke tas ut til prøving dersom opplysningene i datamaskinen viser at kjøretøyet 

har vært i bruk etter at en feilkode ble lagret, uten at det umiddelbart ble foretatt en reparasjon. 

2.5. Det skal ikke være foretatt større ikke-autoriserte reparasjoner av motoren eller større reparasjoner av 

kjøretøyet. 

3. Plan for utbedringstiltak 

3.1. Godkjenningsmyndigheten skal be produsenten om å framlegge en plan for utbedringstiltak for å avhjelpe 

manglende samsvar i følgende tilfeller:  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 av 18. juli 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler (EUT L 249 av 22.8.2014, s. 1). 
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3.2. For IUPRM for en bestemt overvåkingsenhet M, dersom følgende statistiske vilkår er oppfylt i en prøve med 

en størrelse som er fastsatt i samsvar med nr. 3.3.1 i tillegg 3. 

For kjøretøyer som er sertifisert for et forhold på 0,1 i samsvar med nr. 4.1.4 i tillegg 1, viser data innsamlet fra 

kjøretøyene for minst én overvåkingsenhet M i prøven enten at prøvens gjennomsnittlige ytelsesfaktor under 

drift er mindre enn 0,1, eller at minst 66 % av kjøretøyene i prøven har en ytelsesfaktor under drift på mindre 

enn 0,1. 

3.3. Planen for utbedringstiltak skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten senest 60 virkedager fra datoen 

for underretningen nevnt i nr. 3.1. Typegodkjenningsmyndigheten skal innen 30 virkedager godkjenne eller 

avvise planen for utbedringstiltak. Dersom produsenten på tilfredsstillende måte kan dokumentere overfor 

vedkommende typegodkjenningsmyndighet at det er behov for mer tid til å undersøke det manglende 

samsvaret for å kunne framlegge en plan for utbedringstiltak, forlenges imidlertid fristen. 

3.4. Utbedringstiltakene gjelder for alle kjøretøyer som kan tenkes å ha samme feil. Det skal vurderes om 

typegodkjenningsdokumentene bør endres. 

3.5. Produsenten skal framlegge en kopi av all korrespondanse i forbindelse med planen for utbedringstiltak og 

skal også føre et register over tilbakekallingen og regelmessig levere statusrapporter til typegodkjennings-

myndigheten. 

3.6. Planen for utbedringstiltak skal omfatte kravene angitt i nr. 3.6.1–3.6.11. Produsenten skal gi planen for 

utbedringstiltak et unikt navn eller nummer. 

3.6.1. En beskrivelse av hver kjøretøytype som er omfattet av planen for utbedringstiltak. 

3.6.2. En beskrivelse av de særskilte modifikasjonene, endringene, reparasjonene, korreksjonene, justeringene eller 

andre endringer som skal foretas for å oppnå samsvar for kjøretøyene, herunder et kort sammendrag av de 

dataene og tekniske undersøkelsene som underbygger produsentens beslutning om særlige tiltak som skal 

treffes for å utbedre det manglende samsvaret. 

3.6.3. En beskrivelse av den metoden som produsenten bruker til å underrette eierne av kjøretøyene. 

3.6.4. En eventuell beskrivelse av riktig vedlikehold eller bruk som produsenten stiller som vilkår for rett til 

reparasjon i henhold til planen for utbedringstiltak, og produsentens begrunnelse for å stille slike vilkår. Det 

kan ikke stilles vilkår til vedlikehold eller bruk med mindre vedlikehold eller bruk kan påvises å ha betydning 

for det manglende samsvaret og utbedringstiltakene. 

3.6.5. En beskrivelse av den framgangsmåten som eierne av kjøretøyene skal følge for å få utbedret det manglende 

samsvaret. Denne beskrivelsen skal inneholde en dato som utbedringstiltakene kan treffes etter, et anslag over 

hvor lang tid verkstedet skal bruke på reparasjonene, og hvor de kan foretas. Reparasjonen skal foretas på 

korrekt måte innen rimelig tid etter innlevering av kjøretøyet. 

3.6.6. En kopi av de opplysningene som gis til eierne av kjøretøyene. 

3.6.7. En kort beskrivelse av det systemet som produsenten bruker til å sikre tilstrekkelig tilgang på komponenter 

eller systemer til gjennomføring av utbedringstiltakene. Det skal angis når det vil være tilstrekkelig tilgang på 

komponenter eller systemer til å iverksette tiltakene. 

3.6.8. En kopi av alle instrukser som sendes til de personene som skal utføre reparasjonen. 

3.6.9. En beskrivelse av hvilken virkning de foreslåtte utbedringstiltakene vil få på utslipp, drivstofforbruk, 

kjøreegenskaper og sikkerhet for hver kjøretøytype som er omfattet av planen for utbedringstiltak, med data, 

tekniske undersøkelser osv., som underbygger disse konklusjonene. 

3.6.10. Eventuelle andre opplysninger, rapporter eller data som det er rimelig at typegodkjenningsmyndigheten 

vurderer som nødvendige for å evaluere planen for utbedringstiltak. 
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3.6.11. Dersom planen for utbedringstiltak omfatter tilbakekalling, skal en beskrivelse av metoden for registrering av 

reparasjonen framlegges for typegodkjenningsmyndigheten. Dersom det brukes en etikett, skal et eksemplar av 

denne vedlegges. 

3.7. Det kan kreves at produsenten foretar passende tilrettelagte og nødvendige prøvinger av komponenter og 

kjøretøyer med en foreslått endring, reparasjon eller modifikasjon for å påvise at endringen, reparasjonen eller 

modifikasjonen har den tilsiktede virkningen. 

3.8. Produsenten er ansvarlig for å føre register over alle kjøretøyer som er tilbakekalt og reparert, og over hvilket 

verksted som foretok reparasjonen. Typegodkjenningsmyndigheten skal på anmodning ha tilgang til registeret 

i fem år fra gjennomføringen av planen for utbedringstiltak. 

3.9. Reparasjonen og/eller endringen eller tilføyelsen av nytt utstyr skal registreres i en attest som produsenten 

utsteder til eieren av kjøretøyet. 

 _____  
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Tillegg 5 

Gruppe egendiagnosesystemer 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg angis kriteriene for å definere en OBD-gruppe som nevnt i tillegg 3 og 4. 

2. Utvelgingskriterier 

Kjøretøytyper der minst parametrene beskrevet nedenfor er like, anses i denne sammenheng å tilhøre samme 

kombinasjon av motor/utslippskontrollsystem/OBD-system. 

2.2. Motor: 

— forbrenningsprosess (dvs. elektrisk tenning/kompresjonstenning, totakts/firetakts/roterende), 

— drivstofftilførsel (dvs. enkeltpunkts eller flerpunkts drivstoffinnsprøyting), 

— drivstofftype (dvs. bensin, diesel, blandingsdrivstoff med bensin/etanol, blandingsdrivstoff med diesel/ 

biodiesel, NG/biometan, LPG, to typer drivstoff med bensin/NG/biometan, to typer drivstoff med 

bensin/LPG). 

2.3. Utslippskontrollsystem: 

— katalysatortype (dvs. oksidasjonskatalysator, treveiskatalysator, oppvarmet katalysator, SCR, annet), 

— partikkelfelletype, 

— sekundærlufttilførsel (dvs. med eller uten), 

— eksosresirkulering (med eller uten). 

2.4. OBD-systemets deler og virkemåte: 

— de metodene som brukes til å overvåke OBD-systemets funksjoner, påvise funksjonssvikt og angi 

funksjonsfeil overfor føreren.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

I vedlegg II–VI, VIII og X til forordning (EU) nr. 134/2014 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.5.5.2.1.1 og 4.5.5.2.1.2 skal lyde: 

«4.5.5.2.1.1. Trinn 1 – beregning av girskifthastigheter 

Oppgiringshastigheter (v1→2 og vi→i + 1) i km/t i akselerasjonsfaser beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-3: 

vi→i+1 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi
, i = 2 to ng – 1 

Ligning 2-4: 

v1→2 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

der 

«i» er girnummeret (≥ 2), 

«ng» er det samlede antallet forovergir, 

«Pn» er den nominelle effekten i kW, 

«Mref» er referansemassen i kg, 

«nidle» er tomgangsturtallet i min- 1, 

«s» er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

«ndvi» er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir «i». 

4.5.5.2.1.2. Nedgiringshastighetene (vi→i – 1) i km/t ved stabil hastighet eller i retardasjonsfaser i gir 4 (fjerde gir) til 

ng beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-5: 

vi→i−1 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−2
, i = 4 to ng 

der 

«i» er girnummeret (≥ 4), 

«ng» er det samlede antallet forovergir, 

«Pn» er den nominelle effekten i kW, 

«Mref» er referansemassen i kg, 

«nidle» er tomgangsturtallet i min- 1, 

«s» er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

«ndvi - 2» er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i giri – 2. 
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Nedgiringshastigheten fra gir 3 til gir 2 (v3→2) beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-6: 

v2→3 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

der 

«Pn» er den nominelle effekten i kW, 

«Mref» er referansemassen i kg, 

«nidle» er tomgangsturtallet i min- 1, 

«s» er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndv1 er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 1. 

Nedgiringshastigheten fra gir 2 til gir 1 (v2→1) beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-7: 

v2→1 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

der 

«ndv2» er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 2. 

Ettersom fasene med stabil hastighet defineres av faseindikatoren, kan mindre hastighetsøkninger 

forekomme, og det kan være hensiktsmessig å gire opp. Oppgiringshastigheter (v1→2, v2→3 og vi→i + 1) i 

km/t i faser med stabil hastighet beregnes ved hjelp av følgende formler: 

Ligning 2-7a: 

v1→2 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

Ligning 2-8: 

v2→3 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

Ligning 2-9: 

vi→i+1 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−1
, i = 3 to ng» 

b) I siste ledd i nr. 4.5.6.1.2.2 endres «Alternativt kan mr1 anslås til f prosent av m.» til «Alternativt kan mr1 anslås til 

4 prosent av m.» 

c) I tabell 1–10 i nr. 6.1.1.6.2.2, i radene for kjøretøygruppe L3a, L4e, L5e-A og L7e-A med en høyeste hastighet på under 

130 km/t, endres teksten i femte kolonne (veiefaktorer) til følgende: 

«w1 = 0,30 

w2 = 0,70». 

d) I tillegg 6 avsnitt 3 («Globalt harmonisert prøvingssyklus for motorsykler (WMTC), trinn 2»), i nr. 4.1.1 i tabell  

Ap6–19, i posten for 148 s i kolonnen for rullehastighet i km/t, endres «75,4» til «85,4». 
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2. I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. For hver innstillingskomponent som kan innstilles trinnløst, skal et tilstrekkelig antall karakteristiske posisjoner 

bestemmes. Prøvingen skal foretas med motoren ved «normalt tomgangsturtall» og ved «forhøyet 

tomgangsturtall». Innstillingskomponentenes mulige posisjon for et riktig «normalt tomgangsturtall» er definert 

i nr. 4.2.5. Forhøyet tomgangsturtall defineres av produsenten, men skal være høyere enn 2 000 min-1. Forhøyet 

tomgangsturtall nås og holdes stabilt ved manuell betjening av gasspedal eller gasshåndtak.» 

b) Nr. 4.2.5.1 skal lyde: 

«4.2.5.1. Den største av følgende to verdier: 

a) Det laveste tomgangsturtallet der motoren kan brukes. 

b) Turtallet som produsenten anbefaler, minus 100 omdreininger per minutt.» 

3. I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Med hensyn til miljøprestasjon for nye kjøretøytyper og nye motortyper som er utstyrt med en ny konstruksjon 

av ventilasjonssystemet for veivhusgasser, kan et hovedkjøretøy med et ventilasjonssystem for veivhusgasser 

som er representativt for det som er godkjent, velges dersom produsenten velger å dokumentere overfor den 

tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten at type III-prøvingen er godkjent.» 

b) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Prøvingsmetode 1 

Type III-prøving skal gjennomføres i samsvar med følgende prøvingsmetode:» 

c) Nr. 4.1.4.3 skal lyde: 

«4.1.4.3. Kjøretøyet skal anses som tilfredsstillende dersom det gjennomsnittlige målte trykket i veivhuset, under alle 

målevilkårene definert i nr. 4.1.2, ikke overstiger det gjennomsnittlige atmosfæriske trykket på måletids-

punktet.» 

d) Nytt nr. 4.1.8 skal lyde: 

«4.1.8. Dersom den gjennomsnittlige trykkverdien som under ett eller flere av målevilkårene i nr. 4.1.2 måles i 

veivhuset i tidsrommet i nr. 4.1.7, overstiger det atmosfæriske trykket, skal den ytterligere prøvingen som er 

definert i nr. 4.2.3, gjennomføres på en måte som godtas av godkjenningsmyndigheten.» 

e) Nr. 4.2 og 4.2.1 skal lyde: 

«4.2. Prøvingsmetode 2 

4.2.1. Type III-prøving skal gjennomføres i samsvar med følgende prøvingsmetode.» 

f) Nr. 4.2.1.2 skal lyde: 

«4.2.1.2. En fleksibel sekk som er ugjennomtrengelig for veivhusgasser, og som har en kapasitet på cirka tre ganger 

motorens slagvolum, skal festes til hullet til oljepeilepinnen. Sekken skal være tom før hver måling.» 

g) Nr. 4.2.1.4 skal lyde: 

«4.2.1.4. Kjøretøyet skal anses som tilfredsstillende dersom sekken etter hvert målevilkår definert i nr. 4.1.2 og 4.2.1.3 

ikke er synlig oppblåst.»  
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h) Nytt nr. 4.2.2.4 skal lyde: 

«4.2.2.4. Dersom ett eller flere av vilkårene for prøvingen definert i nr. 4.2.1.2 ikke er oppfylt, skal den ytterligere 

prøvingen angitt i nr. 4.2.3 gjennomføres på en måte som godtas av godkjenningsmyndigheten.» 

i) Nr. 4.2.3 skal lyde: 

«4.2.3. Alternativ metode for ytterligere type III-prøving (nr. 3)». 

4. I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5. Kjøretøyer i L-(under)gruppe L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og L7e-C skal prøves i samsvar med metoden for 

permeasjonsprøving angitt i tillegg 2 eller metoden for SHED-prøving angitt i tillegg 3, etter produsentens valg.» 

b) Nr. 2.6 utgår. 

c) I tillegg 2 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1. Fra og med datoen for første anvendelse angitt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013 skal 

drivstoffsystemets permeasjon prøves i samsvar med prøvingsmetoden angitt i nr. 2. Dette grunnleggende kravet 

gjelder for alle kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en drivstofftank til oppbevaring av flytende, høyflyktig 

drivstoff, slik det gjelder for et kjøretøy som er utstyrt med forbrenningsmotor med elektrisk tenning, i samsvar 

med del B i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013. 

For å oppfylle kravene til prøving av fordampingsutslipp angitt i forordning (EU) nr. 168/2013 skal kjøretøyer i  

L-(under)gruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A bare prøves i samsvar med metoden for SHED-prøving som 

er angitt i tillegg 3 til dette vedlegg.» 

5. I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Utslippsresultater for et kjøretøy som har tilbakelagt mer enn strekningen foreskrevet i artikkel 23 nr. 3 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013 etter at det ble startet for første gang ved slutten av produksjons-

linjen, de anvendte forringelsesfaktorene angitt i del B i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og 

produktet av multiplikasjonen av begge og utslippsgrenseverdien fastsatt i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal tilføyes i prøvingsrapporten.» 

b) Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2. Syklus for akkumulering av kjørelengde godkjent av det amerikanske EPA 

Etter produsentens valg kan den godkjente syklusen for akkumulering av kjørelengde (AMA) for holdbar-

hetsprøving gjennomføres som alternativ type V-prøvingssyklus for akkumulering av kjørelengde. AMA-

holdbarhetssyklusen skal gjennomføres i samsvar med de tekniske opplysningene som er angitt i tillegg 2.» 

c) Nytt nr. 3.4.3 skal lyde: 

«3.4.3. AMA-holdbarhetssyklusen fases ut for kjøretøyer i klasse III nevnt i tabell AP2-1 i tillegg 2, men kan brukes i 

en overgangsperiode fram til 31. desember 2024.» 

d) Nye nr. 3.6, 3.6.1, 3.6.2 og 3.7 skal lyde: 

«3.6. Holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk 

3.6.1. Som alternativ til nr. 3.1 eller 3.2 kan produsenten be om at framgangsmåten for aldring i prøvingsbenk angitt i 

tillegg 3, benyttes. Ved holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk som definert i tillegg 3, skal utslippene 

fra et aldret kjøretøy bestemmes ved at kjøretøyets katalysator aldres ved hjelp av standardsyklusen i 

prøvingsbenk (SBC) med henblikk på å oppnå samme forringelse som den katalysatoren utsettes for ved 

termisk deaktivering i løpet av den tildelte prøvingsstrekningen som er angitt i del A i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 168/2013. 
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3.6.2. Utslippsresultatene for det kjøretøyet som har tilbakelagt mer enn 100 km etter at det ble startet for første gang 

ved slutten av produksjonslinjen, og forringelsesfaktorene som bestemt etter framgangsmåten angitt i tillegg 3, 

skal ikke overstige utslippsgrenseverdiene for den relevante type I-prøvingssyklusen for utslipp i laboratorium, 

som fastsatt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. Utslippsresultatene for det kjøretøyet som 

har tilbakelagt mer enn 100 km etter at det ble startet for første gang ved slutten av produksjonslinjen, 

forringelsesfaktorene som bestemt etter framgangsmåten angitt i tillegg 3 til dette vedlegg, de samlede 

utslippene (beregnet multiplikativt eller additivt ved hjelp av ligninger) og utslippsgrenseverdien fastsatt i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 skal tilføyes i prøvingsrapporten. 

3.7. På anmodning fra produsenten kan en additiv forringelsesfaktor for eksosutslipp (D.E.F.) beregnes og brukes til 

framgangsmåten angitt i nr. 3.1 og 3.2. Forringelsesfaktoren skal beregnes for hvert forurensende stoff på 

følgende måte: 

D. E. F.= Mi2 – Mi1 

der 

Mi1 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et kjøretøy etter 

framgangsmåten angitt i nr. 3.1 og 3.2, 

Mi2 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et aldret kjøretøy etter 

framgangsmåten angitt i nr. 3.1 og 3.2.» 

e) I tillegg 1 skal nr. 2.6.1 lyde: 

«2.6.1. Ved akkumulering av kjørelengde i SRC-LeCV skal kjøretøyer i gruppe L deles inn i samsvar med tabell Ap1-1. 

Tabell Ap1-1 

Inndeling av kjøretøyer i gruppe L for SRC-LeCV 

Klassifisering av SRC-syklus WTMC-klassifisering 

  

1 Klasse 1 

2 Klasse 2-1 

  

2 Klasse 2-2 

3 Klasse 3-1 

4 Klasse 3-2» 

f) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. Syklusen for akkumulering av kjørelengde (AMA) for holdbarhetsprøving godkjent av miljøvernbyrået (EPA) i 

De forente stater (USA) er en syklus for akkumulering av kjørelengde som brukes til å aldre prøvingskjøretøyer 

og deres forurensningsreduserende innretninger på en måte som er repeterbar, men vesentlig mindre 

representativ for EUs kjøretøyer og trafikksituasjon enn SRC-LeCV. AMA-holdbarhetssyklusen fases ut for 

kjøretøyer i klasse III nevnt i tabell AP2-1 i dette tillegg, men på anmodning fra produsenten kan syklusen 

brukes i en overgangsperiode fram til 31. desember 2024. Prøvingskjøretøyene i gruppe L kan gjennomføre 

prøvingssyklusen på vei, på en testbane eller på et kilometerakkumulerende rulledynamometer.»  
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ii) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Ved akkumulering av kjørelengde i AMA-holdbarhetssyklusen skal kjøretøyer i gruppe L deles inn på 

følgende måte: 

Tabell Ap2-1 

Inndeling av kjøretøyer i gruppe L for AMA-holdbarhetsprøving 

Kjøretøyklasse i gruppe L Slagvolum (cm3) Vmax (km/t) 

I < 150 Ikke relevant 

II ≥ 150 < 130 

III ≥ 150 ≥ 130» 

g) Nye tillegg 3 og 4 skal lyde: 

«Tillegg 3 

Holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk 

1. Holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk 

1.1. Kjøretøyet som prøves etter framgangsmåten fastsatt i dette tillegg, har tilbakelagt mer enn 100 km etter at det ble 

startet for første gang ved slutten av produksjonslinjen. 

1.2. Det drivstoffet som brukes under prøvingen, skal være et av de drivstoffene som er angitt i tillegg 2 til vedlegg II. 

2. Framgangsmåte for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning 

2.1. Følgende framgangsmåte for aldring i prøvingsbenk gjelder for kjøretøyer med elektrisk tenning, herunder 

hybridkjøretøyer som bruker en katalysator som viktigste kontrollinnretning for etterbehandling av utslipp. 

Framgangsmåten for aldring i prøvingsbenk forutsetter montering av et system med katalysator og lambda-sonde i 

en aldringsprøvingsbenk for katalysatorer. 

Aldring i prøvingsbenk skal utføres i henhold til følgende standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) for det 

tidsrommet som beregnes med formelen for aldringstid i prøvingsbenk (bench ageing time, BAT). BAT-formelen 

krever som inngangsverdi opplysninger om tid som funksjon av temperatur for katalysatoren, som måles under 

standardsyklus på vei (Standard Road Cycle, SRC-LeCV), som er beskrevet i tillegg 1. Alternativt kan eventuelt 

opplysningene om tid som funksjon av temperatur for den katalysatoren som ble målt under AMA-

holdbarhetssyklusen, som beskrevet i tillegg 2, benyttes. 

2.2. Standardsyklus i prøvingsbenk (Standard Bench Cycle, SBC). Standardisert aldring av katalysator i prøvingsbenk 

skal utføres i henhold til SBC. SBC skal foretas i et tidsrom som beregnes med BAT-formelen. SBC er beskrevet i 

tillegg 4. 

2.3. Tid som funksjon av temperatur for katalysatoren. Katalysatortemperaturen skal måles i løpet av minst to fulle  

SRC-LeCV-sykluser som beskrevet i tillegg 1, eller eventuelt minst to fulle AMA-sykluser som beskrevet i 

tillegg 2. 

Katalysatortemperaturen skal måles på stedet med høyest temperatur i den varmeste katalysatoren på 

prøvingskjøretøyet. Temperaturen kan også måles på et annet sted, forutsatt at den korrigeres for å gjenspeile den 

temperaturen som er målt på det varmeste stedet, dersom dette er basert på en solid teknisk vurdering. 

Katalysatortemperaturen skal måles med en frekvens på minst én hertz (én måling per sekund). 

Målingsverdiene for katalysatortemperaturen skal registreres i et histogram med temperaturintervaller på  

høyst 25 °C.  
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2.4. Aldringstid i prøvingsbenk. Aldringstid i prøvingsbenk beregnes ved hjelp av formelen for aldringstid i 

prøvingsbenk (BAT) som følger: 

te for temperaturavvik = th e((R/Tr) – (R/Tv)) 

samlet te = sum av te for alle temperaturgrupper 

aldringstid i prøvingsbenk = A (samlet te) 

der 

A = 1,1; denne verdien korrigerer katalysatorens aldringstid for å ta hensyn til forringelse 

fra andre kilder enn katalysatorens termiske aldring, 

R = katalysatorens termiske reaktivitet = 18 500, 

th = tiden (i timer) målt innenfor fastsatt temperaturavvik i et kjøretøys histogram over 

katalysatortemperatur, korrigert til kjøretøyets fulle levetid, dvs. at dersom 

histogrammet viser 400 km og levetiden i samsvar med vedlegg VII til forordning  

(EU) nr. 168/2013, for eksempel er 20 000 km for Le3, skal alle histogramverdier 

multipliseres med 50 (20 000/400), 

samlet te = den ekvivalente tiden (i timer) for aldring av katalysatoren ved temperaturen Tr i 

aldringsprøvingsbenken for katalysatoren ved hjelp av katalysatorens aldringssyklus, 

med henblikk på å oppnå samme forringelse som den katalysatoren utsettes for ved 

termisk deaktivering over den strekningen som tilsvarer levetiden for kjøretøyklassen i 

vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, for eksempel 20 000 km for Le3, 

te for et 

temperaturavvik 

= den ekvivalente tiden (i timer) for aldring av katalysatoren ved temperaturen Tr i 

aldringsprøvingsbenken for katalysatoren ved hjelp av katalysatorens aldringssyklus, 

med henblikk på å oppnå samme forringelse som den katalysatoren utsettes for ved 

temperaturavvik Tv over den strekningen som tilsvarer levetiden for kjøretøyklassen i 

vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, for eksempel 20 000 km for Le3, 

Tr = katalysatorens effektive referansetemperatur (i °K) i prøvingsbenk under aldrings-

syklusen. Den effektive temperaturen er den konstante temperaturen som medfører 

samme aldring som de forskjellige temperaturene som oppstår under aldringssyklusen i 

prøvingsbenk, 

Tv = middeltemperaturen (i °K) for kjøretøyets temperaturavvik i histogrammet for 

kjøretøyets katalysatortemperatur ved kjøring på vei. 

2.5. Effektiv referansetemperatur ved standardsyklus i prøvingsbenk (SBC). Den effektive referansetemperaturen for 

SBC skal bestemmes for det aktuelle katalysatorsystemet og den aktuelle aldringsprøvingsbenken som vil bli 

brukt ved hjelp av følgende framgangsmåter: 

a) Mål tid som funksjon av temperatur i katalysatorsystemet i aldringsprøvingsbenken for katalysatoren i 

henhold til SBC. Katalysatortemperaturen skal måles på stedet med høyest temperatur i den varmeste 

katalysatoren i systemet. Temperaturen kan også måles på et annet sted, forutsatt at den korrigeres for å 

gjenspeile temperaturen som er målt på det varmeste stedet. 

Katalysatortemperaturen skal måles med en frekvens på minst én hertz (én måling per sekund) i minst  

20 minutters aldring i prøvingsbenk. Målingsverdiene for katalysatortemperaturen skal registreres i et 

histogram med temperaturintervaller på høyst 10 °C. 

b) BAT-formelen brukes for å beregne den effektive referansetemperaturen ved hjelp av gjentakende endringer 

av referansetemperaturen (Tr), inntil den beregnede aldringstiden tilsvarer eller overstiger den faktiske tiden i 

histogrammet over katalysatorens temperatur. Den temperaturen som oppnås, er den effektive referansetem-

peraturen i SBC for det aktuelle katalysatorsystemet og den aktuelle aldringsprøvingsbenken. 

2.6. Aldringsprøvingsbenk for katalysator. Aldringsprøvingsbenken for katalysatorer skal følge SBC og gi passende 

eksosstrøm og utslippsnivå i samsvar med den eksosstrømmen som katalysatoren er konstruert for, eksos-

bestanddeler og eksostemperatur ved katalysatorens inntak. 

Alt utstyr og alle framgangsmåter for aldring i prøvingsbenk skal registrere hensiktsmessige opplysninger (f.eks. 

målt luft- og drivstofforhold (A/F-forhold) og tid som funksjon av temperatur i katalysatoren) for å sikre 

tilstrekkelig aldring.  
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2.7. Obligatorisk prøving. For å beregne forringelsesfaktorer skal det på prøvingskjøretøyet utføres minst to type  

1-prøvinger før aldring av utslippskontrollutstyret i prøvingsbenk, og minst to type 1-prøvinger etter at dette 

utslippskontrollutstyret, som har gjennomgått aldring i prøvingsbenk, er blitt montert på nytt. 

Forringelsesfaktorene skal beregnes i samsvar med den beregningsmetoden som er angitt nedenfor. 

En multiplikativ forringelsesfaktor for eksosutslipp skal beregnes for hvert forurensende stoff på følgende måte: 

𝐷. 𝐸. 𝐹.=
Mi2
Mi1

 

der 

Mi1 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et kjøretøy angitt i nr. 1.1 i 

dette tillegg, 

Mi2 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et aldret kjøretøy etter 

framgangsmåten beskrevet i dette vedlegg. 

Disse interpolerte verdiene skal beregnes med minst fire desimaler før den ene verdien divideres med den andre 

for å bestemme forringelsesfaktoren. Resultatet skal avrundes til tre desimaler. 

Dersom en forringelsesfaktor er mindre enn én, anses den å være lik én. 

På anmodning fra produsenten kan en supplerende forringelsesfaktor for eksosutslipp brukes, og faktoren skal 

beregnes for hvert forurensende stoff som følger: 

D. E. F. = Mi2 – Mi1 

 _____  
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Tillegg 4 

Standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) 

1. Innledning 

Standardframgangsmåten for aldring ved holdbarhetsprøvinger består i aldringsprøving i prøvingsbenk av et 

system med katalysator og lambda-sonde i henhold til standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) som beskrevet i dette 

tillegg. SBC forutsetter at det benyttes en aldringsprøvingsbenk med en motor som kilde til den gassen som 

tilføres katalysatoren. SBC er en syklus på 60 sekunder som gjentas etter behov i aldringsprøvingsbenken, med 

henblikk på å utføre aldring i det tidsrommet som er nødvendig. SBC defineres på grunnlag av katalysator-

temperaturen, A/F-forholdet i motoren og mengden av sekundærluftinnsprøyting foran den første katalysatoren. 

2. Regulering av katalysatortemperatur 

2.1. Katalysatortemperaturen måles i katalysatorsengen på det stedet der den høyeste temperaturen forekommer i den 

varmeste katalysatoren. Alternativt kan temperaturen på den tilførte gassen måles og konverteres til temperatur i 

katalysatorsengen ved hjelp av en lineær transformasjon, beregnet på grunnlag av innsamlede korrelasjonsdata om 

katalysatorens konstruksjon og den prøvingsbenken som brukes i aldringsprosessen. 

2.2. Katalysatortemperaturen reguleres ved støkiometrisk drift (1–40 sekunder per syklus) til minst 800 °C (±10 °C) 

ved valg av passende motorturtall, belastning og tenningsinnstilling for motoren. Den høyeste katalysator-

temperaturen som forekommer i løpet av syklusen ved 890 °C (±10 °C), reguleres ved å velge passende A/F-

forhold for motoren i løpet av den «fete» fasen som er beskrevet i tabellen nedenfor. 

2.3. Dersom det brukes en annen lav temperatur enn 800 °C, skal høyeste innstilte temperatur være 90 °C høyere enn 

den lave innstilte temperaturen. 

Standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) 

Tid 

(sekunder) 
Motorens blandingsforhold luft/drivstoff 

Innsprøyting av 

sekundærluft 

1–40 Støkiometrisk med belastning, tenningsinnstilling og motorturtall som 

reguleres for å oppnå en katalysatortemperatur på minst 800 °C 

Ingen 

41–45 «Fet» (A/F-forholdet som velges for å oppnå en høyeste katalysatortemperatur 

i hele syklusen på 890 °C eller 90 °C høyere enn en lavere innstilt temperatur) 

Ingen 

46–55 «Fet» (A/F-forholdet som velges for å oppnå en høyeste katalysatortemperatur 

i hele syklusen på 890 °C eller 90 °C høyere enn en lavere innstilt temperatur) 

3 % (± 0,1 %) 

56–60 Støkiometrisk med samme belastning, tenningsinnstilling og motorturtall som 

brukes i sekund 1–40 fav syklusen 

3 % (± 0,1 %) 
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3. Utstyr og framgangsmåter for aldringsprøvingsbenk 

3.1. Konfigurering av aldringsprøvingsbenk. Aldringsprøvingsbenken skal gi passende eksosstrøm, temperatur, 

forhold mellom luft og drivstoff, eksosbestanddeler og sekundærluftinnsprøyting ved katalysatorens inntak. 

Standard aldringsprøvingsbenk består av en motor, en styreenhet for motor og et motordynamometer. Andre 

konfigurasjoner kan godtas (f.eks. ferdigoppbygd kjøretøy på dynamometer, eller en brenner som gir eksos med 

korrekte egenskaper), så lenge vilkårene for katalysatorens inntak og funksjonene for regulering som er angitt i 

dette tillegg, oppfylles. 

En enkelt aldringsprøvingsbenk kan være utformet slik at eksosstrømmen er delt opp i flere strømmer, forutsatt at 

hver eksosstrøm oppfyller kravene i dette tillegg. Dersom prøvingsbenken har mer enn én eksosstrøm, kan flere 

katalysatorsystemer utsettes for aldring samtidig. 

3.2. Montering av eksosanlegg. Hele anlegget som består av en eller flere katalysatorer og lambda-sonder samt alle 

eksosrør som forbinder disse komponentene, skal monteres på prøvingsbenken. For motorer med flere 

eksosstrømmer skal hver seksjon i eksosanlegget monteres separat og parallelt på prøvingsbenken. 

For eksosanlegg med flere seriekoplede katalysatorer, monteres hele katalysatorsystemet, herunder alle 

katalysatorer, alle lambda-sonder og tilhørende eksosrør som en enhet med henblikk på aldring. Alternativt kan 

hver katalysator utsettes for aldring separat i et passende tidsrom. 

3.3. Temperaturmåling. Katalysatortemperaturen skal måles ved hjelp av et termoelement som plasseres i 

katalysatorsengen på det stedet der den høyeste temperaturen forekommer i den varmeste katalysatoren. 

Alternativt kan temperaturen på den tilførte gassen rett foran katalysatorinntaket måles og konverteres til 

temperatur i katalysatorsengen ved hjelp av en lineær transformasjon, beregnet på grunnlag av innsamlede 

korrelasjonsdata om katalysatorens konstruksjon og den prøvingsbenken som brukes i aldringsprosessen. 

Katalysatortemperaturen skal lagres digitalt ved en hastighet på 1 hertz (én måling per sekund). 

3.4. Måling av luft og drivstoff. Det skal treffes tiltak for å måle blandingsforholdet mellom luft og drivstoff (A/F) 

(f.eks. lambda-sonder med bredt måleintervall) så nær katalysatorens inntaks- og utgangsflenser som 

mulig. Opplysninger fra disse sondene skal lagres digitalt ved en hastighet på 1 hertz (én måling per sekund). 

3.5. Eksosbalansen. Det skal treffes tiltak for å sikre at en passende mengde eksos (målt i gram/sekund ved støkiometri 

med en toleranse på ± 5 gram/sekund) strømmer gjennom hvert katalysatorsystem som blir utsatt for aldring i 

prøvingsbenken. 
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Den korrekte gjennomstrømningshastigheten fastsettes på grunnlag av den eksosstrømmen som vil kunne 

forekomme i kjøretøyets originalmotor ved det konstante motorturtallet og den konstante belastningen som velges 

for aldring i prøvingsbenk i nr. 3.6. 

3.6. Konfigurasjon. Motorturtall, belastning og tenningsinnstilling velges for å oppnå en temperatur på 800 °C i 

katalysatorsengen (± 10 °C) ved stasjonær støkiometrisk drift. 

Systemet for luftinnsprøyting reguleres slik at det gir den luftstrømmen som er nødvendig for å produsere 3,0 % 

oksygen (± 0,1 %) i eksosstrømmen ved konstante støkiometriske forhold rett foran den første katalysatoren. En 

typisk lambda-verdi ved målingspunktet for A/F oppstrøms (i henhold til nr. 5) er på 1,16 (dvs. cirka 3 % 

oksygen). 

Når luftinnsprøytingen er på, reguleres A/F-forholdet «Fet» slik at det oppnås en temperatur i katalysatorsengen 

på 890 °C (± 10 °C). En typisk lambda-verdi for A/F i denne fasen er på 0,94 (cirka 2 % CO). 

3.7. Aldringssyklus. Standardframgangsmåtene for aldring i prøvingsbenk bygger på standardsyklusen i prøvingsbenk 

(SBC). SBC gjentas helt til det aldringsnivået som er beregnet på grunnlag av formelen for aldringstid i 

prøvingsbenk (BAT), er oppnådd. 

3.8. Kvalitetssikring. Temperaturene og A/F-forholdet i nr. 3.3 og 3.4 skal gjennomgås regelmessig (minst hver 

50. time) under aldring. Nødvendige justeringer skal foretas for å sikre at SBC overholdes på en behørig måte 

gjennom hele aldringsprosessen. 

Etter avsluttet aldring skal opplysninger om katalysatorens tid som funksjon av temperatur, som ble samlet inn 

under aldringen, registreres i et histogram med temperaturintervaller på høyst 10 °C. BAT-formelen og den 

beregnede effektive referansetemperaturen for aldringssyklusen i samsvar med nr. 2.4 i tillegg 3 til vedlegg VI, 

skal brukes for å fastslå om katalysatoren faktisk har vært utsatt for passende termisk aldring. Aldring i 

prøvingsbenk forlenges dersom den termiske effekten av den beregnede aldringstiden ikke er minst 95 % av 

ønsket termisk aldring. 

3.9. Start og stopp. Det bør sikres at katalysatorens høyeste temperatur for hurtig forringelse (f.eks. 1 050 °C) ikke 

forekommer i forbindelse med start eller stopp. Særlige framgangsmåter for start og stopp ved lave temperaturer 

kan benyttes for å sikre dette. 

4. Bestemmelse av R-faktor ved forsøk når det gjelder framgangsmåtene for holdbarhetsprøving ved aldring i 

prøvingsbenk 

4.1. R-faktoren er den koeffisienten for katalysatorens termiske reaktivitet som brukes i formelen for aldringstid i 

prøvingsbenk (BAT). Produsenter kan bestemme verdien av R ved forsøk med nedenstående metoder. 

4.2. Ved hjelp av den relevante prøvingsbenksyklusen og det relevante utstyret for aldringsprøvingsbenk utsettes flere 

katalysatorer for aldring (minst tre av samme type) ved forskjellige innstilte temperaturer mellom den normale 

driftstemperaturen og den temperaturgrensen der det oppstår skade. Utslippene (eller katalysatorens ineffektivitet 

(den første katalysatorens virkningsgrad)) måles for hver eksosbestanddel. Det skal sikres at den endelige 

prøvingen gir data mellom én og to ganger utslippsstandarden. 

4.3. Foreta en vurdering av verdien av R og beregn den effektive referansetemperaturen (Tr) for aldringssyklusen i 

prøvingsbenk for hver innstilt temperatur i samsvar med nr. 2.4 i tillegg 3 til vedlegg VI. 

4.4. Registrer utslippene (eller katalysatorens ineffektivitet) i forhold til aldringstid for hver katalysator. Beregn den 

best tilpassede kurven som er laget med minste kvadraters metode, på grunnlag av de aktuelle dataene. For å 

kunne benytte de aktuelle dataene til dette formålet, bør de ha et omtrentlig felles skjæringspunkt (mellom 0 og 

6 400 km. Se eksempelet i diagrammet nedenfor). 

4.5. Beregn hellingen for best tilpasset kurve for hver aldringstemperatur. 

4.6. Registrer den naturlige logaritmen (ln) for hellingen for hver beste tilpassede kurve (bestemt i nr. 4.5) langs den 

loddrette aksen i forhold til den omvendte aldringstemperaturen (1/(aldringstemperatur, grader K)) langs den 

vannrette aksen. Beregn den best tilpassede kurven som er laget med minste kvadraters metode, på grunnlag av de 

aktuelle dataene. Linjens helling er R-faktoren. Se eksempelet i diagrammet nedenfor.  
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4.7. Sammenlign R-faktoren med den opprinnelige verdien som ble brukt i samsvar med nr. 4.3. Dersom den 

beregnede R-faktoren avviker fra den opprinnelige verdien med mer enn 5 %, velges en ny R-faktor som ligger 

mellom de opprinnelige og beregnede verdiene, og deretter gjentas trinnene i nr. 4 for å finne en ny R-faktor. 

Gjenta denne prosessen til den beregnede R-faktoren ligger innenfor 5 % av den opprinnelige antatte R-faktoren. 

4.8. Sammenlign den R-faktoren som er fastsatt separat for hver eksosbestanddel. Bruk den laveste R-faktoren (verst 

tenkelige tilfelle) i BAT-formelen.  

 

6. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Produsenten skal stille til rådighet de defekte komponentene og/eller elektriske innretningene som skal brukes til 

simulering av feil. Når slike defekte komponenter eller innretninger måles ved hjelp av den relevante type  

I-prøvingssyklusen, skal det ikke medføre at kjøretøyets utslipp overstiger OBD-grenseverdiene angitt i del B i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 med mer enn 20 prosent. Ved elektriske feil (kortslutning / åpen 

krets) kan utslippene overstige grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 med 

mer enn 20 prosent.  
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Når kjøretøyet prøves med den defekte komponenten eller innretningen montert, skal OBD-systemet godkjennes 

dersom feilindikatoren aktiveres. OBD-systemet skal også godkjennes dersom feilindikatoren aktiveres ved 

lavere verdier enn OBD-systemets grenseverdier.» 

b) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2. Ved bruk av metoden for holdbarhetsprøving nevnt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 23 nr. 3 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 168/2013, eller nevnt i nr. 3.6 i vedlegg VI til denne forordning, skal 

prøvingskjøretøyene være utstyrt med de aldrede utslippskomponentene som brukes ved holdbarhetsprøvinger 

samt ved anvendelse av dette vedlegg, og miljøprøvingene av OBD-systemet skal endelig kontrolleres og 

rapporteres ved avslutningen av type V-holdbarhetsprøvingen. På produsentens anmodning kan et representativt 

kjøretøy av passende alder brukes ved disse prøvingene av OBD-systemet.» 

c) Nytt nr. 8.1.1 skal lyde: 

«8.1.1. Type I-prøvingen trenger ikke gjennomføres for å påvise elektriske feil (kortslutning / åpen krets). Produsenten 

kan påvise disse feiltilstandene under kjøreforhold der komponenten benyttes og overvåkingsvilkårene er til 

stede. Disse forholdene skal dokumenteres i typegodkjenningsdokumentasjonen.» 

d) Nytt nr. 8.2.3 skal lyde: 

«8.2.3. Bruk av ytterligere forkondisjoneringssykluser eller alternative forkondisjoneringsmetoder skal dokumenteres i 

typegodkjenningsdokumentasjonen.» 

e) Nr. 8.4.1.1 skal lyde: 

«8.4.1.1. Etter at kjøretøyet er forkondisjonert i samsvar med nr. 8.2, gjennomgår prøvingskjøretøyet den relevante 

type I-prøvingen. 

Feilindikatoren skal aktiveres før prøvingen er avsluttet ved slike vilkår som er angitt i nr. 8.4.1.2–8.4.1.6. 

Feilindikatoren kan også aktiveres under forkondisjonering. Godkjenningsmyndigheten kan bytte ut disse 

vilkårene med andre i samsvar med nr. 8.4.1.6. Ved typegodkjenning skal det samlede antallet simulerte feil 

imidlertid ikke overstige fire. 

Når det gjelder gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff, skal begge typer drivstoff brukes for høyst fire 

simulerte feil etter godkjenningsmyndighetens skjønn.» 

7. I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 skal nr. 8.1 lyde: 

«8.1. Kjøretøyets høyeste hastighet som den tekniske instansen fastsetter til godkjenningsmyndighetens tilfredshet, kan 

avvike fra verdien i nr. 7 med ± 10 % for kjøretøyer med Vmax ≤ 30 km/t og med ± 5 % for kjøretøyer med 

Vmax > 30 km/t.» 

b) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

i) Tittelen skal lyde: 

«Krav til metode for måling av største kontinuerlige nominelle effekt, frakoplingsavstand og høyeste hjelpefaktor 

for kjøretøyer i gruppe L1e som er utformet med pedaler, nevnt i artikkel 3 nr. 94 bokstav b), og tråsykler nevnt i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning (EU) nr. 168/2013» 

ii) Nytt nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Tråsykler nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 168/2013.» 
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iii) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Prøvingsmetode for måling av største kontinuerlige nominelle effekt 

Den største kontinuerlige nominelle effekten skal måles i samsvar med tillegg 3 eller alternativt i samsvar 

med prøvingsmetoden angitt i nr. 4.2.7 i EN 15194:2009.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/290 

av 26. februar 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for glysidylfettsyreestere i 

vegetabilske oljer og fettstoffer, morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle 

medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) ble det fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler. 

2) I mai 2016 vedtok Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (Contam) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en vitenskapelig uttalelse om risikoene for menneskers helse 

knyttet til forekomsten av 3- og 2-monoklorpropandiol (MCPD) og deres fettsyreestere samt glysidylfettsyreestere i 

næringsmidler(3). 

3) Myndigheten har på bakgrunn av oppdaterte retningslinjer fra sin vitenskapskomité om anvendelsen av metoden med 

referansedoseverdier ved risikovurdering(4), og som følge av en grundig analyse av de forskjellige uttalelsene som Den 

felles FAO-WHO-ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler(5) og Myndigheten har avgitt om dette 

forurensende stoffet, besluttet å gjenoppta vurderingen av 3-MCPD og dets fettsyreestere. Det er derfor hensiktsmessig 

å avvente resultatet av vurderingen av 3-MCPD og dets fettsyreestere før det treffes egnede lovgivningsmessige tiltak. 

4) Glysidylfettsyreestere er forurensende stoffer i næringsmidler der de høyeste verdiene finnes i raffinerte vegetabilske 

oljer og fettstoffer. Glysidylfettsyreestere hydrolyseres til glysidol i mage-tarm-kanalen. 

5) Myndigheten konkluderte med at glysidol er en genotoksisk og kreftframkallende forbindelse. På grunn av glysidols 

genotoksiske og kreftframkallende potensial anvendte Myndigheten en metode med eksponeringsmargin (MoE). Scenarioer 

med eksponering av spedbarn, småbarn og andre barn resulterte i en MoE-verdi på 12 800-4 900, og av spedbarn som bare 

fikk morsmelkerstatning, i en MoE-verdi på ca. 5 500-2 100. Myndigheten anså at en lavere MoE-verdi enn 25 000 utgjør 

et helseproblem. Det bør derfor fastsettes en grenseverdi for forekomst av glysidylfettsyreestere i vegetabilske oljer og 

fettstoffer som bringes i omsetning til sluttforbrukeren eller til bruk som næringsmiddelingrediens. På grunn av bekymring 

for spedbarns og småbarns helse bør det fastsettes en strengere grenseverdi for vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på 

produksjon av barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn. 

6) For å utelukke eventuelle helseproblemer for spedbarn og småbarn, særlig med hensyn til mulig eksponering for 

glysidylfettsyreestere hos spedbarn som bare får morsmelkerstatning, bør det fastsettes en særskilt, streng grenseverdi 

for morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn og 

småbarn. Det er imidlertid behov for ytterligere å redusere forekomsten av glysidylfettsyreestere i morsmelkerstatninger, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid 

esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426 

(4) Referat fra Vitenskapskomiteens 82. plenumsmøte 13.-14. februar 2017. Tilgjengelig på https://www.efsa.europa.eu/sites/default/ 

files/event/170213-m.pdf 

(5) Den felles FAO/WHO-ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler, 83. møte. Roma, 8.-17. november 2016, sammendrag og 

konklusjoner. Tilgjengelig på http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf 
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tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn, og det er derfor 

nødvendig å gjennomgå grenseverdiene så snart det finnes en pålitelig analysemetode for å analysere strengere 

grenseverdier, med sikte på en effektiv håndheving av disse grenseverdiene. 

7) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produksjonsprosesser. 

8) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Næringsmidler som er oppført i vedlegget til denne forordning, og som lovlig ble brakt i omsetning før denne forordning trådte 

i kraft, kan fortsatt omsettes fram til 19. september 2018. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal del 4: 3-monoklor-1,2-propandiol (3-MCPD) lyde: 

«Del 4: 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) og glysidylfettsyreestere 

Næringsmidler(1) 
Grenseverdi 

(μg/kg) 

4.1 3-monoklorpropandiol (3-MCPD)  

4.1.1 Hydrolisert vegetabilsk protein(30) 20 

4.1.2 Soyasaus(30) 20 

4.2 Glysidylfettsyreestere uttrykt som glysidol  

4.2.1. Vegetabilske oljer og fettstoffer som bringes i omsetning til sluttforbrukeren 

eller til bruk som ingrediens i næringsmidler, med unntak av næringsmidlene 

nevnt i 4.2.2 

1 000 

4.2.2. Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på produksjon av barnemat og 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn(3) 

500 

4.2.3 Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle 

medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn (i pulverform)(3) (29) 

75 fram til 30.6.2019 

50 fra 1.7.2019 

4.2.4 Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle 

medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn (i flytende form)(3) (29) 

10,0 fram til 30.6.2019 

6,0 fra 1.7.2019» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/213 

av 12. februar 2018 

om bruk av bisfenol A i lakk og belegg beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om endring av 

forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn til bruk av stoffet i plastmaterialer som kommer i kontakt med 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav d), e), h), i) og j), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffet 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan (CAS-nr. 0000080-05-7), vanligvis kalt bisfenol A (BPA), brukes ved framstilling 

av visse materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, for eksempel polykarbonatplast og 

epoksyharpikser som brukes i lakk og belegg. BPA kan migrere til næringsmidler fra materialet eller gjenstanden som det 

er i kontakt med, slik at forbrukerne av disse næringsmidlene blir eksponert for BPA. 

2) Bruk av BPA som monomer ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander er godkjent ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 10/2011(2). Godkjenningen forutsetter en spesifikk migrasjonsgrense på 0,6 mg BPA per kg næringsmiddel 

(mg/kg) basert på en tidligere vurdering fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler(3). Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har gjennomgått vitenskapelige opplysninger og oppdatert sin uttalelse om BPA i 

2006(4), 2008(5), 2010(6) og 2011(7). På grunnlag av føre-var-prinsippet er det forbudt å bruke BPA ved framstilling av 

tåteflasker av polykarbonat for spedbarn. 

3) Etter offentliggjøringen av sitt vitenskapelige råd om BPA i 2011 fastslo Myndigheten at det var behov for å oppdatere 

dens eksponeringsvurdering fra 2006 i lys av nye data, og at relevansen av eksponering gjennom kosten i sammenheng 

med andre eksponeringsveier også burde undersøkes. Myndigheten besluttet å foreta en helt ny vurdering av BPA basert 

på de seneste vitenskapelige bevisene. I 2012 ba Myndigheten i samsvar med artikkel 29 nr. 1 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(8) sin vitenskapsgruppe for materialer som kommer i kontakt 

med næringsmidler, enzymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer (CEF) om å avgi en vitenskapelig uttalelse om 

risikoene for menneskers helse knyttet til forekomsten av BPA i næringsmidler. 

4) Myndigheten vedtok en uttalelse 11. desember 2014(9), etter å ha gjennomgått de tilgjengelige dataene og vitenskapelige 

undersøkelsene offentliggjort fra 2006 til 2012 samt noen undersøkelser som ble tilgjengelige i 2013. I uttalelsen fastsatte 

Myndigheten endringer i den gjennomsnittlige relative vekten av nyrer i en undersøkelse av to generasjoner mus som det 

kritiske endepunktet og beregnet en referansedose (nedre konfidensgrense) (BMDL10) på 8 960 μg/kg kroppsvekt per dag. 

Myndigheten hadde tilgang til nye toksikokinetiske data som gjorde det mulig å foreta en mer nøyaktig stoffspesifikk 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 14.2.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om bisfenol A (SCF/CS/PM/3936 Final). 

(4) EFSA Journal (2006) 428, 1. 

(5) EFSA Journal (2008) 759, 1. 

(6) EFSA Journal 2010; 8(9):1829. 

(7) EFSA Journal 2011; 9(12):2475. 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(9) EFSA Journal 2015, 13(1):3978. 
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ekstrapolering av data fra dyr til mennesker, og fastsatte en ekvivalentdose for mennesker (human equivalent dose – HED) 

på 609 μg/kg kroppsvekt per dag. HED-verdien ble brukt som referanseverdi for fastsettelse av en veiledende helsebasert 

verdi for BPA. 

5) For å fastsette denne veiledende helsebaserte verdien benyttet Myndigheten en usikkerhetsfaktor på 2,5 for forskjeller 

mellom artene og på 10 for forskjeller innenfor artene. Myndigheten benyttet en ytterligere faktor på 6 for å ta hensyn til 

usikkerheten rundt de mulige helsevirkningene av BPA på brystkjertler, forplantningsorganer, stoffskifte, det 

nevrologiske atferdssystemet og immunsystemet. Det ble derfor brukt en samlet usikkerhetsfaktor på 150 for å fastsette 

et nytt akseptabelt daglig inntak (TDI) på 4 μg/kg kroppsvekt per dag. Myndigheten betegnet imidlertid TDI-verdien 

som midlertidig (t-TDI) i påvente av resultatet av en langtidsstudie av giftighet som gjelder BPA i gnagere, og som  

for tiden gjennomføres av National Toxicology Programme/Food and Drug Administration (NTP/FDA) i De forente 

stater (USA). 

6) Myndigheten fastslo at forbrukernes eksponering for BPA er lavere enn t-TDI, og konkluderte med at det ikke er noe 

helseproblem ved de anslåtte eksponeringsnivåene. I sin uttalelse vedtatt 11. desember 2014 vurderte Myndigheten også 

eksponering gjennom andre kilder enn kosten, i tillegg til kildene til eksponering gjennom kosten. Andre kilder enn 

eksponering gjennom kosten omfatter eksponering gjennom luft, innånding av støv og opptak gjennom huden som følge 

av kontakt med termopapir og kosmetikk. Gruppen konkluderte med at de viktigste anslagene over samlet eksponering 

for BPA gjennom kosten og gjennom andre kilder enn kosten for de mest utsatte gruppene, herunder barn og unge, 

ligger under t-TDI, og at helseproblemet når det gjelder BPA er lite ved de anslåtte nivåene for samlet eksponering. 

7) Som følge av uttalelsen Myndigheten offentliggjorde i 2014, bør den nåværende spesifikke migrasjonsgrensen for 

plastmaterialer og plastgjenstander oppdateres for å ta hensyn til den nye t-TDI-en. Ved fastsettelsen av den spesifikke 

migrasjonsgrensen brukes det en allmenn eksponeringsantakelse om at en person som veier 60 kg, inntar 1 kg 

næringsmidler hver dag, og at all eksponering skjer gjennom materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. I 

artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1935/2004 er det fastsatt at når det gjelder spesifikke grenser for migrasjon 

av visse bestanddeler til eller på næringsmidler, bør det tas behørig hensyn til andre mulige kilder til eksponering for disse 

bestanddelene. Myndigheten bemerket at eksponeringen for BPA gjennom andre kilder enn kosten kan utgjøre en vesentlig 

andel av den samlede eksponeringen for visse befolkningsgrupper, og at det utover disse andre kildene enn kosten, er påvist 

at også kjøtt og kjøttprodukter som ikke er konservert, er en betydelig kilde til eksponering for BPA for flere 

befolkningsgrupper. I slike tilfeller, der andre kilder enn materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, kan bidra 

vesentlig til den mulige samlede eksponeringen for et stoff, bør ikke hele TDI-verdien tildeles materialer som kommer i 

kontakt med næringsmidler, og en lavere verdi bør brukes. 

8) Ut fra vanlige antakelser om bruken av tildelingsfaktorer for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 

herunder at den samlede eksponeringen ikke overstiger t-TDI og usikkerhetsfaktoren på 150 ved utledning av t-TDI, 

samt dataene i Myndighetens uttalelse om BPA fra andre kilder enn materialer som kommer i kontakt med 

næringsmidler, anses en tildelingsfaktor på 20 % å være hensiktsmessig ved fastsettelsen av den spesifikke 

migrasjonsgrensen. På grunnlag av t-TDI, tildelingsfaktoren og eksponeringsantakelsen bør det fastsettes en spesifikk 

migrasjonsgrense på 0,05 mg BPA per kg næringsmidler (mg/kg) for plastmaterialer og plastgjenstander for å sikre at 

eksponering for BPA holder seg under t-TDI og ikke utgjør noen risiko for menneskers helse. 

9) Selv om den fastsatte spesifikke migrasjonsgrensen, som tar hensyn til Myndighetens uttalelse, danner grunnlag for den 

overordnede håndteringen av risikoene forbundet med BPA fra materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, er 

det fortsatt usikkerhet som påpekt i uttalelsen. Med hensyn til to nye studier om utviklingsimmuntoksisitet når det 

gjelder BPA, erklærte Myndigheten i 2016(1) at de nye bevisene framlagt i disse studiene, styrker indikasjonene på at 

BPA er utviklingsimmuntoksisk. I betraktning av omfanget av den vitenskapelige usikkerheten og arten av mulige 

skadevirkninger, særlig virkningene på utviklingen, bør det treffes ytterligere forebyggende tiltak når det gjelder mer 

sårbare befolkningsgrupper, særlig spedbarn og småbarn, der virkningene på utviklingen kan være irreversible og vare 

hele livet. 

10) I henhold til føre-var-prinsippet i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan det treffes midlertidige tiltak på grunnlag 

av tilgjengelige relevante opplysninger i påvente av resultater knyttet til usikkerheten som fortsatt består, slik at det kan 

foretas en ny risikovurdering og en gjennomgåelse av tiltaket innen en rimelig frist.  

  

(1) EFSA Journal 2016;14(10):4580. 
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11) Kommisjonen har myndighet til å treffe forebyggende tiltak når det gjelder bruken av BPA på grunnlag av føre-var-

prinsippet, som gjelder i en situasjon der det er vitenskapelig usikkerhet, selv om risikoen, særlig for menneskers  

helse, ennå ikke er påvist fullt ut. Med henblikk på dette bør BPA ikke brukes til framstilling av drikkekopper eller  

-flasker av polykarbonat beregnet på spedbarn og småbarn som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013(1). 

12) Foruten i plastmaterialer som kommer i kontakt med næringsmidler, brukes BPA i epoksyharpikser for lakk og belegg, 

særlig for påføring på innsiden av konserveringsbokser. Det er truffet særlige tiltak i henhold til artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1935/2004 når det gjelder BPA i plastmaterialer og plastgjenstander, men ingen slike tiltak er truffet på 

unionsplan for BPA i lakk og belegg. I samsvar med artikkel 6 i nevnte forordning har medlemsstatene derfor kunnet 

opprettholde eller vedta nasjonale bestemmelser om BPA i lakk og belegg, forutsatt at disse tiltakene er i samsvar med 

reglene fastsatt i traktatene. 

13) I lys av at medlemsstatene har innført avvikende nasjonale bestemmelser om BPA i materialer som kommer i kontakt 

med næringsmidler og de tekniske og praktiske ulempene som dette medfører for industrien, og idet det tas hensyn til 

stoffets bidrag til eksponering gjennom kosten fra konserverte næringsmidler, som konstatert i Myndighetens uttalelse 

av 2014, og utstrakt bruk av BPA i epoksyharpikser for lakk og belegg som påføres konserveringsbokser, bør det også 

fastsettes restriksjoner for bruk av BPA i lakk og belegg. 

14) Den samme antakelsen som gjelder for eksponering for BPA fra plastmaterialer og plastgjenstander, gjelder for lakk og 

belegg. For å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende og for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse, 

bør den spesifikke migrasjonsgrensen som er fastsatt for BPA fra plastmaterialer og plastgjenstander, også gjelde for lakk 

og belegg som påføres materialer og gjenstander, dersom lakken eller belegget er blitt framstilt ved bruk av BPA. Ettersom 

BPA kan brukes i næringsmiddelemballasje som inneholder næringsmidler til spedbarn og småbarn, bør BPA ikke migrere 

fra lakk og belegg som brukes på materialer eller gjenstander som er spesielt beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn som nevnt i forordning (EU) nr. 609/2013, dvs. morsmelkerstatninger, 

tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler, barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål som 

er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov, eller melkebaserte drikker og lignende produkter 

spesielt beregnet på småbarn. 

15) I forbindelse med fastsettelsen av restriksjonene for lakk og belegg er det også nødvendig å fastsette regler for kontroll 

av overholdelsen av restriksjonene. Det bør særlig fastsettes regler for migrasjonsprøving og for hvordan resultatene av 

slike prøvinger bør angis. Det bør derfor fastsettes slike regler for kontroll av overholdelsen av restriksjonene for lakk 

og belegg som brukes på materialer og gjenstander, der disse lakkene og beleggene er blitt framstilt ved bruk av BPA. 

16) Ved forordning (EU) nr. 10/2011 er det fastsatt et omfattende regelverk for kontroll av overholdelsen av de fastsatte 

restriksjonene for plastmateriale som kommer i kontakt med næringsmidler, herunder regler for angivelsen av resultater 

fra migrasjonsprøving. Ettersom lakk og belegg som påføres materialer og gjenstander, ikke har særlige egenskaper som 

ville kreve at det fastsettes forskjellige eller mer spesifikke bestemmelser, bør anvendelsen av reglene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 10/2011 utvides til også å omfatte kontroll av at lakk og belegg som påføres materialer og 

gjenstander, er i samsvar med de fastsatte restriksjonene. 

17) Ved artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004 er det fastsatt at materialer og gjenstander som omfattes av særlige 

tiltak, skal ledsages av en skriftlig samsvarserklæring som bekrefter at de er i samsvar med de reglene som gjelder for 

dem. Ved framstilling av lakkerte eller belagte materialer eller gjenstander bør den driftsansvarlige dokumentere at 

gjeldende regler overholdes, i en samsvarserklæring som gjøres tilgjengelig for vedkommendes kunder. For å sikre at 

erklæringen inneholder nok opplysninger til at overholdelsen kan kontrolleres, bør det spesifiseres hvilke opplysninger 

som skal tas med i erklæringen. Dessuten bør vedkommende myndigheter kunne kontrollere at reglene overholdes. 

Driftsansvarlige bør derfor ha plikt til å stille relevant dokumentasjon som underbygger samsvarserklæringen, til 

rådighet for vedkommende myndigheter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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18) For å sikre at driftsansvarlige har tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produksjonsprosesser slik at de fastsatte restrik-

sjonene overholdes og for å redusere den administrative og økonomiske byrden som slike tilpasninger kan medføre, bør 

anvendelsen av denne forordning utsettes, og materialer og gjenstander som lovlig er brakt i omsetning før anvendelses-

datoen for denne forordning, bør fortsatt kunne omsettes til lagrene er tømt. 

19) Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning menes med 

1) «spesifikk migrasjonsgrense» (SMG) den største tillatte mengden av et gitt stoff som avgis fra et materiale eller en 

gjenstand til næringsmidler eller næringsmiddelsimulanter, 

2) «materialer og gjenstander» materialer eller gjenstander som hører inn under en av kategoriene fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1935/2004, 

3) «lakk» eller «belegg» materialer eller gjenstander som består av ett eller flere ikke-selvbærende lag, og som er framstilt ved 

bruk av 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan (heretter kalt «BPA») og påføres et materiale eller en gjenstand for å gi det/den 

særlige egenskaper eller for å forbedre dets/dens tekniske ytelse. 

Artikkel 2 

1. Migrasjon til eller på næringsmidler av 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan (CAS-nr. 0000080-05-7) fra lakk eller belegg som 

påføres materialer og gjenstander, skal ikke overskride en spesifikk migrasjonsgrense på 0,05 mg BPA per kg næringsmiddel 

(mg/kg). 

2. Som unntak fra nr. 1 kan ingen migrasjon av BPA være tillatt fra lakk eller belegg som påføres materialer og gjenstander 

som er spesielt beregnet på å komme i kontakt med morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle de ernæringsmessige 

behovene hos spedbarn og småbarn, eller melkebaserte drikker og lignende produkter spesielt beregnet på småbarn, som nevnt i 

forordning (EU) nr. 609/2013. 

Artikkel 3 

1. For å kontrollere overholdelsen av artikkel 2 i denne forordning får reglene fastsatt i artikkel 11 nr. 4, artikkel 18 nr. 1, 2, 

3, 6 og 7 i vedlegg III og i kapittel 1, 2 og 4 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 10/2011 anvendelse. 

2. Prøvingsresultater som er oppnådd innenfor rammen av kontrollen nevnt i nr. 1, skal angis i samsvar med reglene fastsatt i 

artikkel 17 nr. 1–3 i forordning (EU) nr. 10/2011. 

Artikkel 4 

1. I samsvar med artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004 skal driftsansvarlige påse at lakkerte eller belagte 

materialer og gjenstander ledsages av en skriftlig samsvarserklæring som inneholder opplysningene fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning. Erklæringen skal være tilgjengelig på alle stadier av framstilling, bearbeiding og distribusjon, unntatt detaljistleddet. 

2. Den skriftlige erklæringen skal gjøre det enkelt å identifisere de lakkerte eller belagte materialene og gjenstandene som 

den gjelder. Den skal fornyes for å gjenspeile eventuelle endringer i nivået av migrasjon fra lakken eller belegget som er påført 

materialene og gjenstandene. 
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3. Driftsansvarlige skal på anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet gjøre tilgjengelig relevant underlags-

dokumentasjon som viser samsvar med den skriftlige erklæringen nevnt i nr. 1. Underlagsdokumentasjonen skal framlegges 

omgående og under alle omstendigheter senest ti dager etter at anmodningen mottas. Dokumentasjonen skal angi prøvings-

forholdene og prøvingsresultatene, beregninger, også modellberegning, andre analyser og bevis på sikkerheten eller 

opplysninger som godtgjør at kravene er oppfylt. 

Artikkel 5 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 6 

Lakkerte eller belagte materialer og gjenstander og plastmaterialer og plastgjenstander som lovlig er brakt i omsetning før  

6. september 2018, kan omsettes til lagrene er tømt. 

Artikkel 7 

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

Den får anvendelse fra 6. september 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 12. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Den skriftlige erklæringen nevnt i artikkel 4 skal inneholde følgende opplysninger: 

1) Navn og adresse til den driftsansvarlige for foretaket som utsteder samsvarserklæringen. 

2) Navn og adresse til den driftsansvarlige for foretaket som framstiller eller importerer det belagte materialet eller den belagte 

gjenstanden. 

3) Navnet på det lakkerte eller belagte materialet eller den lakkerte eller belagte gjenstanden. 

4) Erklæringens dato. 

5) Bekreftelse på at lakken eller belegget som er påført materialet eller gjenstanden, overholder restriksjonene fastsatt i 

artikkel 2 i denne forordning og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3, 15 og 17 i forordning (EF) nr. 1935/2004. 

6) Spesifikasjoner for bruken av det belagte materialet eller den belagte gjenstanden, for eksempel: 

a) Den eller de typene næringsmidler som materialet eller gjenstanden er beregnet på å komme i kontakt med. 

b) Varighet av og temperatur ved behandling og lagring i kontakt med næringsmidler. 

c) Det største forholdet mellom overflaten som kommer i kontakt med næringsmiddelet, og mengden næringsmiddel som 

samsvar er kontrollert for i samsvar med artikkel 17 og 18 i forordning (EU) nr. 10/2011, eller tilsvarende opplysninger. 

 _____  
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VEDLEGG II 

I tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 skal posten for stoff nr. 151 lyde: 

«151 13480 0000080-05-7 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan nei ja nei 0,05  Må ikke brukes ved framstilling av 

tåteflasker(2) av polykarbonat for 

spedbarn(1). 

Må ikke brukes ved framstilling av 

drikkekopper og -flasker som på grunn 

av sine egenskaper som sølesikre er 

beregnet på spedbarn(3) og småbarn(4). 

 

13607 

(1) Spedbarn som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og 

totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(2) Denne restriksjonen gjelder fra 1. mai 2011 for framstilling og fra 1. juni 2011 for omsetning i og import til Unionen. 

(3) Spedbarn som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 609/2013. 

(4) Småbarn som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 609/2013.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/561 

av 29. januar 2018 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til proteinkrav for tilskuddsblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av 

rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(1), særlig artikkel 11 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127(2) fastsettes blant annet regler for sammensetning og merking av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

2) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 er det uttrykkelig fastsatt at tilskuddsblandinger som er framstilt på 

grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner, skal inneholde minst 1,8 g protein/100 kcal (0,43 g/100 kJ). 

3) Kommisjonen har mottatt en søknad fra en driftsansvarlig for næringsmiddelforetak om omsetning av en tilskuddsblanding 

basert på intakt protein fra kumelk med et proteininnhold på minst 1,61 g/100 kcal, som er lavere enn det tillatte nivået i 

kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(3) og delegert forordning (EU) 2016/127. 

4) På anmodning fra Kommisjonen avga Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet en vitenskapelig uttalelse 

5. april 2017 om hvorvidt det er trygt og hensiktsmessig å bruke tilskuddsblandinger med et proteininnhold på minst  

1,6 g/100 kcal(4) til spedbarn. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet konkluderte med at det er trygt og 

hensiktsmessig å bruke tilskuddsblandinger basert på intakt protein fra kumelk eller geitemelk med et proteininnhold på 

1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) som ellers oppfyller kravene i de relevante unionsreglene, til friske spedbarn som bor i 

Europa og får tilleggskost av tilstrekkelig kvalitet. På grunnlag av denne uttalelsen og for å fremme utviklingen av 

nyskapende produkter, bør det minste proteininnholdet som kreves i henhold til delegert forordning (EU) 2016/127 for 

tilskuddsblandinger basert på kumelk- eller geitemelkprotein, senkes til 1,6 g/100 kcal. 

5) Vedlegg II til delegert forordning (EU) 2016/127 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 12.4.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn 

til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2017;15(5):4781. 

2019/EØS/50/26 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til delegert forordning (EU) 2016/127 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 29. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tabellen i nr. 2.1 (tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner) i vedlegg II til delegert 

forordning (EU) 2016/127 skal lyde: 

Minst Høyst 

0,38 g/100 kJ 

(1,6 g/100 kcal) 

0,6 g/100 kJ 

(2,5 g/100 kcal) 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2469 

av 20. desember 2017 

om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 13 og artikkel 35 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter regler for omsetning og bruk av nye næringsmidler i Unionen. 

2) I samsvar med artikkel 13 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter administrative og vitenskapelige krav til opplysninger for søknader nevnt i artikkel 10 nr. 1 i nevnte 

forordning. 

3) Uten at det berører artikkel 5 og 10 i forordning (EU) 2015/2283, bør Kommisjonen kontrollere hvorvidt søknaden hører 

inn under nevnte forordnings virkeområde og søknadens gyldighet. 

4) Søknadene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 bør inneholde tilstrekkelig med opplysninger og 

vitenskapelig dokumentasjon til at Kommisjonen kan kontrollere deres gyldighet, og til at Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) kan foreta grundige risikovurderinger av nye næringsmidler. 

5) Søknadene skal inneholde detaljerte beskrivelser av strategien for sikkerhetsvurderingen, rådata, opplysninger om 

relevansen til prøvingsmaterialet som brukes i de toksikologiske undersøkelsene, og prøvingsmetoder for påvisning og 

karakterisering av industrielt framstilte nanomaterialer. 

6) Erfaringen har vist at i visse tilfeller kan et nytt næringsmiddel som er beregnet på en bestemt gruppe av befolkningen, 

med rimelighet forventes også å bli brukt av andre grupper, og at det kan være nødvendig med risikohåndteringstiltak 

for å redusere mulig helserisiko for disse andre befolkningsgruppene. Det bør derfor framlegges tilstrekkelig med 

opplysninger i søknaden for å gjøre det mulig å vurdere risikoen for disse befolkningsgruppene. 

7) Dersom søkeren framlegger en søknad om å tilføye, fjerne eller endre bruksvilkår, spesifikasjoner, ytterligere særlige 

krav til merking eller krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent nytt næringsmiddel, 

trenger søkeren ikke nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves for risikovurderingen, dersom søkeren gir 

en etterprøvbar begrunnelse som kan etterprøves. 

8) For å sikre at toksikologiske prøver utføres i henhold til en viss standard, bør de utføres i samsvar med reglene angitt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(2). Dersom slike prøver utføres utenfor Unionens territorium, bør de 

følge OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis(3). 

9) Uttalelsen fra Myndigheten bør gi tilstrekkelig med opplysninger til å fastslå om den foreslåtte bruken av det nye 

næringsmiddelet er sikker for forbrukerne.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 351 av 30.12.2017, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 

(3) OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. Number 1. OECD Principles on Good Laboratory 

Practice (revidert 1997) ENV/MC/CHEM(98)17. 

2019/EØS/50/27 
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10) For at anmodninger om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, som fastsatt i artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283, skal kunne innvilges, bør anmodningene være begrunnet, og alle aktuelle data bør være oppført i en særskilt 

del av søknaden. 

11) I samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) 2015/2283 er det nødvendig å fastsette overgangstiltak for ikrafttredelsen 

av nevnte forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde og formål 

Denne forordning fastsetter regler for gjennomføringen av artikkel 13 i forordning (EU) 2015/2283 når det gjelder 

administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 nr. 1 og overgangstiltakene nevnt i artikkel 35 nr. 3 i 

nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1) og forordning 

(EU) 2015/2283 menes med 

«søknad» et selvstendig dokument som inneholder de opplysningene og vitenskapelige dataene som framlegges i forbindelse 

med godkjenningen av et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

Artikkel 3 

En søknads struktur, innhold og utforming 

1. En søknad skal oversendes elektronisk til Kommisjonen og skal bestå av følgende: 

a) Et følgebrev. 

b) Teknisk dokumentasjon. 

c) Et sammendrag av dokumentasjonen. 

2. Følgebrevet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal utformes i samsvar med malen i vedlegg I. 

3. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde følgende: 

a) De administrative dataene nevnt i artikkel 4. 

b) De vitenskapelige dataene nevnt i artikkel 5. 

4. Dersom søkeren framlegger en søknad om å endre bruksvilkår, spesifikasjoner, ytterligere særlige krav til merking eller 

krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent nytt næringsmiddel, trenger søkeren ikke 

nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 5 i denne forordning, dersom søkeren gir en 

etterprøvbar begrunnelse som forklarer at de foreslåtte endringene ikke påvirker resultatene av den eksisterende 

risikovurderingen. 

5. I tillegg til opplysningene nevnt i bokstav a), b) og e) i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal sammendraget 

av dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel gi en begrunnelse for hvorfor bruken av det nye næringsmiddelet 

er i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 2015/2283.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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Artikkel 4 

Krav til administrative data 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal søknaden inneholde følgende 

administrative data: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger for produsenten(e) av det nye næringsmiddelet, dersom disse er forskjellige fra 

søkerens. 

b) Navn, adresse og kontaktopplysninger for den personen som er ansvarlig for dokumentasjonen og har fått fullmakt til å 

kommunisere med Kommisjonen på vegne av søkeren. 

c) Dato for innsending av dokumentasjonen. 

d) En innholdsfortegnelse for dokumentasjonen. 

e) En detaljert oversikt over dokumentene som er vedlagt dokumentasjonen, herunder henvisninger til titler, bind og sider. 

f) En liste over de delene av dokumentasjonen som skal behandles fortrolig og etterprøvbar begrunnelse for dette i samsvar med 

artikkel 23 i forordning (EU) 2015/2283 og bestemmelsene fastsatt i vedlegg II til denne forordning. Dersom produksjons-

prosessen inneholder fortrolige opplysninger, skal det gis et ikke-fortrolig sammendrag av produksjonsprosessen. 

g) Opplysninger og forklaringer som underbygger søkerens rett til å kunne vise til vitenskapelig dokumentasjon eller 

vitenskapelige data underlagt eiendomsrett i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. Disse opplysningene skal 

inngå i en egen mappe. 

Artikkel 5 

Krav til vitenskapelige data 

1. Den dokumentasjonen som framlegges for å underbygge en søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel, skal gjøre 

det mulig å foreta en grundig risikovurdering av det nye næringsmiddelet. 

2. Dersom søknaden om godkjenning av et nytt næringsmiddel innebærer bruk av industrielt framstilte nanomaterialer som 

nevnt i bokstav a) viii) og ix) i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal søkeren framlegge prøvingsmetoder for 

påvisning og karakterisering i samsvar med kravene i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning. 

3. Søkeren skal framlegge en kopi av dokumentasjonen om framgangsmåten og strategien som ble fulgt ved innsamling av 

dataene. 

4. Søkeren skal gi en beskrivelse av strategien for sikkerhetsvurderingen og strategien for den tilsvarende toksikologiske 

prøvingen og begrunne hvorfor særskilte undersøkelser eller opplysninger tas med eller utelukkes. 

5. Søkeren skal på anmodning framlegge rådataene for hver enkelt undersøkelse, uansett om de er offentliggjort eller ikke, 

som er utført av søkeren eller på dennes vegne for å underbygge søknaden. Disse opplysningene omfatter data som brukes til å 

generere konklusjonene av de enkelte undersøkelsene og resultatene av undersøkelsene. 

6. Dersom det ikke kan utelukkes at et nytt næringsmiddel som er beregnet på en bestemt gruppe av befolkningen, også vil 

bli brukt av andre grupper av befolkningen, skal de sikkerhetsopplysningene som gis, også omfatte disse andre gruppene. 

7. For hver biologisk eller toksikologisk undersøkelse skal søkeren presisere om prøvematerialet er i samsvar med den 

foreslåtte eller eksisterende spesifikasjonen. Dersom prøvematerialet skiller seg fra spesifikasjonen, skal søkeren dokumentere 

at opplysningene er relevante for det aktuelle nye næringsmiddelet. 

Toksikologiske undersøkelser skal utføres i anlegg som oppfyller kravene i direktiv 2004/10/EF, eller, dersom de utføres 

utenfor Unionens territorium, skal OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis følges. Søkeren skal framlegge dokumentasjon 

på at disse kravene er oppfylt og begrunne ethvert avvik fra standardprotokollene. 

8. Søkeren skal foreslå en overordnet konklusjon om sikkerheten ved den foreslåtte bruken av det nye næringsmiddelet. Den 

overordnede vurderingen av de mulige risikoene for menneskers helse skal foretas med hensyn til kjent eller sannsynlig 

eksponering av mennesker.  
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Artikkel 6 

Kontroll av en søknads gyldighet 

1. Ved mottak av en søknad skal Kommisjonen straks kontrollere hvorvidt den aktuelle søknaden hører inn under virkeområdet 

for forordning (EU) 2015/2283, og hvorvidt søknaden oppfyller kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i denne forordning. 

2. Kommisjonen kan rådføre seg med Myndigheten. Myndigheten skal innen en frist på 30 virkedager oversende Kommisjonen 

sitt syn på hvorvidt søknaden oppfyller de relevante kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283. 

3. Kommisjonen kan be søkeren om tilleggsopplysninger med hensyn til søknadens gyldighet og inngå en avtale med 

søkeren om fristen for framlegging av disse opplysningene. 

4. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel og med forbehold for artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 kan en søknad 

anses som gyldig selv om den ikke inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3–5 i denne forordning, 

dersom søkeren har inngitt en hensiktsmessig begrunnelse for hver opplysning som mangler. 

5. Kommisjonen skal underrette søkeren, medlemsstatene og Myndigheten om hvorvidt søknaden anses som gyldig eller 

ikke. Dersom søknaden ikke anses som gyldig, skal Kommisjonen begrunne hvorfor den ikke anses som gyldig. 

Artikkel 7 

Opplysninger som skal være med i Myndighetens uttalelse 

1. Uttalelsen fra Myndigheten skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Identiteten til det nye næringsmiddelet. 

b) Vurderingen av produksjonsprosessen. 

c) Opplysninger om sammensetning. 

d) Spesifikasjoner. 

e) Erfaringene med bruk av det nye næringsmiddelet og/eller dets opprinnelse. 

f) Foreslåtte bruksområder og bruksnivåer og forventet inntak. 

g) Absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon (ADME). 

h) Opplysninger om næringsinnhold. 

i) Toksikologiske opplysninger. 

j) Allergiframkallende evne. 

k) En samlet risikovurdering for det nye næringsmiddelet med foreslåtte bruksområder og bruksnivåer og som setter søkelyset 

på usikkerhet og begrensninger dersom det er relevant. 

l) Dersom eksponeringen gjennom kosten overstiger de veiledende helsebaserte verdiene fastsatt i den samlede risikovur-

deringen, skal eksponeringsvurderingen av det nye næringsmiddelet være detaljert og angi bidraget til den samlede 

eksponeringen for hver næringsmiddelkategori eller hvert næringsmiddel hvis bruk er eller søkes godkjent. 

m) Konklusjoner. 

2. Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger i sin anmodning om en uttalelse fra Myndigheten. 

Artikkel 8 

Overgangstiltak 

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2018 oversende Kommisjonen listene over søknader nevnt i artikkel 35 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 
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2. Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen alle opplysninger de har mottatt om hver søknad nevnt i nr. 1. 

3. Enhver søknad nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ajourføres av søkeren for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i 

forordning (EU) 2015/2283 og i denne forordning. 

4. Som unntak får nr. 1 og 2 ikke anvendelse på søknader nevnt i nr. 1 i denne artikkel for hvilke det innen 1. januar 2018 er 

oversendt Kommisjonen en første vurderingsrapport i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 258/97(1), og for hvilke det ikke er kommet noen begrunnede innvendinger mot markedsføring av nye aktuelle 

næringsmiddelet innen fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i nevnte forordning. 

5. Fristen for inngivelse av søknader nevnt i artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal være 1. januar 2019. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Mal for følgebrev til en søknad om et nytt næringsmiddel 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:  ............................................  

Gjelder: Søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel i samsvar med forordning (EU) 2015/2283. 

(Angi valget tydelig ved å sette kryss i en av rutene.) 

☐ Søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av bruksvilkårene for et nytt næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi en 

henvisning til denne godkjenningen. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av spesifikasjonene for et nytt næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi 

en henvisning til denne godkjenningen. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av ytterligere særlige krav til merking for et nytt næringsmiddel som allerede 

er godkjent. Angi en henvisning til denne godkjenningen. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning for et nytt 

næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi en henvisning til denne godkjenningen. 

Søkeren/søkerne eller dennes/disses representant(er) i Unionen 

(navn, adresse(r) …) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

søker med dette om ajourføring av EU-listen over nye næringsmidler. 

Identiteten til det nye næringsmiddelet (det bør gis opplysninger om identiteten til det nye næringsmiddelet, avhengig av 

kategorien(e) som det nye næringsmiddelet hører inn under): 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Fortrolighet(1). Dersom det er relevant, skal det angis om søknaden inneholder fortrolige opplysninger i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EU) 2015/2283. 

☐ Ja 

☐ Nei 

Datasikring(2). Dersom det er relevant, skal det angis om søknaden inneholder en anmodning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

☐ Ja 

☐ Nei 

  

(1) Søkerne skal bruke malen i vedlegg II til å angi hvilke opplysninger de ønsker behandlet som fortrolige, og skal framlegge alle nødvendige 

opplysninger for å dokumentere sin anmodning om fortrolig behandling. 

(2) Søkeren skal angi hvilken eller hvilke deler av søknaden som inneholder data som er underlagt eiendomsrett, og som det er anmodet om 

sikring av, og skal tydelig angi avsnitt og sidenummer(-numre). Søkeren skal framlegge en etterprøvbar begrunnelse eller erklæring for 

påberopelse av eiendomsrett. 
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Næringsmiddelkategorier, bruksvilkår og krav til merking 

Næringsmiddelkategori Særlige bruksvilkår Ytterligere særlige krav til merking 

   

   

Med vennlig hilsen 

Underskrift  ..................................  

Vedlegg: 

☐ Fullstendig dokumentasjon 

☐ Sammendrag av dokumentasjonen 

☐ Liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige, og etterprøvbar begrunnelse for dette 

☐ Opplysninger som underbygger sikring av data som er underlagt eiendomsrett i søknaden om det nye næringsmiddelet 

☐ Kopi av de administrative dataene om søkeren/søkerne 

 _____  
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VEDLEGG II 

Begrunnelse for fortrolig behandling av opplysninger 

Dette vedlegg skal ajourføres under søknadsprosedyren hver gang en søker ber om fortrolig behandling av opplysninger. 

Dersom produksjonsprosessen inneholder fortrolige opplysninger, skal det gis et ikke-fortrolig sammendrag av produksjons-

prosessen. 

Opplysninger som bes behandlet som fortrolige Begrunnelse 

Avsnitt x.y (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Vedlegg X (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Avsnitt x.y (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Vedlegg X (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2470 

av 20. desember 2017 

om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler og om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 2015/2283 fastsettes regler for omsetning og bruk av nye næringsmidler i Unionen. 

2) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen opprette EU-listen over nye næringsmidler som 

er godkjent eller meldt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(2). 

3) EU-listen over nye næringsmidler får anvendelse uten at det berører andre bestemmelser fastsatt i sektorspesifikt 

regelverk. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

EU-liste over godkjente nye næringsmidler 

EU-listen over nye næringsmidler som kan bringes i omsetning i Unionen som nevnt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283, opprettes med dette og er oppført i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2019/EØS/50/28 
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VEDLEGG 

EU-LISTE OVER NYE NÆRINGSMIDLER 

Innhold i listen 

1. EU-listen skal bestå av tabell 1 og 2. 

2. Tabell 1 omfatter godkjente nye næringsmidler og inneholder følgende opplysninger: 

Kolonne 1: Godkjent nytt næringsmiddel 

Kolonne 2: Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet. Denne kolonnen er videre delt i to: Angitt næringsmiddelkategori 

og øvre grenseverdier 

Kolonne 3: Andre særlige krav til merking 

Kolonne 4: Andre krav 

3. Tabell 2 omfatter spesifikasjoner for nye næringsmidler og inneholder følgende opplysninger: 

Kolonne 1: Godkjent nytt næringsmiddel 

Kolonne 2: Spesifikasjoner 
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Tabell 1: Godkjente nye næringsmidler 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

N-acetyl-D-neuraminsyre Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «N-acetyl-D-neuraminsyre». 

Kosttilskudd som inneholder N-acetyl-D-

neuraminsyre, skal merkes med en opplysning 

om at kosttilskuddet ikke bør gis til spedbarn, 

småbarn og barn under 10 år dersom de inntar 

morsmelk eller andre næringsmidler tilsatt  

N-acetyl-D-neuraminsyre i løpet av samme 

24-timersperiode. 

 

Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013(1) 

0,05 g/l rekonstituert produkt 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

0,05 g/kg for næringsmidler i fast form 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål for spedbarn og småbarn som definert 

i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til spedbarn og småbarn som 

disse produktene er beregnet på, men 

under ingen omstendigheter høyere enn de 

øvre grenseverdiene som er angitt for den 

kategorien som er nevnt i tabellen, og som 

tilsvarer produktene. 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

0,2 g/l (drikker) 

1,7 g/kg (stenger) 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014(2) 

1,25 g/kg 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og steriliserte 

(herunder UHT-behandlede) melkebaserte 

produkter 

0,05 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter som er varmebehandlet etter 

syrning, aromatiserte syrnede melkeprodukter, 

herunder varmebehandlede produkter 

0,05 g/l (drikker) 

0,4 g/kg (fast form) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Melkeprodukterstatninger, herunder melke- 

og fløteerstatninger til drikker 

0,05 g/l (drikker) 

0,25 g/kg (fast form) 

Kornstenger 0,5 g/kg 

Bordsøtningsmidler 8,3 g/kg 

Frukt- og grønnsaksbaserte drikker 0,05 g/l 

Aromatiserte drikker 0,05 g/l 

Spesialkaffe, te, urtete og fruktte, sikori; 

ekstrakter av te, urtete, fruktte og sikori; 

bearbeidede produkter av te, urter, frukt og 

korn til uttrekk 

0,2 g/kg 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF(3) 

300 mg/dag for befolkningen generelt som 

er eldre enn ti år 

55 mg/dag for spedbarn 

130 mg/dag for småbarn 

250 mg/dag for barn i alderen tre til ti år 

Tørket fruktmasse av apebrød 

(Adansonia digitata) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fruktmasse av apebrød». 

 

Ekstrakt av Ajuga reptans fra 

cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende ekstrakt av blomstrende 

overjordiske deler av krypjonsokkoll 

(Ajuga reptans) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

L-alanyl-L-glutamin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spedbarn og småbarn 

Algeolje fra mikroalgen 

Ulkenia sp. 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra mikroalgen Ulkenia 

sp.» 

 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melkebaserte 

drikker) 

60 mg/100 ml 

Olje fra Allanblackia-frø Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra Allanblackia-frø». 

 

Smørbare gule fettstoffer og krembaserte 

smørbare produkter 

20 g/100 g 

Ekstrakt av blader av Aloe 

macroclada Baker 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende gel utvunnet av Aloe vera (L.) 

Burm. 

Olje fra antarktisk krill 

(Euphausia superba) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA (samlet) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lipidekstrakt fra krepsdyret 

antarktisk krill (Euphasia superba)». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter  

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA (samlet)   

Alkoholfrie drikker 

Melkebaserte drikker 

Melkeerstatningsdrikker 

80 mg/100 ml 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 ml 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Ernæringsstenger/kornstenger 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 000 mg/dag for befolkningen generelt 

450 mg/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat beregnet på spedbarn og småbarn 

som omfattes av forordning (EU) 

nr. 609/2013 

200 mg/100 ml 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje fra antarktisk krill rik på 

fosfolipider fra Euphausia 

superba 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA (samlet) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lipidekstrakt fra krepsdyret 

antarktisk krill (Euphasia superba)». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter  

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker 

Melkebaserte drikker 

Melkeerstatningsdrikker 

80 mg/100 ml 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 ml 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Ernæringsstenger/kornstenger 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 000 mg/dag for befolkningen generelt 

450 mg/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA (samlet)   

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat beregnet på spedbarn og småbarn 

som omfattes av forordning (EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 ml 

Næringsmidler til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær eller 

redusert forekomst av gluten i samsvar med 

kravene i Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 828/2014 

Olje med høyt innhold av 

arakidonsyre fra soppen 

Mortierella alpina 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra Mortierella alpina» 

eller «Mortierella alpina-olje». 

 

Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål 

for for tidlig fødte spedbarn som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Arganolje fra Argania spinosa Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet  

på merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Arganolje», og dersom 

det benyttes som smaksingrediens, skal 

«Vegetabilsk olje bare til bruk som smak-

singrediens» angis på etiketten. 

 

Som smaksingredienser Ikke angitt 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av vegetabilske 

oljer i næringsmidler 

Astaxantinrik oleoharpiks fra 

Haematococcus pluvialis-alger 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Astaxantin». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

40-80 mg/dag av oleoharpiks, noe som gir 

≤ 8 mg astaxantin per dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Basilikumfrø (Ocimum 

basilicum) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Fruktjuice og blandingsdrikker av frukt/ 

grønnsaker 

3 g/200 ml for tilsetting av hele basili-

kumfrø (Ocimum basilicum) 

Ekstrakt av gjærede svarte 

bønner 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Ekstrakt av gjærede svarte 

soyabønner» eller «Gjæret soyaekstrakt». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

4,5 g/dag 

Bovint laktoferrin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Laktoferrin av kumelk». 

 

Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

(drikkeklar) 

100 mg/100 ml 

Næringsmidler basert på melkeprodukter 

beregnet på småbarn (spise-/drikkeklare) 

200 mg/100 g 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler (fast 

form) 

670 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Avhengig av den enkeltes behov, opptil  

3 g/dag 

Drikker basert på melk 200 mg/100 g 

Pulverblandinger til melkebaserte drikker 

(drikkeklare) 

330 mg/100 g 

Drikker basert på syrnet melk (herunder 

yoghurtdrikker) 

50 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker 120 mg/100 g 

Produkter basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Produkter basert på ost 2 000 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Iskrem 130 mg/100 g 

Kaker og konditorvarer 1 000 mg/100 g 

Godteri 750 mg/100 g 

Tyggegummi 3 000 mg/100 g 

Olje fra frø av Buglossoides 

arvensis 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for stearidonsyre (STA) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Raffinert olje fra 

Buglossoides». 

 

Melkeprodukter og melkeprodukterstatninger 250 mg/100 g 

75 mg/100 g til drikker 

Ost og osteprodukter 750 mg/100 g 

Smør og andre fett- og oljeemulsjoner, 

herunder smørbart fett (ikke til koking eller 

steking) 

750 mg/100 g 

Frokostkorn 625 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

500 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spesielle medisinske formål beregnet på 

spedbarn og småbarn 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje fra Calanus finmarchicus Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra Calanus 

finmarchicus (krepsdyr)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2,3 g/dag 

Tyggegummibase (mono-

metoksypolyetylenglykol) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Gummibase (herunder 1,3-

butadien, 2-metyl-homopolymer, maleatert, 

estere med polyetylenglykol-mono-Me-

eter)» eller «Gummibase (herunder CAS-

nr. 1246080-53-4)». 

 

Tyggegummi 8 % 

Tyggegummibase (metyl-

vinyleter-maleinsyreanhydrid-

kopolymer) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Gummibase (herunder metyl-

vinyleter-maleinsyreanhydridkopolymer)» 

eller «Gummibase (herunder CAS-nr. 9011-

16-9)». 

 

Tyggegummi 2 % 

Chiaolje fra Salvia hispanica Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Chiaolje (Salvia hispanica)». 

 

Fettstoffer og oljer 10 % 

Ren chiaolje 2 g/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2 g/dag 

Chiafrø (Salvia hispanica) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Chiafrø 

(Salvia hispanica)». 

2. Ferdigpakkede chiafrø (Salvia hispanica) 

skal være påført ytterligere merking for å 

informere forbrukeren om at daglig 

inntak er høyst 15 g. 

 

Brødprodukter 5 % (hele eller malte chiafrø) 

Bakverk 10 % hele chiafrø 

Frokostkorn 10 % hele chiafrø 

Frukt-, nøtte- og frøblandinger 10 % hele chiafrø 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Fruktjuice og blandingsdrikker av 

frukt/grønnsaker 

15 g/dag for tilsetning av hele, knuste eller 

malte chiafrø 

Ferdigpakkede chiafrø som sådan 15 g/dag av hele chiafrø 

Smørbare fruktprodukter 1 % hele chiafrø 

Yoghurt 1,3 g hele chiafrø per 100 g yoghurt eller 

4,3 g hele chiafrø per 330 g yoghurt 

(porsjon) 

Steriliserte ferdigretter basert på korn, 

pseudokorn og/eller belgfrukter 

5 % hele chiafrø 

Kitinglukan fra Aspergillus 

niger 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Kitinglukan fra Aspergillus 

niger». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

5 g/dag 

Kitinglukankompleks fra 

Fomes fomentarius 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Kitinglukan fra Fomes 

fomentarius». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

5 g/dag 

Kitosanekstrakt av sopp 

(Agaricus bisporus, Aspergillus 

niger) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Kitosanekstrakt fra Agaricus 

bisporus» eller «Kitosanekstrakt fra 

Aspergillus niger». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I tråd med vanlig bruk i kosttilskudd av 

kitosan fra krepsdyr 

Kondroitinsulfat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Kondroitinsulfat framstilt ved 

mikrobiell gjæring og sulfatering». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne, unntatt gravide og 

ammende kvinner 

1 200 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Krompikolinat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for totalt krominnhold Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Krompikolinat». 

 

Næringsmidler som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

250 μg/dag 

Næringsmidler som er anriket i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1925/2006(4) 

Cistus incanus L. Pandalis (urt) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Cistus incanus L. Pandalis 

(urt)». 

 

Urtete Beregnet daglig inntak: 3 g urter/dag  

(2 kopper/dag) 

Citikolin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Citikolin». 

2. Merking av næringsmidler som 

inneholder citikolin, skal være påført en 

opplysning om at produktet ikke er 

beregnet på å bli inntatt av barn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

500 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

250 mg/porsjon og et daglig inntak på 

høyst 1 000 mg 

Clostridium butyricum Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Clostridium butyricum 

MIYAIRI 588 (CBM 588)» eller 

«Clostridium butyricum (CBM 588)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

1,35 × 108 KDE/dag 

Ekstrakt av avfettet 

kakaopulver 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Forbrukerne skal få beskjed om ikke å innta 

mer enn 600 mg polyfenoler, som tilsvarer 

1,1 g ekstrakt av avfettet kakaopulver per 

dag. 

 

Ernæringsstenger 1 g/dag og 300 mg polyfenoler, som 

tilsvarer høyst 550 mg ekstrakt av avfettet 

kakaopulver i en porsjon næringsmiddel 

(eller kosttilskudd) 

Melkebaserte drikker 

Andre næringsmidler (herunder kosttilskudd 

som definert i direktiv 2002/46/EF) som er 

blitt bærere for funksjonelle ingredienser, og 

som vanligvis er beregnet på å bli inntatt av 

helsebevisste voksne 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Kakaoekstrakt med lavt 

fettinnhold 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Forbrukerne skal få beskjed om ikke å innta 

mer enn 600 mg kakaoflavanoler per dag. 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd som 

definert i direktiv 2002/46/EF 

730 mg/porsjon og omkring 1,2 g/dag 

Korianderfrøolje fra 

Coriandrum sativum 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Korianderfrøolje». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

600 mg/dag 

Tørket frukt av Crataegus 

pinnatifida 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Tørket frukt av Crataegus 

pinnatifida». 

 

Urtete I samsvar med vanlig bruk av Crataegus 

laevigata i næringsmidler 
Syltetøy og gelé i samsvar med direktiv 

2001/113/EF(5) 

Kompotter 

α-syklodekstrin Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Alfa-syklodekstrin» eller «α-

syklodekstrin». 

 

γ-syklodekstrin Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Gamma-syklodekstrin» eller 

«γ-syklodekstrin». 

 

Dekstranpreparat framstilt av 

Leuconostoc mesenteroides 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Dekstran». 

 

Bakervarer 5 % 

Diasylglyserololje av 

vegetabilsk opprinnelse 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Diasylglyserololje av 

vegetabilsk opprinnelse (minst 80 % 

diasylglyseroler)». 

 

Matoljer  

Smørbare fettstoffer 

Salatdressinger 

Majones 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

drikker) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Bakervarer  

Yoghurtlignende produkter 

Dihydrokapsiat (DHC) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Dihydro-

kapsiat». 

2. Kosttilskudd som inneholder syntetisk 

dihydrokapsiat, merkes som «Ikke 

beregnet på barn opptil 4 1/2 år». 

 

Kornstenger 9 mg/100 g 

Kjeks og småkaker 9 mg/100 g 

Risbaserte snacks 12 mg/100 g 

Kullsyreholdige drikker, fortynnbare drikker, 

drikker basert på fruktjuice 

1,5 mg/100 ml 

Grønnsaksdrikker 2 mg/100 ml 

Kaffebaserte drikker, tebaserte drikker 1,5 mg/100 ml 

Aromatisert vann - ikke kullsyreholdig 1 mg/100 ml 

Forkokt havregrøt 2,5 mg/100 g 

Andre kornprodukter 4,5 mg/100 g 

Iskrem, melkedesserter 4 mg/100 g 

Puddingblandinger (spiseklare) 2 mg/100 g 

Produkter basert på yoghurt 2 mg/100 g 

Sjokoladevarer 7,5 mg/100 g 

Harde sukkervarer 27 mg/100 g 

Sukkerfri tyggegummi 115 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Melke- og fløteerstatninger 40 mg/100 g 

Søtstoffer 200 mg/100 g 

Suppe (spiseklar) 1,1 mg/100 g 

Salatdressing 16 mg/100 g 

Vegetabilske proteiner 5 mg/100 g 

Ferdigretter 3 mg/måltid 

Måltidserstatninger for vektkontroll 3 mg/måltid 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

drikker) 

1 mg/100 ml 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 mg/enkelt inntak 

9 mg/dag 

Pulverblandinger til alkoholfrie drikker 14,5 mg/kg, som tilsvarer 1,5 mg/100 ml 

Tørket ekstrakt av Lippia 

citriodora fra cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lippia citriodora fra 

cellekulturer HTN®Vb)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende ekstrakt av bladene av Lippia 

citriodora 

Ekstrakt av Echinacea 

angustifolia fra cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende ekstrakt av roten av Echinacea 

angustifolia 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje fra Echium plantagineum Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for stearidonsyre (STA) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Raffinert Echium-olje». 

 

Melkebaserte produkter og drikkeyoghurter i 

enkeltporsjoner 

250 mg/100 g, 75 mg/100 g til drikker 

Osteretter 750 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 750 mg/100 g 

Frokostkorn 625 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

500 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Epigallokatekingallat som 

renset ekstrakt av grønne 

teblader (Camellia sinensis) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Merkingen skal være forsynt med en 

opplysning om at forbrukerne ikke bør innta 

mer enn 300 mg ekstrakt per dag. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

150 mg ekstrakt i én porsjon nærings-

middel eller kosttilskudd 

Næringsmidler som er anriket i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1925/2006 

L-ergotionein Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «L-ergotionein». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

30 mg/dag for befolkningen generelt 

(unntatt gravide og ammende kvinner) 

20 mg/dag for barn over tre år 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Jern(III)natrium-EDTA Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier (uttrykt som vannfritt 

EDTA) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Jern(III)natrium-EDTA». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

18 mg/dag for barn 

75 mg/dag for voksne 

Næringsmidler som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

12 mg/100 g 

Næringsmidler som er anriket i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1925/2006 

Jern(II)ammoniumfosfat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Jern(II)ammoniumfosfat». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

Brukes i samsvar med direktiv 

2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 

eller forordning (EF) nr. 1925/2006 

Næringsmidler som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

Næringsmidler som er anriket i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1925/2006 

Fiskepeptider fra Sardinops 

sagax 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fiskepeptidprodukt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fiskepeptider av (Sardinops 

sagax)». 

 

Næringsmidler basert på yoghurt, 

yoghurtdrikker, syrnede melkeprodukter og 

melkepulver 

0,48 g/100 g (spise-/drikkeklar) 

Aromatisert vann og grønnsaksbaserte 

drikker 

0,3 g/100 g (drikkeklar) 

Frokostkorn 2 g/100 g 

Supper, gryteretter og suppepulver 0,3 g/100 g (spiseklar) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Flavonoider fra Glycyrrhiza 

glabra 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for flavonoider fra 

Glycyrrhiza glabra 

1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Flavonoider 

fra Glycyrrhiza glabra L.». 

2. Merkingen av næringsmidler der 

produktet er tilsatt som ny næringsmid-

delingrediens, skal angi følgende: 

a) Produktet må ikke inntas av gravide 

og ammende kvinner, barn og 

ungdommer. 

b) Personer som tar reseptpliktige 

legemidler, bør bruke produktet bare 

under medisinsk tilsyn. 

c) Høyst 120 mg flavonoider per dag 

bør inntas. 

3. Mengden flavonoider i det ferdige 

næringsmiddelet skal angis på merkingen 

for næringsmidler som inneholder stoffet. 

Drikker som inneholder 

flavonoider, skal selges 

til sluttforbrukeren i 

enkeltporsjoner. 
Drikker basert på melk 120 mg/dag 

Drikker basert på yoghurt 

Drikker basert på frukt eller grønnsaker 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

120 mg/dag 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

120 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

120 mg/dag 

Fukoidanekstrakt av 

blæretang (Fucus vesiculosus) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fukoidanekstrakt av 

blæretang (Fucus vesiculosus)» 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd som 

definert i direktiv 2002/46/EF, for befolk-

ningen generelt 

250 mg/dag 

Fukoidanekstrakt av algen 

Undaria pinnatifida 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fukoidanekstrakt av algen 

Undaria pinnatifida» 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd som 

definert i direktiv 2002/46/EF, for befolk-

ningen generelt 

250 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

2'-fukosyllaktose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «2'-fuko-

syllaktose». 

2. Merkingen av kosttilskudd som 

inneholder 2'-fukosyllaktose, skal være 

påført opplysning om at tilskuddet ikke 

bør brukes dersom andre næringsmidler 

med tilsatt 2'-fukosyllaktose inntas 

samme dag. 

3. Merkingen av kosttilskudd som 

inneholder 2'-fukosyllaktose og er 

beregnet på småbarn, skal være påført 

opplysning om at tilskuddet ikke bør 

brukes dersom brystmelk eller andre 

næringsmidler med tilsatt 2'-fuko-

syllaktose inntas samme dag. 

 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og steriliserte 

(herunder UHT-behandlede) melkebaserte 

produkter 

1,2 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter 

1,2 g/l for drikker 

19,2 g/kg for andre produkter enn drikker 

Aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede 

produkter 

1,2 g/l for drikker 

19,2 g/kg for andre produkter enn drikker 

Melkeprodukterstatninger, herunder melke- 

og fløteerstatninger til drikker 

1,2 g/l for drikker 

12 g/kg for andre produkter enn drikker 

400 g/kg for melke- og fløteerstatninger 

Kornstenger 12 g/kg 

Bordsøtningsmidler 200 g/kg 

Morsmelkerstatning som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013 

1,2 g/l alene eller i kombinasjon med opptil 

0,6 g/l lakto-N-neotetraose i forholdet 2:1 i 

det bruksklare sluttproduktet som bringes i 

omsetning som sådan, eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

1,2 g/l alene eller i kombinasjon med opptil 

0,6 g/l lakto-N-neotetraose i forholdet 2:1 i 

det bruksklare sluttproduktet som bringes i 

omsetning som sådan, eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

12 g/kg for andre produkter enn drikker 

1,2 g/l for bruksklare næringsmidler i 

flytende form som bringes i omsetning 

som sådan, eller rekonstitueres etter 

produsentens anvisninger 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

1,2 g/l for melkebaserte drikker og 

lignende produkter som tilsettes alene eller 

i kombinasjon med opptil 0,6 g/l lakto-N-

neotetraose i forholdet 2:1 i det bruksklare 

sluttproduktet som bringes i omsetning 

som sådan, eller rekonstitueres etter 

produsentens anvisninger 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

4,8 g/l for drikker 

40 g/kg for stenger 

Brød og pastaprodukter med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av gluten i 

samsvar med kravene i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 

60 g/kg 

Aromatiserte drikker 1,2 g/l 

Kaffe, te (unntatt svart te), urtete og fruktte, 

sikori; ekstrakter av te, urtete, fruktte og 

sikori; bearbeidede produkter av te, urter, 

frukt og korn til uttrekk, samt blandinger og 

lettløselige pulverpreparater av disse 

produktene 

9,6 g/l – den øvre grenseverdien gjelder 

for bruksklare produkter 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

3,0 g/dag for befolkningen generelt 

1,2 g/dag for småbarn 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Galakto-oligosakkarid 

Angitt næringsmiddelkategori 

Øvre grenseverdier (uttrykt som forholdet kg 

galakto-oligosakkarid / kg ferdig 

næringsmiddel) 

  

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

0,333 

Melk 0,020 

Melkebaserte drikker 0,030 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

drikker) 

0,020 

Melkeerstatningsdrikker 0,020 

Yoghurt 0,033 

Melkebaserte desserter 0,043 

Fryste melkebaserte desserter 0,043 

Fruktdrikker og energidrikker 0,021 

Måltidserstatningsdrikker for spedbarn 0,012 

Saftdrikker til barn 0,025 

Yoghurtdrikker til barn 0,024 

Dessert til barn 0,027 

Snacks til barn 0,143 

Kornprodukter til barn 0,027 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

0,013 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 

Angitt næringsmiddelkategori 

Øvre grenseverdier (uttrykt som forholdet kg 

galakto-oligosakkarid / kg ferdig 

næringsmiddel) 

  

Juice 0,021 

Fyll til fruktpaier 0,059 

Bearbeidede produkter av frukt 0,125 

Stenger 0,125 

Korn 0,125 

Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

0,008 

Glukosamin HCl Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av glukosamin 

fra skalldyr i næringsmidler 

Næringsmidler som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

Måltidserstatning for vektkontroll 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Glukosaminsulfat KCl Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av glukosamin 

fra skalldyr i næringsmidler 

Glukosaminsulfat NaCl Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av glukosamin 

fra skalldyr i næringsmidler 

Guarkjernemel Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være 

«Guarkjernemel». 

2. På alle næringsmidler som inneholder 

guarkjernemel, skal det tydelig opplyses 

om mulig risiko for fordøyelsesbesvær 

for barn under 8 år som eksponeres for 

guarkjernemel. 

Eksempel: «Overdrevet inntak av disse 

produktene kan forårsake fordøyelses-

besvær, særlig for barn under 8 år». 

3. For produkter med to beholdere som 

inneholder henholdsvis melke- og korn-

produkter, skal bruksanvisningen klart 

angi behovet for å blande korn- og 

melkeprodukter før inntak for å ta hensyn 

til den potensielle risikoen for 

forstoppelse i mage-tarm-systemet. 

 

Ferske melkeprodukter som yoghurt, 

surmelk, ferskost og andre melkebaserte 

desserter. 

1,5 g/100 g 

Frukt- eller grønnsaksbaserte næringsmidler i 

flytende form (av typen «smoothie») 

1,8 g/100 g 

Frukt- eller grønnsaksbaserte kompotter 3,25 g/100 g 

Kornprodukter ledsaget av et melkeprodukt, i 

emballasje som inneholder to beholdere 

10 g/100 g i kornprodukter 

Ingen i det medfølgende melkeproduktet 

1 g/100 g i det spiseklare produktet 

Varmebehandlede 

melkeprodukter syrnet med 

Bacteroides xylanisolvens 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Syrnede melkeprodukter (i flytende form, 

halvtflytende form og som spraytørket 

pulver) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Hydroksytyrosol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Hydroksytyrosol». 

Merkingen av næringsmidler som inneholder 

hydroksytyrosol, skal være forsynt med 

følgende angivelser: 

a) Dette næringsmiddelet bør ikke inntas av 

barn under tre år samt gravide og 

ammende kvinner. 

b) Dette næringsmiddelet bør ikke brukes 

til koking, baking eller steking. 

 

Fiskeoljer og vegetabilske oljer (unntatt 

olivenolje og oljer fra olivenpressrester som 

definert i del VIII i vedlegg VII til forordning 

(EU) nr. 1308/2013(6)) som bringes i 

omsetning som sådan 

0,215 g/kg 

Smørbart fett som definert i del VII i vedlegg 

VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 som 

bringes i omsetning som sådan 

0,175 g/kg 

Isstrukturerende protein, type 

III HPLC 12 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Isstrukturerende protein». 

 

Spiseis 0,01 % 

Vandige ekstrakter av tørkede 

blader av Ilex guayusa 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Ekstrakter av tørkede blader 

av Ilex guayusa». 

 

Urtete I samsvar med vanlig bruk i urtete og 

kosttilskudd av lignende vandig ekstrakt 

av tørkede blader av Ilex paraguariensis Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

Isomalto-oligosakkarid Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Isomalto-

oligosakkarid». 

2. Næringsmidler som inneholder den nye 

ingrediensen, skal merkes som «en kilde 

til glukos». 

 

Leskedrikker med redusert energiinnhold 6,5 % 

Energidrikker 5,0 % 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

(herunder isotoniske drikker) 

6,5 % 

Fruktjuicer 5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 

Bearbeidede grønnsaker og grønnsakjuicer 5 % 

Andre leskedrikker 5 % 

Kornstenger 10 % 

Småkaker, kjeks 20 % 

Kornstenger til frokost 25 % 

Harde sukkervarer 97 % 

Myke sukkervarer/sjokoladeplater 25 % 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

stenger eller melkebasert) 

20 % 

Isomaltulose Ikke angitt 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet

på merkingen av næringsmidler som

inneholder det, skal være «Isomaltulose».

2. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet

på merkingen skal være ledsaget av en

angivelse av at «Isomaltulose er en kilde

til glukose og fruktose».

Laktitol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Laktitol». 
Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF (kapsler eller tabletter) beregnet 

på voksne 

20 g/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Lakto-N-neotetraose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lakto-N-

neotetraose». 

2. Merking av kosttilskudd som inneholder 

lakto-N-neotetraose, skal merkes med en 

opplysning om at kosttilskudd ikke bør 

brukes dersom andre næringsmidler tilsatt 

lakto-N-neotetraose inntas samme dag. 

3. Merking av kosttilskudd som inneholder 

lakto-N-neotetraose beregnet på småbarn, 

skal merkes med en opplysning om at 

kosttilskudd ikke bør brukes dersom 

morsmelk eller andre næringsmidler tilsatt 

lakto-N-neotetraose inntas samme dag. 

 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og steriliserte 

(herunder UHT-behandlede) melkebaserte 

produkter 

0,6 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter 

0,6 g/l for drikker 

9,6 g/kg for andre produkter enn drikker 

Aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede 

produkter 

0,6 g/l for drikker 

9,6 g/kg for andre produkter enn drikker 

Melkeprodukterstatninger, herunder melke- 

og fløteerstatninger til drikker 

0,6 g/l for drikker 

6 g/kg for andre produkter enn drikker 

200 g/kg for melke- og fløteerstatninger 

Kornstenger 6 g/kg 

Bordsøtningsmidler 100 g/kg 

Morsmelkerstatning som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013 

0,6 g/l i kombinasjon med opptil 1,2 g/l 2'-

fukosyllaktose i forholdet 1:2 i det 

bruksklare sluttproduktet som bringes i 

omsetning som sådan eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

0,6 g/l i kombinasjon med opptil 1,2 g/l 2'-

fukosyllaktose i forholdet 1:2 i det 

bruksklare sluttproduktet som bringes i 

omsetning som sådan eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

6 g/kg for andre produkter enn drikker 

0,6 g/l for bruksklare næringsmidler i 

flytende form som bringes i omsetning 

som sådan eller rekonstitueres etter 

produsentens anvisninger 

  

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

0,6 g/l for melkebaserte drikker og 

lignende produkter som tilsettes alene eller 

i kombinasjon med 2'-O-fukosyllaktose i 

konsentrasjoner på opptil 1,2 g/l, i 

forholdet 1:2 i det bruksklare slutt-

produktet som bringes i omsetning som 

sådan eller rekonstitueres etter produ-

sentens anvisninger 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse produ-

ktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

2,4 g/l for drikker 

20 g/kg for stenger 

Brød og pastaprodukter med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av gluten i 

samsvar med kravene i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 

30 g/kg 

Aromatiserte drikker 0,6 g/l 

Kaffe, te (unntatt svart te), urtete og fruktte, 

sikori; ekstrakter av te, urtete, fruktte og 

sikori; bearbeidede produkter av te, urter, 

frukt og korn til uttrekk, samt blandinger og 

lettløselige pulverpreparater av disse 

produktene 

4,8 g/l – den øvre grenseverdien gjelder 

for bruksklare produkter 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

1,5 g/dag for befolkningen generelt 

0,6 g/dag for småbarn 

Bladekstrakt av lusernen 

Medicago sativa 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Protein fra lusern (Medicago 

sativa)» eller «Protein fra alfalfa (Medicago 

sativa)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

10 g/dag 

Lykopen Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lykopen». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

15 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Lykopen fra Blakeslea trispora Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lykopen». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

15 mg/dag 

Lykopen fra tomater Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lykopen». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Lykopen-oleoharpiks fra 

tomater 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for lykopen Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Lykopen-oleoharpiks fra 

tomater». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 

Total kosterstatning for vektkontroll omfattet 

av forordning (EU) nr. 609/2013 og målti-

dserstatninger for vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for lykopen   

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Magnesiumsitratmalat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Magnesiumsitratmalat». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

 

Ekstrakt av magnoliabark Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Ekstrakt av magnoliabark». 

 

Myntepastiller (sukkervarer) 0,2 % for å gi frisk ånde. Basert på et 

iblandingsnivå på høyst 0,2 % og en 

tyggegummi-/pastillstørrelse på høyst  

1,5 g per stykk vil hver tyggegummi eller 

pastill inneholde høyst 3 mg ekstrakt av 

magnoliabark. 

Tyggegummi 

Maiskimolje med høyt innhold 

av stoffer som ikke kan for-

såpes 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Maiskimekstrakt». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2 g/dag 

Tyggegummi 2 % 

Metylcellulose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Metylcellulose». 

Metylcellulose skal ikke 

brukes i næringsmidler 

som er særlig beregnet på 

småbarn. 

Spiseis 2 % 

Aromatiserte drikker 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede 

melkeprodukter 

 

Kalde desserter (produkter basert på melk, 

fett, frukt, korn eller egg) 

Bearbeidede produkter av frukt 

(fruktmasse, -pureer eller -kompotter) 

Supper og buljonger 

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, 

glukosaminsalt 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «(6S)-5-metyltetrahydrofol-

syre, glukosaminsalt» eller «5MTHF-

glukosamin». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF som kilde til folat 

   

Monometylsilantriol (organisk 

silisium) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for silisium Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Organisk silisium (mono-

metylsilantriol)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne (i flytende form) 

10,40 mg/dag 

Ekstrakt av mycel fra shitake 

(Lentinula edodes) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Ekstrakt fra soppen Lentinula 

edodes» eller «Ekstrakt fra shitakesopp». 

 

Brødprodukter 2 ml/100 g 

Leskedrikker 0,5 ml/100 ml 

Ferdigretter 2,5 ml per måltid 

Næringsmidler basert på yoghurt 1,5 ml/100 ml 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2,5 ml per daglig dose 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Juice av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Nonijuice» eller «Juice av 

Morinda citrifolia». 

 

Pasteuriserte drikker basert på frukt og 

fruktnektar 

30 ml per porsjon (opptil 100 % nonijuice) 

eller 

20 ml to ganger om dagen, høyst 40 ml per 

dag 

Pulver av nonifruktjuice 

(Morinda citrifolia) 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

6,6 g/dag (tilsvarer 30 ml nonijuice) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Pulver av nonijuice» eller 

«Pulver av juice av Morinda citrifolia». 

 

Puré og konsentrat av 

nonifrukt (Morinda citrifolia) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være som følger: 

For fruktpuré: 

«Fruktpuré av Morinda citrifolia» eller «Puré 

av nonifrukt». 

For fruktkonsentrat: 

«Fruktkonsentrat av Morinda citrifolia» eller 

«Konsentrat av nonifrukt». 

 

 Fruktpuré 

Godteri/søtsaker 45 g/100 g 

Kornstenger 53 g/100 g 

Pulverblandinger til næringsdrikker (tørrvekt) 53 g/100 g 

Drikker med kullsyre 11 g/100 g 

Iskrem og sorbet 31 g/100 g 

Yoghurt 12 g/100 g 

Kjeks 53 g/100 g 

Boller, kaker og konditorvarer 53 g/100 g 

Frokostkorn (helkorn) 88 g/100 g 

Syltetøy og gelé i samsvar med direktiv 

2001/113/EF 

133 g/100 g 

Basert på forbehandlet mengde som gir 

100 gram ferdig produkt 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

 Søte smørbare fettstoffer, fyll og glasurer 31 g/100 g   

Sauser, pikkels, sjyer og smaksingredienser 88 g/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

26 g/dag 

 Fruktkonsentrat 

Godteri/søtsaker 10 g/100 g 

Kornstenger 12 g/100 g 

Pulverblandinger til næringsdrikker (tørrvekt) 12 g/100 g 

Drikker med kullsyre 3 g/100 g 

Iskrem og sorbet 7 g/100 g 

Yoghurt 3 g/100 g 

Kjeks 12 g/100 g 

Boller, kaker og konditorvarer 12 g/100 g 

Frokostkorn (helkorn) 20 g/100 g 

Syltetøy og gelé i samsvar med direktiv 

2001/113/EF 

30 g/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Søte smørbare fettstoffer, fyll og glasurer 7 g/100 g 

Sauser, pikkels, sjyer og smaksingredienser 20 g/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

6 g/dag 

Noniblader (Morinda citrifolia) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Noniblader» 

eller «Blader av Morinda citrifolia». 

2. Forbrukeren skal opplyses om at en kopp 

urtete ikke bør tilberedes med mer enn  

1 g tørkede og ristede blader av Morinda 

citrifolia. 

 

Til tilberedning av urtete En kopp urtete for konsum skal ikke 

tilberedes med mer enn 1 g tørkede og 

ristede blader av Morinda citrifolia. 

Pulver av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fruktpulver av Morinda 

citrifolia» eller «Nonifruktpulver». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2,4 g/dag 

Mikroalgen Odontella aurita Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Odontella aurita 

(mikroalge)». 

 

Aromatisert pasta 1,5 % 

Fiskesupper 1 % 

Fisk- eller skalldyrterriner 0,5 % 

Buljongtilberedninger 1 % 

Kjeks 1,5 % 

Fryst, panert fisk 1,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje anriket med 

fytosteroler/fytostanoler 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fytosteroler/fytostanoler I samsvar med vedlegg III.5 til forordning 

(EU) nr. 1169/2011 

 

Smørbart fett som definert i del VII tillegg II 

bokstav B og C i vedlegg VII til forordning 

(EU) nr. 1308/2013, og unntatt fettstoffer til 

matlaging og smørbare produkter basert på 

smør eller annet animalsk fett 

1. Produkter som inneholder den nye 

næringsmiddelingrediensen, skal 

presenteres på en slik måte at de lett 

kan deles inn i porsjoner som 

inneholder enten høyst 3 g (for én 

porsjon per dag) eller høyst 1 g (for tre 

porsjoner per dag) av tilsatte 

fytosteroler/fytostanoler. 

2. Mengden av fytosteroler/fytostanoler 

tilsatt i en beholder med drikker skal 

ikke overstige 3 g. 

3. Salatdressinger, majones og krydrede 

sauser skal pakkes som enkeltpor-

sjoner. 

Melkebaserte produkter, for eksempel 

produkter basert på delvis skummet melk og 

skummetmelk, eventuelt med tilsetning av 

frukt og/eller korn, produkter basert på syrnet 

melk, for eksempel yoghurt og ostebaserte 

produkter (fettinnhold ≤ 12 g per 100 g), der 

melkefettet eventuelt er redusert og fett eller 

protein er helt eller delvis erstattet med 

vegetabilsk fett eller protein 

Soyadrikker 

Salatdressinger, majones og krydrede sauser 

Olje ekstrahert av blekksprut Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA til 

sammen 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Blekksprutolje». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter  

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA til 

sammen 

  

Bakervarer (brød og rundstykker) 200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melkebaserte 

drikker) 

60 mg/100 ml 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 000 mg/dag for befolkningen generelt 

450 mg/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

200 mg/måltid 

Høytrykkspasteuriserte 

fruktbaserte tilberedninger 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen «Høytrykkspasteurisert» skal 

angis ved siden av betegnelsen på den 

fruktbaserte tilberedningen som sådan og for 

ethvert produkt som den inngår i. 

 

Typer frukt: 

Epler, aprikos, banan, bjørnebær, blåbær, 

kirsebær, kokosnøtt, fiken, druer, grapefrukt, 

mandarin, mango, melon, fersken, pære, 

ananas, plomme, bringebær, rabarbra, 

jordbær 

 

Fosfatert maisstivelse Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fosfatert maisstivelse». 

 

Bakervarer 15 % 

Pasta 

Frokostkorn 

Kornstenger 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Fosfatidylserin fra fosfolipider 

fra fisk 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fosfatidylserin fra fisk». 

 

Drikker basert på yoghurt 50 mg/100 ml 

Pulver basert på melkepulver 3 500 mg/100 g (tilsvarer 40 mg/100 ml 

drikkeklart produkt) 

Næringsmidler basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Kornstenger 350 mg/100 g 

Sjokoladebaserte søtsaker 200 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

300 mg/dag 

Fosfatidylserin fra fosfolipider 

fra soya 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fosfatidylserin fra soya». 

 

Drikker basert på yoghurt 50 mg/100 ml 

Pulver basert på melkepulver 3,5 g/100 g (tilsvarer 40 mg/100 ml 

drikkeklart produkt) 

Næringsmidler basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Kornstenger 350 mg/100 g 

Sjokoladebaserte søtsaker 200 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Fosfolipidprodukt som 

inneholder like mengder 

fosfatidylserin og fosfatidsyre 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fosfatidylserin og fosfa-

tidsyre fra soya». 

Produktet er ikke 

beregnet markedsført til 

gravide eller ammende 

kvinner. 

Frokostkorn 80 mg/100 g 

Kornstenger 350 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin   

Næringsmidler basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Soyabaserte yoghurtlignende produkter 80 mg/100 g 

Yoghurtbaserte drikker 50 mg/100 g 

Soyabaserte yoghurtlignende drikker 50 mg/100 g 

Pulver basert på melkepulver 3,5 g/100 g (tilsvarer 40 mg/100 ml 

drikkeklart produkt) 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

800 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Fosfolipider fra eggeplomme Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Ikke angitt 

Fytoglykogen Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Fytoglykogen». 

 

Bearbeidede næringsmidler 25 % 

Fytosteroler/fytostanoler Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier I samsvar med vedlegg III.5 til forordning 

(EU) nr. 1169/2011 

 

Risdrikker 1. De skal presenteres på en slik måte at 

de lett kan deles inn i porsjoner som 

inneholder enten høyst 3 g (for én 

porsjon per dag) eller høyst 1 g (for tre 

porsjoner per dag) av tilsatte fyto-

steroler/fytostanoler. 

Mengden av fytosteroler/fytostanoler 

tilsatt i en beholder med drikker skal 

ikke overstige 3 g. 

Salatdressinger, majones og krydrede 

sauser skal pakkes som enkeltporsjoner. 

Rugbrød med mel som inneholder ≥ 50 % rug 

(sammalt rugmel, hele eller knuste rugkjerner 

og rugflak) og ≤ 30 % hvete, og med ≤ 4 % 

tilsatt sukker, men uten tilsatt fett. 

Salatdressinger, majones og krydrede sauser 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Soyadrikker  

Melkelignende produkter, for eksempel 

produkter basert på delvis skummet melk og 

skummetmelk, eventuelt med tilsetning av 

frukt og/eller korn, der melkefettet eventuelt er 

redusert, eller der melkefett og/eller -protein er 

helt eller delvis erstattet med vegetabilsk fett 

og/eller protein 

Produkter basert på syrnet melk, for eksempel 

yoghurt- og ostelignende produkter (fett-

innhold < 12 % per 100 g), der melkefettet 

eventuelt er redusert, eller der melkefett 

og/eller -protein er helt eller delvis erstattet 

med vegetabilsk fett og/eller protein 

Smørbart fett som definert i del VII tillegg II 

bokstav B og C i vedlegg VII til forordning 

(EU) nr. 1308/2007, og unntatt fettstoffer til 

matlaging og smørbare produkter basert på 

smør eller annet animalsk fett 

Plommekjerneolje Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Til steking og som krydder I samsvar med vanlig bruk av vegetabilske 

oljer i næringsmidler 

Potetprotein (koagulert) og 

hydrolysater av det 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Potetprotein». 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Prolyloligopeptidase 

(enzympreparat) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Prolyloligopeptidase». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne generelt 

120 PPU/dag (2,7 g enzympreparat/dag)  

(2 × 106 PPI/dag) 

PPU – Prolyl Peptidase Units eller Proline 

Protease Units 

PPI – Protease Picomole International 

Proteinekstrakt fra svinenyrer Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 kapsler/ dag, som tilsvarer 12,6 mg 

svinenyreekstrakt per dag 

Innhold av diaminoksidase (DAO):  

0,9 mg/dag (3 kapsler med et innhold av 

DAO på 0,3 mg/kapsel) 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Rapsolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Rapsolje (ekstrakt)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

1,5 g per porsjon anbefalt som daglig dose 

Rapsfrøprotein Som vegetabilsk proteinkilde i nærings-

midler, unntatt i morsmelkerstatning og 

tilskuddsblanding 

 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Rapsfrø-

protein». 

2. Et næringsmiddel som inneholder 

«rapsfrøprotein», skal merkes med en 

opplysning om at dette kan utløse en 

allergisk reaksjon hos forbrukere som er 

allergiske mot sennep og senneps-

produkter. Dersom det er relevant, skal 

denne opplysningen plasseres nær 

ingredienslisten. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Trans-resveratrol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Trans-

resveratrol». 

2. Merking av kosttilskudd som inneholder 

trans-resveratrol, skal merkes med en 

opplysning om at personer som bruker 

medisiner, bare bør bruke produktet 

under medisinsk tilsyn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne (i kapsel- eller 

tablettform) 

150 mg/dag 

Trans-resveratrol (mikrobiell 

kilde) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Trans-

resveratrol». 

2. Merking av kosttilskudd som inneholder 

trans-resveratrol, skal merkes med en 

opplysning om at personer som bruker 

medisiner, bare bør bruke produktet 

under medisinsk tilsyn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av resveratrol ekstrahert av parkslirekne 

(Fallopia japonica) 

Hanekamekstrakt Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Hanekamekstrakt» eller 

«Ekstrakt av hanekyllingkam». 

 

Melkebaserte drikker 40 mg/100 g eller mg/100 ml 

Drikker basert på syrnet melk 80 mg/100 g eller mg/100 ml 

Yoghurtlignende produkter 65 mg/100 g eller mg/100 ml 

Fromage frais 110 mg/100 g eller mg/100 ml 

Sacha inchi-olje fra Plukenetia 

volubilis 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Sacha inchi-olje (Plukenetia 

volubilis)». 

 

Som for linolje I samsvar med vanlig bruk av linolje i 

næringsmidler 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Salatrim Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fett med 

redusert energiinnhold (salatrim)». 

2. Det skal opplyses at overdrevet inntak 

kan forstyrre mage-tarm-systemet. 

3. Det skal opplyses at produktene ikke er 

beregnet inntatt av barn. 

 

Bakervarer og søtsaker  

Olje fra Schizochytrium sp. 

med høyt innhold av DHA og 

EPA 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA til 

sammen 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra mikroalgen 

Schizochytrium sp.». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne, unntatt gravide og 

ammende kvinner 

3 000 mg/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for gravide og ammende kvinner 

450 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 
Angitt næringsmiddelkategori 

Øvre grenseverdier for DHA og EPA til 

sammen 

  

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

fastsatt i forordning (EU) nr. 609/2013 

 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 600 mg/100 g for ost, 200 mg/100 g for 

produkter av soyamelk og melkeetter-

ligninger (unntatt drikker) 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 600 mg/100 g for ost, 200 mg/100 g for 

melkeprodukter (herunder melk, fromage 

frais og yoghurtprodukter, unntatt drikker) 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte drikker) 

80 mg/100 g 

Korn-/ernæringsstenger 500 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje fra Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra mikroalgen 

Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter  

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA   

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melkeprodukt-

erstatninger og melkebaserte drikker) 

80 mg/100 ml 

Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som fastsatt 

i forordning (EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 g 

Olje fra Schizochytrium sp. Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra mikroalgen 

Schizochytrium sp.». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter  

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukt-

erstatninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA   

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

fastsatt i forordning (EU) nr. 609/2013 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte drikker) 

80 mg/100 ml 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje fra Schizochytrium sp. 

(T18) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Olje fra mikroalgen 

Schizochytrium sp.». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter  

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA   

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte drikker) 

80 mg/100 ml 

Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

fastsatt i forordning (EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 g 

Ekstrakt av gjærede 

soyabønner 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Gjærede 

soyabønner (ekstrakt)». 

2. Merking av kosttilskudd som inneholder 

ekstrakt av gjærede soyabønner, skal 

merkes med en opplysning om at 

personer som tar medisiner, bare bør 

bruke produktet under medisinsk tilsyn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF (kapsler, tabletter eller i 

pulverform) beregnet på voksne, unntatt 

gravide og ammende kvinner 

100 mg/dag 

Hvetekimekstrakt (Triticum 

aestevium) med høyt 

spermidininnhold 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Hvetekimekstrakt med høyt 

spermidininnhold» 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF beregnet på voksne 

Tilsvarende høyst 6 mg spermidin/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Sucromalt Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Sucromalt». 

2. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen skal være ledsaget av en 

angivelse av at produktet er en kilde til 

glukose og fruktose. 

 

Ikke angitt 

Fiber av sukkerrør Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Brød 8 % 

Bakervarer 5 % 

Kjøtt- og muskelprodukter 3 % 

Smaksingredienser og krydder 3 % 

Revet ost 2 % 

Næringsmidler for særlige kostholdsbehov 5 % 

Sauser 2 % 

Drikker 5 % 

Ekstrakt av solsikkeolje Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Solsikkeolje (ekstrakt)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

1,1 g/dag 

Tørket mikroalge (Tetraselmis 

chuii) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Tørket mikroalge 

(Tetraselmis chuii)» eller «Tørket mikroalge 

(T. chuii)». 

Kosttilskudd som inneholder mikroalgen 

Tetraselmis chuii i tørket form, skal være 

påført følgende opplysning: «Inneholder 

ubetydelige mengder av jod». 

 

Sauser 20 % eller 250 mg/dag 

Spesialsalt 1 % 

Smaksingrediens 250 mg/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Therapon barcoo/Scortum Bruksområde som for laks, nemlig tilberedning av fiskematprodukter og fiskeretter, 

herunder kokte, rå, røkte og bakte fiskeprodukter 

  

D-tagatose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «D-tagatose». 

2. Merkingen av et produkt der innholdet av 

D-tagatose overstiger 15 g per porsjon, 

og alle drikkevarer som inneholder mer 

enn 1 % D-tagatose (slik de inntas), skal 

merkes med opplysningen «Overdrevet 

inntak kan ha avførende virkning». 

 

Ikke angitt 

Taksifolinrik ekstrakt Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Taksifolinrik ekstrakt». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF beregnet på befolkningen 

generelt, unntatt spedbarn, småbarn, barn og 

ungdommer under 14 år 

100 mg/dag 

Trehalose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Trehalose» og 

skal vises på merkingen for produktet 

som sådan eller i ingredienslisten over 

næringsmidler som inneholder det. 

2. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen skal være ledsaget av en 

angivelse av at «Trehalose er en kilde til 

glukose». 

 

Ikke angitt 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2   

Sopp (Agaricus bisporus) 10 μg vitamin D2/100 g våtvekt 1. Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet som sådan eller til 

næringsmidler som inneholder det, skal 

være «UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus)». 

2. Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet som sådan eller til 

næringsmidler som inneholder det, skal 

være ledsaget av en angivelse av at en 

«kontrollert lysbehandling» er brukt til å 

øke vitamin D-innholdet» eller «UV-

behandling er brukt til å øke innholdet av 

vitamin D2». 

 

UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2 Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Vitamin D-gjær» eller 

«Vitamin D2-gjær». 

 

Brød og rundstykker hevet med gjær 5 μg vitamin D2/100 g 

Konditorvarer hevet med gjær 5 μg vitamin D2/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

5 μg vitamin D2/dag 

UV-behandlet brød Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2 Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet skal ledsages av 

«Inneholder vitamin D framstilt ved UV-

behandling». 

 

Brød og rundstykker (uten pynt og overtrekk) 

hevet med gjær 

3 μg vitamin D2/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

UV-behandlet melk Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D3 1. Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet skal være «UV-

behandlet». 

2. Dersom UV-behandlet melk har et 

innhold av vitamin D som i henhold til 

nr. 2 i del A i vedlegg XIII til 

europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1169/2011 anses å være 

betydelig, skal det i forbindelsen med 

merkingen opplyses: «inneholder vitamin 

D framstilt ved UV-behandling» eller 

«melk som inneholder vitamin D 

framstilt ved UV-behandling». 

 

Pasteurisert helmelk som definert i 

forordning (EU) nr. 1308/2013 som skal 

inntas som sådan 

5–32 μg/kg for befolkningen generelt, 

unntatt spedbarn 

Pasteurisert delvis skummet melk som 

definert i forordning (EU) nr. 1308/2013 som 

skal inntas som sådan 

1–15 μg/kg for befolkningen generelt, 

unntatt spedbarn 

Vitamin K2 (menakinon) Brukes i samsvar med direktiv 2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 og/eller 

forordning (EF) nr. 1925/2006 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Menakinon» eller «Vitamin 

K2». 

Ekstrakt av hvetekli Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Ekstrakt av hvetekli». 

«Ekstrakt av hvetekli» 

kan ikke bringes i 

omsetning som kosttil-

skudd eller ingrediens i 

kosttilskudd. Den kan 

heller ikke tilsettes i 

morsmelkerstatninger. 

Øl og erstatningsprodukter 0,4 g/100 g 

Spiseklare kornprodukter 9 g/100 g 

Melkeprodukter 2,4 g/100 g 

Frukt- og grønnsakjuice 0,6 g/100 g 

Leskedrikker 0,6 g/100 g 

Bearbeidet kjøtt 2 g/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Betaglukaner fra gjær Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for rene betaglukaner fra 

gjær (Saccharomyces cervisiae) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Betaglukaner fra gjær 

(Saccharomyces cerevisiae)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

1,275 g/dag for barn over 12 år og voksne 

generelt 

0,675 g/dag for barn under 12 år 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

1,275 g/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spesielle medisinske formål beregnet på 

spedbarn og småbarn 

1,275 g/dag 

Drikker basert på frukt- og/eller grønn-

sakjuice, herunder konsentrat og dehydrert 

juice 

1,3 g/kg 

Drikker med fruktsmak 0,8 g/kg 

Pulver til kakaodrikker 38,3 g/kg (pulver) 

Andre drikker 0,8 g/kg (drikkeklart produkt) 

7 g/kg (pulver) 

Kornstenger 6 g/kg 

Frokostkorn 15,3 g/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for rene betaglukaner fra 

gjær (Saccharomyces cervisiae) 

  

Hurtigvarmretter av frokostkorn med helkorn 

og høyt fiberinnhold 

1,5 g/kg 

Kjeks av typen «cookie» 6,7 g/kg 

Kjeks av typen «cracker» 6,7 g/kg 

Melkebaserte drikker 3,8 g/kg 

Syrnede melkeprodukter 3,8 g/kg 

Melkeprodukterstatninger 3,8 g/kg 

Tørrmelk/melkepulver 25,5 g/kg 

Supper og suppeblandinger 0,9 g/kg (spiseklart produkt) 

1,8 g/kg (kondensert) 

6,3 g/kg (pulver) 

Sjokolade og søtsaker 4 g/kg 

Proteinstenger og -pulver 19,1 g/kg 

Syltetøy, marmelade og andre smørbare 

fruktprodukter 

11,3 g/kg 

Zeaxantin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Syntetisk zeaxantin». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Sink-L-pidolat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Sink-L-pidolat». 

 

Næringsmidler som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

3 g/dag 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

Måltidserstatning for vektkontroll 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) 

nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 av 30. juli 2014 om krav til opplysninger til forbrukerne om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler (EUT L 228 av 31.7.2014, s. 5). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler (EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26). 

(5) Rådsdirektiv 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, 

(EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Tabell 2: Spesifikasjoner 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

N-acetyl-D-neuraminsyre Beskrivelse: 

N-acetyl-D-neuraminsyre er et hvitt til hvitaktig krystallinsk pulver 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: 

IUPAC-betegnelse: 

N-acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat) 

5-acetamido-3,5-dideoksy-D-glysero-D-galakto-non-2-ulopyranosonsyre (dihydrat) 

Synonymer: 

Sialinsyre (dihydrat) 

Kjemisk formel: 

C11H19NO9 (syre) 

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrat) 

Molekylmasse: 

309,3 Da (syre) 

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrat) 

CAS-nr.: 

131-48-6 (fri syre) 

50795-27-2 (dihydrat) 

Spesifikasjoner: 

Beskrivelse: Hvitt til hvitaktig krystallinsk pulver 

pH (20 °C, 5 % løsning): 1,7–2,5 

N-acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat): > 97,0 % 

Vann (dihydrat beregnet til 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m) 

Sulfataske: < 0,2 % (m/m) 

Eddiksyre (som fri syre og/eller natriumacetat): < 0,5 % (m/m) 

Tungmetaller: 

Jern: < 20,0 mg/kg 

Bly: < 0,1 mg/kg 

Proteinrester: < 0,01 % (m/m) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Løsemiddelrester: 

2-propanol: < 0,1 % (m/m) 

Aceton: < 0,1 % (m/m) 

Etylacetat < 0,1 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: < 500 KDE/g 

Enterobacteriaceae: Ikke påvist i 10 g 

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Ikke påvist i 10 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Bacillus cereus: < 50 KDE/g 

Gjær: < 10 KDE/g 

Mugg: < 10 KDE/g 

Endotoksinrester: < 10 EU/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter. 

Tørket fruktmasse av apebrød 

(Adansonia digitata) 

Beskrivelse/definisjon: 

Apebrødfrukten (Adansonia digitata) høstes fra trær. Det harde skallet knekkes åpent, og fruktmassen skilles fra frø og skall. Fruktmassen males og deles i grove 

og fine biter (partikkelstørrelse 3-600 μ) og pakkes. 

Typisk næringsinnhold: 

Vanninnhold (tap ved tørking) (g/100 g): 4,5–13,7 

Protein (g/100 g): 1,8–9,3 

Fett (g/100 g): 0-1,6 

Karbohydrater i alt (g/100 g): 76,3–89,5 

Sukker (som glukose) i alt: 15,2–36,5 

Natrium (mg/100 g): 0,1–25,2 

Analysespesifikasjoner: 

Fremmedstoffer: Ikke over 0,2 % 

Vanninnhold (tap ved tørking) (g/100 g): 4,5–13,7 

Aske (g/100 g): 3,8–6,6 



   

 

N
r. 5

0
/3

1
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Ekstrakt av Ajuga reptans fra 

cellekulturer 

Beskrivelse/definisjon: 

Vandig alkoholløsning (ekstrakt) av vevskulturer av Ajuga reptans L. som i det vesentlige tilsvarer ekstrakter av blomstrende overjordiske deler av Ajuga 

reptansut fra tradisjonelle kulturer. 

L-alanyl-L-glutamin Beskrivelse/definisjon: 

L-alanyl-L-glutamin framstilt ved gjæring med en genmodifisert stamme av Escherichia coli. Under gjæringsprosessen utskilles ingrediensen i vekstmediet, som 

den deretter skilles fra og så renses til en konsentrasjon på > 98 %. 

Utseende: Hvitt krystallinsk pulver 

Renhet: > 98 % 

Infrarød spektroskopi: Samsvar med referansestandard 

Løsningens utseende: Fargeløs og klar 

Innhold (tørrstoff): 98–102 %. 

Beslektede stoffer (hvert enkelt): ≤ 0,2 % 

Gløderest: ≤ 0,1 % 

Tap ved tørking: ≤ 0,5 % 

Optisk rotasjon: + 9,0 – + 11,0° 

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0 

Ammonium (NH4): ≤ 0,020 % 

Klorid (Cl): ≤ 0,020 % 

Sulfat (SO4): ≤ 0,020 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Escherichia coli: Ikke påvist/g 

Algeolje fra mikroalgen Ulkenia 

sp. 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje fra mikroalgen Ulkenia sp. 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 4,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

DHA-innhold: ≥ 32 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Olje fra Allanblackia-frø Beskrivelse/definisjon: 

Olje fra Allanblackia-frø framstilles av frø fra Allanblackia-arter: A. floribunda (synonymt med A. parviflora) og A. stuhlmannii. 

Fettsyresammensetning: 

Laurinsyre (C12:0): < 1,0 % 

Myristinsyre (C14:0): < 1,0 % 

Palmitinsyre (C16:0): < 2,0 % 

Palmitoleinsyre (C16:1): < 1,0 % 

Stearinsyre (C18:0): 45–58 % 

Oleinsyre (C18:1): 40–51 % 

Linolsyre (C18:2): < 1,0 % 

γ-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Arachinsyre (C20:0): < 1,0 % 

Frie fettsyrer: Høyst 0,1 % 

Egenskaper: 

Transfettsyrer: Høyst 0,5 % 

Peroksidtall: Høyst 0,8 meq/kg 

Jodverdi: < 46 g/100 g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: Høyst 1,0 % 

Forsåpningstall: 185–198 mg KOH/g 

Ekstrakt av blader av Aloe 

macroclada Baker 

Beskrivelse/definisjon: 

Pulverisert gel (ekstrakt) av bladene fra planten Aloe macroclada Baker som i all vesentlighet tilsvarer samme gel fra blader av Aloe vera L. Burm. 

Aske: 25 % 

Kostfibrer: 28,6 % 

Fett: 2,7 % 

Vanninnhold: 4,7 % 

Polysakkarider: 9,5 % 

Protein: 1,63 % 

Glukose: 8,9 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Olje fra antarktisk krill 

(Euphausia superba) 

Beskrivelse/definisjon: 

Til framstilling av lipidekstrakt av antarktisk krill (Euphausia superba) utsettes dypfryst knust krill eller tørket krill for lipidekstraksjon med et godkjent 

ekstraksjonsmiddel (i henhold til direktiv 2009/32/EF). Proteiner og krillmateriale fjernes fra lipidekstrakten ved filtrering. Ekstraksjonsmidler og gjenværende 

vann fjernes ved inndamping. 

Forsåpningstall: ≤ 230 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 3 meq O2/kg (olje) 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 uttrykt som vannaktivitet ved 25 °C 

Fosfolipider: 35–50 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

EPA (eikosapentaensyre): ≥ 9 % 

DHA (dokosaheksaensyre): ≥ 5 % 

Olje fra antarktisk krill rik på 

fosfolipider fra Euphausia 

superba 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje rik på fosfolipider framstilt av antarktisk krill (Euphausia superba) ved gjentatt skylling med et godkjent løsemiddel (i henhold til direktiv 2009/32/EF) for 

å øke fosfolipidinnholdet i oljen. Løsemidler fjernes fra sluttproduktet ved inndamping. 

Forsåpningstall: ≤ 230 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 3 meq O2/kg olje 

Oksidasjonsstabilitet: For alle næringsmidler som inneholder fosfolipidrik olje fra antarktisk krill (Euphausia superba), bør oksidasjonsstabilitet dokumenteres 

ved relevant og anerkjent nasjonal eller internasjonal prøvingsmetode (f.eks. AOAC). 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 uttrykt som vannaktivitet ved 25 °C 

Fosfolipider: ≥ 60 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

EPA (eikosapentaensyre): ≥ 9 % 

DHA (dokosaheksaensyre): ≥ 5 % 

Olje med høyt innhold av 

arakidonsyre fra soppen 

Mortierella alpina 

Beskrivelse/definisjon: 

En klar, gul olje med høyt innhold av arakidonsyre som framstilles ved gjæring av de ikke-genmodifiserte stammene IS-4, I49-N18 og FJRK-MA01 av soppen 

Mortierella alpina med en egnet væske. Oljen ekstraheres så fra biomassen og renses. 

Arakidonsyre: ≥ 40 vektprosent av det samlede fettsyreinnholdet 

Frie fettsyrer: ≤ 0,45 % av det samlede fettsyreinnholdet 

Transfettsyrer: ≤ 0,5 % av det samlede fettsyreinnholdet 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 1,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Peroksidtall: ≤ 5 meq/kg 

Anisidintall: ≤ 20 

Syretall: ≤ 1,0 KOH/g 

Vanninnhold: ≤ 0,5 % 

Arganolje fra Argania spinosa Beskrivelse/definisjon: 

Arganolje er oljen som utvinnes ved kaldpressing av de mandelaktige kjernene av frukter av Argania spinosa (L.) Skeels. Kjernene kan ristes før pressing, men 

uten direkte kontakt med flammen. 

Sammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 12–15 % 

Stearinsyre (C18:0): 5–7 % 

Oleinsyre (C18:1): 43–50 % 

Linolsyre (C18:2): 29–36 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: 0,3–2 % 

Steroler i alt: 100–500 mg/100 g 

Tokoferoler i alt: 16–90 mg/100 g 

Oleinsyreinnhold: 0,2–1,5 % 

Peroksidtall: < 10 meq O2/kg 

Astaxantinrik oleoharpiks fra 

Haematococcus pluvialis-alger 

Beskrivelse/definisjon: 

Astaxantin er et karotenoid framstilt av Haematococcus pluvialis-alger. Produksjonsmetodene for vekst av alger varierer: Det kan benyttes lukkede systemer 

som eksponeres for sollys eller strengt kontrollert belysning, eller eventuelt åpne bassenger. Algecellene høstes og tørkes; oleoharpiks ekstraheres med 

superkritisk CO2 eller et løsemiddel (etylacetat). Astaxantin fortynnes og standardiseres til 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % eller 20 % ved hjelp av olivenolje, 

saflorolje, solsikkeolje eller MCT (Medium Chain Triglycerides). 

Oleoharpiksens sammensetning: 

Fett: 42,2–99 % 

Protein: 0,3–4,4 % 

Karbohydrater: 0–52,8 % 

Fiber: < 1,0 % 

Aske: 0,0–4,2 % 

Spesifikasjon av karotenoider i vektprosent 

Astaxantiner i alt: 2,9–11,1 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 9-cis-astaxantin: 0,3–17,3 % 

13-cis-astaxantin: 0,2–7,0 % 

Monoestere av astaxantin: 79,8–91,5 % 

Diestere av astaxantin: 0,16–19,0 % 

β-karoten: 0,01–0,3 % 

Lutein: 0–1,8 % 

Kantaxantin: 0–1,30 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier i alt: < 3 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Koliforme bakterier: < 10 KDE/g 

E. coli: Negativ 

Salmonella: Negativ 

Staphylococcus: Negativ 

Basilikumfrø (Ocimum basilicum) Beskrivelse/definisjon: 

Basilikum (Ocimum basilicum L.) tilhører familien Lamiaceae i ordenen Lamiales. Etter innhøstingen renses frøene mekanisk. Blomster, blader og andre deler 

av planten fjernes. Høyeste renhetsgrad for basilikumfrø må sikres ved filtrering (optisk, mekanisk). Produksjonsprosessen for fruktjuice og blandingsdrikker av 

frukt/grønnsaker som inneholder basilikumfrø (Ocimum basilicum L.), omfatter prehydrering og pasteurisering av frø. Det er innført mikrobiologiske kontroller 

og overvåkingssystemer. 

Tørrstoff: 94,1 % 

Protein: 20,7 % 

Fett: 24,4 % 

Karbohydrater: 1,7 % 

Kostfiber: 40,5 % (metode: AOAC 958.29) 

Aske: 6,78 % 

Ekstrakt av gjærede svarte 

bønner 

Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av gjærede svarte bønner (Touchi-ekstrakt) er et fint, lysebrunt, proteinrikt pulver framstilt ved vannekstraksjon av små soyabønner (Glycine max (L.) 

Merr.) gjæret med Aspergillus oryzae. Ekstrakten inneholder en α-glukosidasehemmer. 

Egenskaper: 

Fett: ≤ 1,0 % 

Protein: ≥ 55 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Vann: ≤ 7,0 % 

Aske: ≤ 10 % 

Karbohydrater: ≥ 20 % 

α-glukosidasehemmende aktivitet: IC50 min 0,025 mg/ml 

Soyaisoflavon: ≤ 0,3 g/100 g 

Bovint laktoferrin Beskrivelse/definisjon: 

Bovint laktoferrin er et protein som forekommer naturlig i kumelk. Det er et jernbindende glykoprotein med ca. 77 kDa og består av én enkelt polypeptidkjede 

med 689 aminosyrer. 

Produksjonsprosess: Bovint laktoferrin isoleres fra skummetmelk eller ostemyse via ionebytting og etterfølgende ultrafiltrering. Endelig tørkes det ved 

frysetørking eller spraytørking, og store partikler siktes vekk. Det er et praktisk talt luktfritt, lyserosa pulver. 

Fysisk-kjemiske egenskaper for bovint laktoferrin: 

Vanninnhold: < 4,5 % 

Aske: < 1,5 % 

Arsen: < 2,0 mg/kg 

Jern: < 350 mg/kg 

Protein: > 93 % 

hvorav bovint laktoferrin: > 95 % 

hvorav andre proteiner: < 5,0 % 

pH (2 % løsning, 20 °C): 5,2–7,2 

Løselighet (2 % løsning, 20 °C): fullstendig 

Olje fra frø av Buglossoides 

arvensis 

Beskrivelse/definisjon: 

Raffinert Buglossoides-olje ekstraheres av frø fra Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst 

Alfa-linolensyre: ≥ 35 % m/m av samlede fettsyrer 

Stearidonsyre: ≥ 15 % m/m av samlede fettsyrer 

Linolsyre: ≥ 8,0 % m/m av samlede fettsyrer 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % m/m av samlede fettsyrer 

Syretall: ≤ 0,6 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq O2/kg 

Innhold som ikke kan forsåpes: ≤ 2,0 % 

Proteininnhold (nitrogen i alt): ≤ 10 μg/ml 

Pyrrolizidinalkaloider: Ikke påviselig med en påvisningsgrense på 4,0 μg/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Olje fra Calanus finmarchicus Beskrivelse/definisjon: 

Det nye næringsmiddelet er en rubinfarget, lett tyktflytende olje med en svak skalldyrlukt ekstrahert fra krepsdyret (marint dyreplankton) Calanus finmarchicus. 

Ingrediensen består hovedsakelig av voksestere (> 85 %) med mindre mengder av triglyserider og andre nøytrale lipider. 

Spesifikasjoner: 

Vann: < 1,0 % 

Voksestere: > 85 % 

Fettsyrer i alt: > 46 % 

Eikosapentaensyre (EPA): > 3,0 % 

Dokosaheksaensyre (DHA): > 4,0 % 

Fettalkoholer i alt: > 28 % 

C20:1 n-9 fettalkohol: > 9,0 % 

C22:1 n-11 fettalkohol: > 12 % 

Transfettsyrer: < 1,0 % 

Astaxantinestere: < 0,1 % 

Peroksidtall: < 3,0 meq. O2/kg 

Tyggegummibase 

(monometoksypolyetylenglykol) 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er en syntetisk polymer (patentnummer WO2006016179). Den består av forgrenede polymerer av monometoksy-

polyetylenglykol (MPEG) podet på polyisoprenpodet maleinsyreanhydrid (PIP-g-MA), og ureagert MPEG (under 35 vektprosent). 

Hvit til hvitaktig farge. 

CAS-nr.: 1246080-53-4 

Egenskaper: 

Vanninnhold: < 5,0 % 

Aluminium: < 3,0 mg/kg 

Litium: < 0,5 mg/kg 

Nikkel: < 0,5 mg/kg 

Anhydridrest: < 15 μmol/g 

Polydispersitetsindeks: < 1,4 

Isopren: < 0,05 mg/kg 

Etylenoksid: < 0,2 mg/kg 

Fri maleinsyreanhydrid: < 0,1 % 



   

 

2
7

.6
.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. 5

0
/3

2
5
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Oligomerer i alt (under 1 000 dalton): ≤ 50 mg/kg 

Etylenglykol: < 200 mg/kg 

Dietylenglykol: < 30 mg/kg 

Monoetylenglykolmetyleter: < 3,0 mg/kg 

Dietylenglykolmetyleter: < 4,0 mg/kg 

Trietylenglykolmetyleter: < 7,0 mg/kg 

1,4-dioksan: < 2,0 mg/kg 

Formaldehyd: < 10 mg/kg 

Tyggegummibase (metylvinyleter-

maleinsyreanhydridkopolymer) 

Beskrivelse/definisjon: 

Metylvinyleter-maleinsyreanhydridkopolymer er en vannfri kopolymer av metylvinyleter og maleinsyreanhydrid. 

Frittflytende, hvitt til hvitaktig pulver 

CAS-nr.: 9011-16-9 

Renhet: 

Innhold: Minst 99,5 % i tørrstoff 

Spesifikk viskositet (1 % MEK): 2–10 

Metylvinyleterrest: ≤ 150 ppm 

Maleinsyreanhydridrest: ≤ 250 ppm 

Acetaldehyd: ≤ 500 ppm 

Metanol: ≤ 500 ppm 

Dilauroylperoksid: ≤ 15 ppm 

Tungmetaller i alt: ≤ 10 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet aerobt kimtall: ≤ 500 KDE/g 

Mugg/gjær: ≤ 500 KDE/g 

Escherichia coli: Negativ prøve 

Salmonella: Negativ prøve 

Staphylococcus aureus: Negativ prøve 

Pseudomonas aeruginosa: Negativ prøve 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Chiaolje fra Salvia hispanica Beskrivelse/definisjon: 

Chiaolje framstilles av chiafrø (Salvia hispanica L.) (99,9 % renhet) ved kaldpressing. Ingen løsemidler benyttes, og når oljen er presset, oppbevares den i 

dekanteringstanker, og en filtreringsprosess benyttes for å fjerne urenheter. Den kan også framstilles ved ekstraksjon med superkritisk CO2. 

Produksjonsprosess: 

Framstilt ved kaldpressing. Ingen løsemidler benyttes, og når oljen er presset, oppbevares den i dekanteringstanker, og en filtreringsprosess benyttes for å fjerne 

urenheter. 

Syreinnhold uttrykt som oleinsyre: ≤ 2,0 % 

Peroksidtall: ≤ 10 meq/kg 

Uløselige urenheter: ≤ 0,05 % 

Alfa-linolensyre: ≥ 60 % 

Linolsyre: 15–20 % 

Chiafrø (Salvia hispanica) Beskrivelse/definisjon: 

Chia (Salvia hispanica L.) er en ettårig urteaktig sommerplante som tilhører leppeblomstfamilien (Labiatae). Etter innhøstingen renses frøene mekanisk. 

Blomster, blader og andre deler av planten fjernes. 

Tørrstoff: 90–97 % 

Protein: 15–26 % 

Fett: 18–39 % 

Karbohydrat(*): 18–43 % 

Råtrevler(**): 18–43 % 

Aske: 3–7 % 

(*) Karbohydrater omfatter fiberverdien (EU: Karbohydrater er tilgjengelige karbohydrater = sukker + stivelse) 

(**) Råtrevler er den fiberdelen som består hovedsakelig av ufordøyelig cellulose, pentosaner og lignin. 

Produksjonsprosess: 

Produksjonsprosessen for fruktjuice og fruktjuiceblandinger som inneholder chiafrø, omfatter prehydrering og pasteurisering av frø. Det er innført 

mikrobiologiske kontroller og overvåkingssystemer. 

Kitinglukan fra Aspergillus niger Beskrivelse/definisjon: 

Kitinglukan framstilles av mycel fra Aspergillus niger. Det er et svakt gulaktig, luktfritt, frittflytende pulver. Det har et tørrstoffinnhold på 90 % eller mer. 

Kitinglukan består hovedsakelig av to polysakkarider: 

— Kitin, som består av repeterende enheter av N-acetyl-D-glukosamin (CAS-nr.: 1398-61-4). 

— Beta (1, 3)-glukan, som består av repeterende enheter av D-glukose (CAS-nr.: 9041-22-9). 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tap ved tørking: ≤ 10 % 

Kitinglukan: ≥ 90 % 

Forholdet mellom kitin og glukan: 30:70 til 60:40 

Aske: ≤ 3,0 % 

Lipider: ≤ 1,0 % 

Proteiner: ≤ 6,0 % 

Kitinglukankompleks fra Fomes 

fomentarius 

Beskrivelse/definisjon: 

Kitinglukankompleks framstilles av cellevegger av fruktlegemer av soppen Fomes fomentarius. Det består hovedsakelig av to polysakkarider: 

— Kitin, som består av repeterende enheter av N-acetyl-D-glukosamin (CAS-nr.: 1398-61-4). 

— Beta-(1,3)(1,6)-D-glukan, som består av repeterende enheter av D-glukose (CAS-nr.: 9041-22-9). 

Produksjonsprosessen består av flere trinn, herunder rengjøring, størrelsesreduksjon og sliping, bløtgjøring i vann og oppvarming i en basisk løsning, vasking og 

tørking. Ingen hydrolyse brukes i løpet av produksjonsprosessen. 

Utseende: Pulver, luktfritt, smakløst, brunt 

Renhet: 

Vanninnhold: ≤ 15 % 

Aske: ≤ 3,0 % 

Kitinglukan: ≥ 90 % 

Forholdet mellom kitin og glukan: 70:20 

Karbohydrater i alt, unntatt glukaner: ≤ 0,1 % 

Proteiner: ≤ 2,0 % 

Lipider: ≤ 1,0 % 

Melaniner: ≤ 8,3 % 

Tilsetningsstoffer: Ingen 

pH: 6,7–7,5 

Tungmetaller: 

Bly (ppm): ≤ 1,00 

Kadmium (ppm): ≤ 1,00 

Kvikksølv (ppm): ≤ 0,03 

Arsen (ppm): ≤ 0,20 



   

 

N
r. 5

0
/3

2
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Mesofile bakterier i alt: ≤ 103/g 

Gjær og mugg: ≤ 103/g 

Koliforme bakterier ved 30 °C: ≤ 103/g 

E. coli: ≤ 10/g 

Salmonella og andre sykdomsframkallende bakterier: Ikke påvist i 25 g 

Kitosanekstrakt av sopp 

(Agaricus bisporus, Aspergillus 

niger) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kitosanekstrakten (hovedsakelig med poly(D-glukosamin)) framstilles av stammer av Agaricus bisporus eller av mycel fra Aspergillus niger. 

Den patenterte produksjonsprosessen består av flere trinn, herunder ekstraksjon og deacetylering (hydrolyse) i alkalisk medium, oppløsning i syreholdig 

medium, utfelling i alkalisk medium, vasking og tørking. 

Synonym: Poly(D-glukosamin) 

CAS-nummer for kitosan: 9012-76-4 

Formel for kitosan: (C6H11NO4)n 

Utseende: Fint frittflytende pulver 

Farge: Hvitaktig til lysebrunt. 

Lukt: Luktfritt 

Renhet: 

Kitosaninnhold (vektprosent av tørrvekt): 85 

Glukaninnhold (vektprosent av tørrvekt): ≤ 15 

Tap ved tørking (vektprosent av tørrvekt): ≤ 10 

Viskositet (1 % i 1 % eddiksyre): 1–15 

Acetyleringsgrad (i % mol/våtvekt): 0–30 

Viskositet (1 % i 1 % eddiksyre) (mPa.s): 1–14 for kitosan fra Aspergillus niger, 12-25 for kitin fra Agaricus bisporus 

Aske (vektprosent av tørrvekt): ≤ 3,0 

Proteiner (vektprosent av tørrvekt): ≤ 2,0 

Partikkelstørrelse: > 100 nm 

Tappet tetthet (g/cm3): 0,7–1,0 

Fettbindingskapasitet 800 × 9 vekt/våtvekt): Godkjent 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tungmetaller: 

Kvikksølv (ppm): ≤ 0,1 

Bly (ppm): ≤ 1,0 

Arsen (ppm): ≤ 1,0 

Kadmium (ppm): ≤ 0,5 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier (KDE/g): ≤ 103 

Gjær og mugg (KDE/g): ≤ 103 

Escherichia coli (KDE/g): ≤ 10 

Enterobacteriaceae (KDE/g): ≤ 10 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Kondroitinsulfat Beskrivelse/definisjon: 

Kondroitinsulfat (natriumsalt) er et biosyntetisk produkt. Det framstilles ved kjemisk sulfatering av kondroitin framstilt ved gjæring med bakterien Escherichia 

coli O5:K4:H4, stamme U1-41 (ATCC 24502). 

Kondroitinsulfat (natriumsalt) (% på tørrstoffbasis): 95–105 

MWw (vektgjennomsnitt) (kDa): 5–12 

MWn (antallsgjennomsnitt) (kDa): 4–11 

Dispersitet (wh/w0,05): ≤ 0,7 

Sulfateringsmønster (ΔDi-6S) (%): ≤ 85 

Tap ved tørking (%) (105 °C til konstant vekt): ≤ 10,0 

Gløderest (% på tørrstoffbasis): 20–30 

Protein (% på tørrstoffbasis): ≤ 0,5 

Endotoksiner (EU/mg): ≤ 100 

Organiske urenheter i alt (mg/kg): ≤ 50 

Krompikolinat Beskrivelse/definisjon: 

Krompikolinat er et rødaktig, frittflytende pulver som er tungt løselig i vann ved pH 7. Saltet er også løselig i polare organiske løsemidler. 

Kjemisk betegnelse: tris(2-pyridinkarboksylato-N,O)krom(III) eller 2-pyridinkarboksylsyre-krom(III)salt 

CAS-nr.: 14639-25-9 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Kjemisk formel: Cr(C6H4NO2)3 

Kjemiske egenskaper: 

Krompikolinat: ≥ 95 % 

Krom (III): 12–13 % 

Krom (VI): Ikke påvist 

Vann: ≤ 4,0 % 

Cistus incanus L. Pandalis (urt) Beskrivelse: 

Urten Cistus incanus L. Pandalis: Art som tilhører Cistaceae -familien, og stammer fra Middelhavsområdet (halvøya Khalkidiki). 

Sammensetning: 

Vanninnhold: 9–10 g/100 g urter 

Protein: 6,1 g/100 g urter 

Fett: 1,6 g/100 g urter 

Karbohydrater: 50,1 g/100 g urter 

Fiber: 27,1 g/100 g urter 

Mineraler: 4,4 g/100 g urter 

 Natrium: 0,18 g 

Kalium: 0,75 g 

Magnesium: 0,24 g 

Kalsium: 1,0 g 

Jern: 65 mg 

Vitamin B1: 3,0 μg 

Vitamin B2: 30 μg 

Vitamin B6: 54 μg 

Vitamin C: 28 mg 

Vitamin A: Under 0,1 mg 

Vitamin E: 40–50 mg 

Alfa-tokoferol: 20–50 mg 

Beta- og gamma-tokoferoler: 2–15 mg 

Delta-tokoferol 0,1–2 mg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Citikolin Citikolin (syntetisk) 

Beskrivelse/definisjon: 

Citikolin består av cytosin, ribose, pyrofosfat og kolin. 

Hvitt krystallinsk pulver 

Kjemisk betegnelse: Kolincytidin-5'-pyrofosfat, cytidin-5'-(trihydrogendifosfat) P'-[2-(trimetylammonio)etyl]ester, indre salt 

Kjemisk formel: C14H26N4O11P2 

Molekylvekt: 488,32 g/mol 

CAS-nr.: 987-78-0 

pH (1 % prøveløsning): 2,5–3,5 

Renhet: 

Innhold: ≥ 98 % tørrstoff 

Tap ved tørking (100 °C i fire timer): ≤ 5,0 % 

Ammonium: ≤ 0,05 % 

Arsen: Ikke over 2 ppm 

Frie fosforsyrer: ≤ 0,1 % 

5′-cytidylsyre: ≤ 1,0 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 103 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 102 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Citikolin (mikrobiell kilde) 

Beskrivelse/definisjon: 

Framstilles ved gjæring med en genmodifisert stamme av E. coli (BCT19/p40k) 

Spesifikasjonen for citikolin fra mikrobiell kilde er identisk med tillatt syntetisk citikolin. 

Clostridium butyricum Beskrivelse/definisjon: 

Clostridium butyricum (CBM-588) er en grampositiv, sporedannende, obligat anaerob, ikke-sykdomsframkallende, ikke-genmodifisert bakterie. Depotnummer 

FERM BP-2789. 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige aerobe bakterier i alt: ≤ 103 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 1 g 

Gjær og mugg: ≤ 102 KDE/g 

Ekstrakt av avfettet kakaopulver Kakao (Theobroma cacao L.) (ekstrakt) 

Utseende: Mørkebrunt pulver uten synlige urenheter 

Fysiske og kjemiske egenskaper: 

Polyfenolinnhold: Minst 55,0 % GAE 

Teobromininnhold: Høyst 10,0 % 

Askeinnhold: Høyst 5,0 % 

Vanninnhold: Høyst 8,0 % 

Bulktetthet: 0,40–0,55 g/cm3 

pH: 5,0–6,5 

Løsemiddelrest: Høyst 500 ppm 

Kakaoekstrakt med lavt 

fettinnhold 

Kakaoekstrakt med lavt fettinnhold (Theobroma cacao L.) 

Utseende: Mørkerødt til lilla pulver 

Kakaoekstrakt, konsentrat: Minst 99 % 

Silisiumdioksid (teknologisk hjelpestoff): Høyst 1,0 % 

Kakaoflavanoler: Minst 300 mg/g 

(-) Epikatekin: Minst 45 mg/g 

Tap ved tørking: Høyst 5,0 % 

Korianderfrøolje fra Coriandrum 

sativum 

Beskrivelse/definisjon: 

Korianderfrøolje er en olje som inneholder glyserider av fettsyrer som framstilles av frø fra korianderplanten (Coriandrum sativum L.). 

Svak gulaktig farge, svak smak 

CAS-nr.: 8008-52-4 

Fettsyresammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 2–5 % 

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 % 

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60–75 % 

Oleinsyre (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Linolsyre (C18:2): 12–19 % 

α-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Renhet: 

Brytningsindeks (20 °C): 1,466–1,474 

Syretall: ≤ 2,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg 

Jodverdi: 88–110 enheter 

Forsåpningstall: 186–200 mg KOH/g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 15 g/kg 

Tørket frukt av Crataegus 

pinnatifida 

Beskrivelse/definisjon: 

Tørkede frukter av arten Crataegus pinnatifida, som tilhører Rosaceae-familien og er hjemmehørende i Nord-Kina og Korea. 

Sammensetning: 

Tørrstoff: 80 % 

Karbohydrater: 55 g/kg våtvekt 

Fruktose: 26,5–29,3 g/100 g 

Glukose: 25,5–28,1 g/100 g 

Vitamin C: 29,1 mg/100 g våtvekt 

Natrium: 2,9 g/100 g våtvekt 

Kompotter framstilles ved varmebehandling av den spiselige delen av én eller flere arter av frukter, hele eller i stykker, siktede eller ikke, uten betydelig 

konsentrasjon. Sukker, vann, eplesider, krydder og sitronjuice kan brukes. 

α-syklodekstrin Beskrivelse/definisjon: 

Et ikke-reduserende syklisk sakkarid som består av seks α-1,4-bundne D-glukopyranosylenheter framstilt ved hjelp av syklodekstringlukosyltransferase 

(CGTase, EC 2.4.1.19) på hydrolysert stivelse. Gjenvinning og rensing av α-syklodekstrin kan utføres ved hjelp av en av følgende framgangsmåter: utfelling av 

et kompleks av α-syklodekstrin med 1-dekanol, oppløsning i vann ved forhøyet temperatur og ny utfelling, dampstripping av kompleksdanneren og 

krystallisering av α-syklodekstrin fra løsningen, eller ionebytterkromatografi eller gelfiltrering etterfulgt av krystallisering av α-syklodekstrin fra renset morlut, 

eller membransepareringsmetoder som f.eks. ultrafiltrering og omvendt osmose. Beskrivelse: Praktisk talt luktfritt, hvitt eller nesten hvitt, krystallinsk fast stoff. 

Synonymer: α-syklodekstrin, α-dekstrin, sykloheksaamylose, syklomaltoheksaose, α-sykloamylose 

Kjemisk betegnelse: Sykloheksaamylose 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 CAS-nr.: 10016-20-3 

Kjemisk formel: (C6H10O5)6 

Formelvekt: 972,85 

Innhold: ≥ 98 % (tørrstoff) 

Identifikasjon: 

Smeltepunktsområde: Nedbrytes ved over 278 °C 

Løselighet: Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon: [α]D 25: Mellom + 145° og +151° (1 % løsning) 

Kromatografi: Retensjonstiden for største topp i et væskekromatogram for prøven tilsvarer retensjonstiden for α-syklodekstrin i et kromatogram med referansen 

α-syklodekstrin (fås fra Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Tyskland eller Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) med de 

vilkårene som er beskrevet under «ANALYSEMETODE ». 

Renhet: 

Vann: ≤ 11 % (Karl Fischer-metoden) 

Kompleksdannerrest: ≤ 20 mg/kg 

(1-dekanol) 

Stoffer med reduserende virkning: ≤ 0,5 % (som glukose) 

Sulfataske: ≤ 0,1 % 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Analysemetode: 

Bestemmelse ved væskekromatografi på følgende vilkår: 

Prøveløsning: Vei opp nøyaktig ca. 100 mg av prøven i en 10 ml målekolbe og tilsett 8 ml avionisert vann. Løs opp prøven helt ved hjelp av et ultralydbad  

(10-15 minutter) og spe opp prøven til merket med renset, avionisert vann. Filtrer gjennom et filter med en porestørrelse på 0,45 mikrometer. 

Referanseløsning: Vei opp nøyaktig ca. 100 mg α-syklodekstrin i en 10 ml målekolbe og tilsett 8 ml avionisert vann. Løs opp prøven helt ved hjelp av et 

ultralydbad og spe opp prøven til merket med renset avionisert vann. 

Kromatografi: Væskekromatograf utstyrt med en brytningsindeksdetektor og en integrert registrator. 

Kolonne og pakning: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Tyskland) eller lignende 

Lengde: 250 mm 

Diameter: 4 mm 

Temperatur: 40 °C 

Mobil fase: Acetonitril/vann (67/33, v/v) 

Gjennomstrømningshastighet: 2,0 ml/min. 

Injeksjonsvolum: 10 μl 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Framgangsmåte: Injiser prøveløsningen i kromatografen, registrer kromatogrammet og mål arealet av α-CD-toppen. Beregne prosentdelen av α-syklodekstrin i 

prøven som følger: 

% α-syklodekstrin (på tørrstoffbasis) = 100 × (AS/AR) (WR/WS) 

der 

AS og AR er arealene av toppene for α-syklodekstrin for henholdsvis prøveløsningen og referanseløsningen. WS og WR er vekten (mg) av henholdsvis prøvens 

og referansens α-syklodekstrin etter korrigering for vanninnhold. 

γ-syklodekstrin Beskrivelse/definisjon: 

Et ikke-reduserende syklisk sakkarid som består av åtte α-1,4-bundne D-glukopyranosylenheter framstilt ved hjelp av syklodekstringlukosyltransferase 

(CGTase, EC 2.4.1.19) på hydrolysert stivelse. Gjenvinning og rensing av γ-syklodekstrin kan utføres ved utfelling av et kompleks av γ-syklodekstrin med  

8-sykloheksadesen-1-on, oppløsning av komplekset med vann og n-dekan, dampstripping av vannfasen og gjenvinning av gamma-CD fra løsningen ved 

krystallisering. 

Praktisk talt luktfritt, hvitt eller nesten hvitt, krystallinsk fast stoff 

Synonymer: γ-syklodekstrin, γ-dekstrin, syklooktaamylose, syklomaltooktaose, γ-sykloamylase 

Kjemisk betegnelse: Syklooktaamylose 

CAS-nummer: 17465-86-0 

Kjemisk formel: (C6H10O5)8 

Innhold: ≥ 98 % (tørrstoff) 

Identifikasjon: 

Smeltepunktsområde: Nedbrytes ved over 285 °C 

Løselighet: Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon: [α]D 25: mellom + 174° og + 180° (1 % løsning) 

Renhet: 

Vann: ≤ 11 % 

Kompleksdannerrest (8-sykloheksadesen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg 

Løsemiddelrest (n-dekan): ≤ 6 mg/kg 

Stoffer med reduserende virkning: ≤ 0,5 % (som glukose) 

Sulfataske: ≤ 0,1 % 

Dekstranpreparat framstilt av 

Leuconostoc mesenteroides 

1. Pulverform: 

Karbohydrater: 60 % med: (Dekstran: 50 %, mannitol: 0,5 %, fruktose: 0,3 %, leukrose: 9,2 %) 

Protein: 6,5 % 

Lipid: 0,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Melkesyre: 10 % 

Etanol: spor 

Aske: 13 % 

Vanninnhold: 10 % 

2. Flytende form: 

Karbohydrater: 12 % med: (Dekstran: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fruktose: 1,9 %, leukrose: 2,2 %) 

Protein: 2,0 % 

Lipid: 0,1 % 

Melkesyre: 2,0 % 

Etanol: 0,5 % 

Aske: 3,4 % 

Vanninnhold: 80 % 

Diasylglyserololje av vegetabilsk 

opprinnelse 

Beskrivelse/definisjon: 

Framstilt av glyserol og fettsyrer fra vegetabilske matoljer, særlig fra soyaolje (Glycine max) eller rapsolje (Brassica campestris, Brassica napus) ved hjelp av et 

bestemt enzym. 

Asylglyserolfordeling: 

Diasylglyseroler (DAG): ≥ 80 % 

1,3-diasylglyseroler (1,3-DAG): ≥ 50 % 

Triasylglyseroler (TAG): ≤ 20 % 

Monoasylglyseroler (MAG): ≤ 5,0 % 

Fettsyresammensetning (MAG, DAG, TAG): 

Oleinsyre (C18:1): 20–65 % 

Linolsyre (C18:2): 15–65 % 

Linolensyre (C18:3): ≤ 15 % 

Mettede fettsyrer: ≤ 10 % 

Andre: 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,1 % 

Peroksidtall: ≤ 1,0 meq/kg 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 2,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

MAG = monoasylglyseroler, DAG = diasylglyseroler, TAG = triasylglyseroler 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Dihydrokapsiat (DHC) Beskrivelse/definisjon: 

Dihydrokapsiat syntetiseres ved enzymkatalysert forestring av vanillylalkohol og 8-metylnonansyre. Etter forestring ekstraheres dihydrokapsiat med n-heksan. 

Tyktflytende, fargeløs til gul væske 

Kjemisk formel: C18H28O4 

CAS-nr.: 205687-03-2 

Fysisk-kjemiske egenskaper: 

Dihydrokapsiat: > 94 % 

8-metylnonansyre: < 6,0 % 

Vanillylalkohol: < 1,0 % 

Andre synteserelaterte stoffer: < 2,0 % 

Tørket ekstrakt av Lippia 

citriodora fra cellekulturer 

Beskrivelse/definisjon: Tørket ekstrakt av HTN®Vb-cellekulturer av Lippia citriodora (Palau) Kunth. 

Ekstrakt av Echinacea 

angustifolia fra cellekulturer 

Ekstrakt av røttene av Echinacea angustifolia fra plantevevskultur som i all vesentlighet tilsvarer et ekstrakt av roten fra Echinacea angustifolia framstilt i 

etanolvann titrert til 4 % echinacosid. 

Olje fra Echium plantagineum Beskrivelse/definisjon: 

Echium-olje er et blekgult produkt som framstilles ved raffinering av olje ekstrahert av frø fra Echium plantagineum L. Stearidonsyre: ≥ 10 % m/m av samlede 

fettsyrer 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % (m/m av samlede fettsyrer) 

Syretall: ≤ 0,6 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq O2/kg 

Innhold som ikke kan forsåpes: ≤ 2,0 % 

Proteininnhold (nitrogen i alt): ≤ 20 μg/ml 

Pyrrolizidinalkaloider: Ikke påviselig med en påvisningsgrense på 4,0 μg/kg 

Epigallokatekingallat som renset 

ekstrakt av grønne teblader 

(Camellia sinensis) 

Beskrivelse/definisjon: 

Et finrenset ekstrakt av bladene fra planten grønn te (Camellia sinensis (L.) Kuntze) i form av et fint, hvitaktig til blekrosa pulver. Den består av minst 90 % 

epigallokatekingallat (EGCG), og har et smeltepunkt på mellom ca. 210 og 215 °C. 

Utseende: Hvitaktig til blekrosa pulver 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Kjemisk betegnelse: Polyfenol (-) epigallokatekin-3-gallat 

Synonymer: Epigallokatekingallat (EGCG) 

CAS-nr.: 989-51-5 

INCI-navn: Epigallokatekingallat 

Molekylmasse: 458,4 g/mol 

Tap ved tørking: Høyst 5,0 % 

Tungmetaller: 

Arsen: Høyst 3,0 ppm 

Bly: Høyst 5,0 ppm 

Innhold: 

Minst 94 % EGCG (i tørrstoff) 

Høyst 0,1 % koffein 

Løselighet: EGCG er ganske løselig i vann, etanol, metanol og aceton 

L-ergotionein Definisjon: 

Kjemisk betegnelse (IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetylammonio)-propanoat 

Kjemisk formel: C9H15N3O2S 

Molekylmasse: 229,3 Da 

CAS-nr.: 497-30-3 

Parameter Spesifikasjon Metode 

Utseende Hvitt pulver Visuelt 

Optisk rotasjon [α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a) Polarimetri 

Kjemisk renhet ≥ 99,5 % 

≥ 99,0 % 

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 

1H-NMR 

Identifikasjon I samsvar med strukturen 1H-NMR 

C: 47,14 ± 0,4 % 

H: 6,59 ± 0,4 % 

N: 18,32 ± 0,4 % 

Grunnstoffanalyse 

Løsemiddelrester i alt 

(metanol, etylacetat, 2-propanol, etanol) 

[Eur. Ph. 01/2008:50400] 

< 1 000 ppm 

Gasskromatografi 

[Eur. Ph. 01/2008:20424] 

Tap ved tørking Intern standard < 0,5 % [Eur. Ph. 01/2008:20232] 

Urenheter < 0,8 % HPLC/GC eller 1H-NMR 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Parameter Spesifikasjon Metode 

Tungmetallerb) c) 

Bly < 3,0 ppm ICP/AES 

(Pb, Cd) 

Atomfluorescens (Hg) 
Kadmium < 1,0 ppm 

Kvikksølv < 0,1 ppm 

Mikrobiologiske spesifikasjonerb) 

Antall levedyktige bakterier i alt (TVAC) ≤ 1 × 103 KDE/g [Eur. Ph. 01/2011:50104] 

Gjær og mugg i alt (TYMC) ≤ 1 × 102 KDE/g 

Escherichia coli Ikke påvist i 1 g 

Eur. Ph.: Den europeiske farmakopé, 1H-NMR: protonkjernemagnetisk resonans; HPLC: høytrykksvæskekromatografi; GPC: gelpermeasjonskromatografi; 

ICP/AES: Induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri; KDE: kolonidannende enheter. 

a) Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O) 

b) Analysene utføres på hvert parti 

c) Øvre grenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 1881/2006 

Jern(III)natrium-EDTA Beskrivelse/definisjon: 

Jern(III)natrium-EDTA (etylendiamintetraeddiksyre) er et luktfritt, frittflytende, gult til brunt pulver med en kjemisk renhet på over 99 % (m/m). Det er lett 

løselig i vann. 

Kjemisk formel: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O 

Kjemiske egenskaper: 

pH i en 1 % løsning: 3,5–5,5 

Jern: 12,5–13,5 % 

Natrium: 5,5 % 

Vann: 12,8 % 

Organisk materiale (CHNO): 68,4 % 

EDTA: 65,5–70,5 % 

Vannuløselige stoffer: ≤ 0,1 % 

Nitrilotrieddiksyre: ≤ 0,1 % 

Jern(II)ammoniumfosfat Beskrivelse/definisjon: 

Jern(II)ammoniumfosfat er et grågrønt fint pulver, praktisk talt uløselig i vann og løselig i fortynnede mineralsyrer. 

CAS-nr.: 10101-60-7 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Kjemisk formel: FeNH4PO4 

Kjemiske egenskaper: 

pH i en 5 % suspensjon i vann: 6,8–7,8 

Jern (i alt): ≥ 28 % 

Jern (II): 22–30 % (m/m) 

Jern (III): ≤ 7,0 % (m/m) 

Ammoniakk: 5–9 % (m/m) 

Vann: ≤ 3,0 % 

Fiskepeptider fra Sardinops sagax Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er en peptidblanding som framstilles ved en alkalisk proteasekatalysert hydrolyse av fiskemuskel (Sardinops sagax), 

deretter isolering av peptidfraksjonen ved kolonnekromatografi, konsentrasjon under vakuum og spraytørking. 

Gulaktig, hvitt pulver 

Peptider(*) (kortkjedede peptider, dipeptider og tripeptider med en molekylvekt på under 2 kDa): ≥ 85 g/100 g 

Val-Tyr (dipeptid): 0,1–0,16 g/100 g 

Aske: ≤ 10 g/100 g 

Vanninnhold: ≤ 8 g/100 g 

(*) Kjeldahl-metoden 

Flavonoider fra Glycyrrhiza 

glabra 

Beskrivelse/definisjon: 

Flavonoider fra røtter eller grunnstammen av Glycyrrhiza glabra L. ekstraheres med etanol etterfulgt av ytterligere ekstrahering av denne etanolekstrakten med 

triglyserider med middels lange kjeder. Det er en mørkebrun væske som inneholder 2,5 %‒3,5 % glabridin. 

Vanninnhold: < 0,5 % 

Aske: < 0,1 % 

Peroksidtall: < 0,5 meq/kg 

Glabridin: 2,5–3,5 % fett 

Glycyrrhizinsyre: < 0,005 % 

Fett, herunder polyfenolstoffer: ≥ 99 % 

Protein: < 0,1 % 

Karbohydrater: Ikke påviselige 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Fukoidanekstrakt av blæretang 

(Fucus vesiculosus) 

Beskrivelse/definisjon: 

Fukoidan fra blæretang (Fucus vesiculosus) ekstraheres med vandig ekstraksjon i sur løsning og filtreringsprosesser uten bruk av organiske løsemidler. 

Ekstrakten som oppnås, konsentreres og tørkes til det avgir fukoidanekstrakt med følgende spesifikasjoner: 

Hvitaktig til brunt pulver 

Lukt og smak: Svak lukt og smak 

Vanninnhold: < 10 % (105 °C i 2 timer) 

pH-verdi: 4,0–7,0 (1 % suspensjon ved 25 °C) 

Tungmetaller: 

Arsen (uorganisk): < 1,0 ppm 

Kadmium: < 3,0 ppm 

Bly: < 2,0 ppm 

Kvikksølv: < 1,0 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Samlet antall enterobakterier: Ikke påvist/g 

Escherichia coli: Ikke påvist/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist/g 

Sammensetningen av de to tillatte typene ekstrakter, basert på nivået for fukoidan: 

Ekstrakt 1: 

Fukoidan: 75–95 % 

Alginat: 2,0–5,5 % 

Polyfloroglukinol: 0,5–15 % 

Mannitol: 1–5 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 0,5–2,5 % 

Andre karbohydrater: 0,5–1,0 % 

Protein: 2,0–2,5 % 

Ekstrakt 2: 

Fukoidan: 60–65 % 

Alginat: 3,0–6,0 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Polyfloroglukinol: 20–30 % 

Mannitol: < 1,0 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 0,5–2,0 % 

Andre karbohydrater: 0,5–2,0 % 

Protein: 2,0–2,5 % 

Fukoidanekstrakt av algen 

Undaria pinnatifida 

Beskrivelse/definisjon: 

Fukoidan fra algen Undaria pinnatifida ekstraheres med vandig ekstraksjon i sur løsning og filtrering uten bruk av organiske løsemidler. Ekstrakten som oppnås, 

konsentreres og tørkes til det avgir fukoidanekstrakt med følgende spesifikasjoner: 

Hvitaktig til brunt pulver 

Lukt og smak: Svak lukt og smak 

Vanninnhold: < 10 % (105 °C i 2 timer) 

pH-verdi: 4,0–7,0 (1 % suspensjon ved 25 °C) 

Tungmetaller: 

Arsen (uorganisk): < 1,0 ppm 

Kadmium: < 3,0 ppm 

Bly: < 2,0 ppm 

Kvikksølv: < 1,0 ppm 

Mikrobiologi: 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Samlet antall enterobakterier: Ikke påvist/g 

Escherichia coli: Ikke påvist/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist/g 

Sammensetningen av de to tillatte typene ekstrakter, basert på innholdet av fukoidan: 

Ekstrakt 1: 

Fukoidan: 75–95 % 

Alginat: 2,0–6,5 % 

Polyfloroglukinol: 0,5–3,0 % 

Mannitol: 1–10 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Naturlige salter / frie mineraler: 0,5–1,0 % 

Andre karbohydrater: 0,5–2,0 % 

Protein: 2,0–2,5 % 

Ekstrakt 2: 

Fukoidan: 50–55 % 

Alginat: 2,0–4,0 % 

Polyfloroglukinol: 1,0–3,0 % 

Mannitol: 25–35 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 8–10 % 

Andre karbohydrater: 0,5–2,0 % 

Protein: 1,0–1,5 % 

2'-fukosyllaktose 

(syntetisk) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: α-l-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-d-glukopyranose 

Kjemisk formel: C18H32O15 

CAS-nr.: 41263-94-9 

Molekylvekt: 488,44 g/mol 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved en kjemisk syntese og isoleres ved krystallisering. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 95 % 

D-laktose: ≤ 1,0 vektprosent 

L-fukose: ≤ 1,0 vektprosent 

Difukosyl-d-laktoseisomerer: ≤ 1,0 vektprosent 

2'-fukosyl-d-laktulose: ≤ 0,6 vektprosent 

pH (20 °C, 5 % løsning): 3,2–7,0 

Vann (%): ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,2 % 

Eddiksyre: ≤ 0,3 % 

Løsemiddelrester (metanol, 2-propanol, metylacetat, aceton): ≤ 50,0 mg/kg enkeltvis, ≤ 200 mg/kg i kombinasjon) 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tungmetaller: 

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg 

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

2'-fukosyllaktose 

(mikrobiell kilde) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C18H32O15 

CAS-nr.: 41263-94-9 

Molekylvekt: 488,44 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli BL21 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig krystallinsk pulver som framstilles ved 

en mikrobiell prosess. 2'-fukosyllaktose isoleres ved krystallisering. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 94 % 

D-laktose: ≤ 3,0 % 

L-fukose: ≤ 1,0 

Difukosyl-D-laktose: ≤ 1,0 % 

2'-fukosyl-D-laktulose: ≤ 1,0 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 3,2–5,0 

Vann: ≤ 5,0 % 

Sulfataske: ≤ 1,5 % 

Eddiksyre: ≤ 1,0 % 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver, og det flytende konsentratet  

(45 % ± 5 % w/v) er en fargeløs til svakt gulaktig, klar, vandig løsning.  

2'-fukosyllaktose framstilles ved en mikrobiologisk prosess. 2'-fukosyllaktose 

isoleres ved spraytørking. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 90 % 

Laktose: ≤ 5,0 % 

Fukose: ≤ 3,0 % 

3-fukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Fukosylgalaktose: ≤ 3,0 % 

Difukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Glukose: ≤ 3,0 % 

Galaktose: ≤ 3,0 % 

Vann: ≤ 9,0 % (pulver) 

Sulfataske: ≤ 0,5 % (pulver og væske) 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (pulver og væske) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksiner: ≤ 10 EU/mg 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 0,02 mg/kg (pulver og væske) 

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (pulver og væske) 

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (pulver og væske) 

Kvikksølv: ≤ 0,5 mg/kg (pulver og væske) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 104 KDE/g (pulver), ≤ 5 000 KDE/g (væske) 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g (pulver), ≤ 50 KDE/g (væske) 

Enterobakterier/koliforme bakterier: Ingen i 11 g (pulver og væske) 

Salmonella: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Cronobacter: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Endotoksiner: ≤ 100 EU/g (pulver), ≤ 100 EU/ml (væske) 

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (pulver og væske) 

Galakto-oligosakkarid Beskrivelse/definisjon: 

Galakto-oligosakkarid framstilles av melkelaktose ved en enzymatisk prosess med β-galaktosidaser fra Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum og 

Bacillus circulans. 

GOS: Minst 46 % tørrstoff 

Laktose: Høyst 40 % tørrstoff 

Glukose: Høyst 22 % tørrstoff 

Galaktose: Minst 0,8 % tørrstoff 

Aske: Høyst 4,0 % tørrstoff 

Protein: Høyst 4,5 % tørrstoff 

Nitritt: Høyst 2 mg/kg 

Glukosamin HCl fra Aspergillus 

niger og genmodifisert stamme av 

E. coli K12 

Hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver 

Molekylformel: C6H13NO5 · HCl 

Relativ molekylmasse: 215,63 g/mol 

D-glukosamin HCl 98,0–102,0 % av referansestandard (HPLC) 

Spesifikk rotasjon + 70,0° – + 73,0° 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Glukosaminsulfat KCl fra 

Aspergillus niger og genmodifisert 

stamme av E. coli K12 

Hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver 

Molekylformel: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl 

Relativ molekylmasse: 605,52 g/mol 

D-glukosaminsulfat 2KCl 98,0–102,0 % av referansestandard (HPLC) 

Spesifikk rotasjon + 50,0° til + 52,0° 

Glukosaminsulfat NaCl fra 

Aspergillus niger og genmodifisert 

stamme av E. coli K12 

Hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver 

Molekylformel: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl 

Relativ molekylmasse: 573,31 g/mol 

D-glukosamin HCl: 98–102 % av referansestandard (HPLC) 

Spesifikk optisk dreining: + 52° – + 54° 

Guarkjernemel Beskrivelse/definisjon: 

Naturlig guarkjernemel er malt endosperm av frø fra naturlige stammer av guarplanten, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Leguminosae-familien). Det 

består av et polysakkarid med høy molekylvekt som hovedsakelig er sammensatt av galaktopyranose- og mannopyranoseenheter sammenkjedet ved 

glykosidbindinger, som kjemisk sett kan beskrives som galaktomannan (innhold av galaktomannan på minst 75 %). 

Utseende: Hvitt til gulaktig pulver 

Molekylvekt: Mellom 50 000 og 8 000 000 dalton 

CAS-nummer: 9000-30-0 

EINECS-nummer: 232-536-8 

Renhet: Som angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(1) og i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/175 av 5. februar 2015 om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risikoen for forurensning med pentaklorfenol og dioksiner(2). 

Fysisk-kjemiske egenskaper: 

Pulver 

Holdbarhetstid: 2 år 

Farge: Hvit 

Lukt: Svak 

Gjennomsnittlig diameter på partikler: 60–70 μm 

Vanninnhold: Høyst 15 % 

Viskositet(*) etter 1 time — 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Viskositet(*) etter 2 timer: Minst 3 600 mPa.s 

Viskositet(*) etter 24 timer: Minst 4 000 mPa.s 

Løselighet: Løselig i varmt og kaldt vann 

pH for 10 g/l, ved 25 °C – 6–7,5 

Flak 

Brukstid: 1 år 

Farge: Hvit eller hvitaktig med ingen eller liten forekomst av svarte prikker 

Lukt: Svak 

Gjennomsnittlig diameter på partikler: 1–10 mm 

Vanninnhold: Høyst 15 % 

Viskositet(*) etter 1 time: Minst 3 000 mPa.s 

Viskositet(*) etter 2 timer — 

Viskositet(*) etter 24 timer — 

Løselighet - Løselig i varmt og kaldt vann 

pH for 10 g/l, ved 25 °C – 5–7,5 

(*) Målingene av viskositet utføres på følgende vilkår: 1 % og 25 °C, 20 o/min 

Varmebehandlede 

melkeprodukter syrnet med 

Bacteroides xylanisolvens 

Beskrivelse/definisjon: 

Varmebehandlede syrnede melkeprodukter produseres med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) som startkultur. 

Delvis skummet melk (mellom 1,5 % og 1,8 %) eller skummetmelk (0,5 % fett eller mindre) pasteuriseres eller UHT-behandles før syrningen med Bacteroides 

xylanisolvens (DSM 23964) starter. Det syrnede melkeproduktet som oppnås, homogeniseres og varmebehandles deretter for å inaktivere Bacteroides 

xylanisolvens (DSM 23964). Sluttproduktet inneholder ikke levedyktige celler av Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)(*). 

(*) DIN EN ISO 21528-2 (endret). 

Hydroksytyrosol Beskrivelse/definisjon: 

Hydroksytyrosol er en blekgul, tyktflytende væske framstilt ved kjemisk syntese 

Molekylformel: C8H10O3 

Molekylvekt: 154,6 g/mol 

CAS-nr.: 10597-60-1 

Vanninnhold: ≤ 0,4 % 

Lukt: Karakteristisk 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Smak: Lett bitter 

Løselighet (vann:) Kan blandes med vann 

pH: 3,5–4,5 

Brytningsindeks: 1,571–1,575 

Renhet: 

Hydroksytyrosol: ≥ 99 % 

Eddiksyre: ≤ 0,4 % 

Hydroksytyrosolacetat: ≤ 0,3 % 

Summen av homovanillinsyre, iso-homovanillinsyre og 3-metoksy-4-hydroksyfenylglykol: ≤ 0,3 % 

Tungmetaller 

Bly: ≤ 0,03 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,01 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,01 mg/kg 

Løsemiddelrester 

Etylacetat: ≤ 25,0 mg/kg 

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg 

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg 

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg 

Isstrukturerende protein, type III 

HPLC 12 

Beskrivelse/definisjon: 

Preparatet av isstrukturerende protein (ISP) er en lysebrun væske framstilt ved nedsenket gjæring av en genetisk modifisert stamme av bakegjær av 

næringsmiddelkvalitet (Saccharomyces cerevisiae) der et syntetisk gen for ISP er satt inn i gjærens genom. Proteinet uttrykkes og utskilles i vekstmediet der det 

skilles fra gjærcellene ved mikrofiltrering og konsentreres ved ultrafiltrering. Dermed overføres ikke gjærcellene til ISP-preparatet som sådan eller i en endret 

form. ISP-preparatet består av naturlig ISP og glykosylert ISP og proteiner og peptider fra gjær og sukker samt syrer og salter som vanligvis finnes i 

næringsmidler. Konsentratet stabiliseres med 10 mM sitronsyrebuffer. 

Innhold: ≥ 5 g/l aktivt ISP 

pH: 2,5–3,5 

Aske: ≤ 2,0 % 

DNA: Ikke påviselig 

Vandig ekstrakt av tørkede 

blader av Ilex guayusa 

Beskrivelse/definisjon: 

Mørkebrun væske. Vandige ekstrakter av tørkede blader av Ilex guayusa. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Sammensetning: 

Protein: < 0,1 g/100 ml 

Fett: < 0,1 g/100 ml 

Karbohydrater: 0,2–0,3 g/100 ml 

Sukker i alt: < 0,2 g/100 ml 

Koffein: 19,8–57,7 mg/100 ml 

Teobromin: 0,14–2,0 mg/100 ml 

Klorogensyrer: 9,9–72,4 mg/100 ml 

Isomalto-oligosakkarid Pulverform: 

Løselighet (vann) (%): > 99 

Glukose (% på tørrstoffbasis): ≤ 5,0 

Isomaltose + DP3 til DP9 (% på tørrstoffbasis): ≥ 90 

Vanninnhold (%): ≤ 4,0 

Sulfataske (g/100 g): ≤ 0,3 

Tungmetaller: 

Bly (mg/kg): ≤ 0,5 

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5 

Sirup: 

Tørrstoff (g/100 g): > 75 

Glukose (% på tørrstoffbasis): ≤ 5,0 

Isomaltose + DP3 til DP9 (% på tørrstoffbasis): ≥ 90 

pH: 4–6 

Sulfataske (g/100 g): ≤ 0,3 

Tungmetaller: 

Bly (mg/kg): ≤ 0,5 

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5 

Isomaltulose Beskrivelse/definisjon: 

Et reduserende disakkarid som består av én glukoseenhet og én fruktoseenhet forbundet med en alfa-1,6-glykosidbinding. Det framstilles av sukrose ved en 

enzymatisk prosess. Handelsvaren er monohydratet. Utseende: Praktisk talt luktfritt, hvite eller nesten hvite krystaller med søt smak. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Kjemisk betegnelse: 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranose, monohydrat 

CAS-nr.: 13718-94-0 

Kjemisk formel: C12H22O11 · H2O 

Strukturformel 

 

Formelvekt: 360,3 (monohydrat) 

Renhet: 

Innhold: ≥ 98 % på tørrstoffbasis 

Tap ved tørking: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 timer) 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 0,1 mg/kg 

Bestemmelse ved hjelp av en atomabsorpsjonsteknikk som er relevant for det angitte nivået. Valg av prøvestørrelse og metode for tillaging av prøver kan bygge 

på prinsippene i metoden beskrevet i FNP 5(*), «Instrumental methods» 

(*) Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other 

reference materials (JECFA), 1991, 322 s., engelsk, ISBN 92-5-102991-1. 

Laktitol Beskrivelse/definisjon: 

Krystallinsk pulver eller fargeløs løsning framstilt ved katalytisk hydrogenering av laktose. Krystallinske produkter forekommer i vannfri form og som 

monohydrat og dihydrat. Nikkel brukes som katalysator. 

Kjemisk betegnelse: 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glucitol 

Kjemisk formel: C12H24O11 

Molekylvekt: 344,31 g/mol 

CAS-nr.: 585-86-4 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Renhet: 

Løselighet (i vann): Svært løselig i vann 

Spesifikk rotasjon [α] D20 = + 13° til + 16° 

Innhold: ≥ 95 % på tørrstoffbasis) 

Vann: ≤ 10,5 % 

Andre polyoler: ≤ 2,5 % på tørrstoffbasis 

Reduserende sukker: ≤ 0,2 % på tørrstoffbasis 

Klorider: ≤ 100 mg/kg på tørrstoffbasis 

Sulfater: ≤ 200 mg/kg på tørrstoffbasis 

Sulfataske: ≤ 0,1 % på tørrstoffbasis 

Nikkel: ≤ 2,0 mg/kg på tørrstoffbasis 

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg på tørrstoffbasis 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg på tørrstoffbasis 

Lakto-N-neotetraose 

(syntetisk) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-d-glukopyranosyl-(1→3)-β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-d-glukopyranose 

Kjemisk formel: C26H45NO21 

CAS-nr.: 13007-32-4 

Molekylvekt: 707,63 g/mol 

Beskrivelse: 

Lakto-N-neotetraose er et hvitt til hvitaktig pulver. Framstilles ved en kjemisk synteseprosess og isoleres ved krystallisering. 

Renhet: 

Innhold (vannfritt): ≥ 96 % 

D-laktose: ≤ 1,0 % 

Lakto-N-triose II: ≤ 0,3 % 

Lakto-N-neotetraosefruktose-isomer: ≤ 0,6 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 5,0–7,0 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,4 % 

Eddiksyre: ≤ 0,3 % 



   

 

N
r. 5

0
/3

5
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Løsemiddelrester (metanol, 2-propanol, metylacetat, aceton): ≤ 50 mg/kg enkeltvis, ≤ 200 mg/kg i kombinasjon 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg 

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

Lakto-N-neotetraose 

(mikrobiell kilde) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-d-glukopyranosyl-(1→3)-β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-d-glukopyranose 

Kjemisk formel: C26H45NO21 

CAS-nr.: 13007-32-4 

Molekylvekt: 707,63 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Beskrivelse: 

Lakto-N-neotetraose er et hvitt til hvitaktig krystallinsk pulver som framstilles ved en mikrobiell prosess. Lakto-N-neotetraose isoleres ved krystallisering. 

Renhet: 

Innhold (vannfritt): ≥ 92 % 

D-laktose: ≤ 3,0 % 

Lakto-N-triose II: ≤ 3,0 % 

Para-lakto-N-neoheksaose: ≤ 3,0 % 

Lakto-N-neotetraosefruktose-isomer: ≤ 1,0 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–7,0 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,4 % 

Løsemiddelrester (metanol): ≤ 100 mg/kg 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

Bladekstrakt av lusernen 

Medicago sativa 

Beskrivelse/definisjon: 

Lusernen (Medicago sativa L.) bearbeides innen to timer etter innhøsting. Den hakkes og knuses. Ved passering gjennom en oljepresse gir lusernen en 

fiberholdig rest og pressaft (10 % tørrstoff). Tørrstoffet i denne saften inneholder ca. 35 % råprotein. Pressaften (pH 5,8–6,2) nøytraliseres. Forvarming og 

dampinjeksjon muliggjør koagulering av proteiner forbundet med karotenoid- og klorofyllpigmenter. Proteinutfellingen separeres ved sentrifugering og tørkes 

deretter. Etter tilsetting av askorbinsyre granuleres proteinkonsentratet av lusernen og lagres i nøytralgass eller ved kaldlagring. 

Sammensetning: 

Protein: 45–60 % 

Fett: 9–11 % 

Frie karbohydrater (løselige fibrer): 1–2 % 

Polysakkarider (uløselige fibrer): 11–15 % 

Herunder cellulose: 2–3 % 

Mineraler: 8–13 % 

Saponiner: ≤ 1,4 % 

Isoflavoner: ≤ 350 mg/kg 

Coumestrol: ≤ 100 mg/kg 

Fytater: ≤ 200 mg/kg 

L-kanavanin: ≤ 4,5 mg/kg 

Lykopen Beskrivelse/definisjon: 

Syntetisk lykopen framstilles ved Wittig-kondensering av syntetiske mellomprodukter som ofte brukes ved framstilling av andre karotenoider som brukes i 

næringsmidler. Syntetisk lykopen består av ≥ 96 % lykopen og små mengder av andre beslektede karotenoidbestanddeler. Lykopen tilbys enten i pulverform i en 

passende matrise eller som en oljedispersjon. Fargen er mørkerød eller rødfiolett. Antioksiderende beskyttelse må sikres. 

Kjemisk betegnelse: Lykopen 

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lykopen) 

Kjemisk formel: C40H56 

Formelvekt: 536,85 Da 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Lykopen fra Blakeslea trispora Beskrivelse/definisjon: 

Renset lykopen fra Blakeslea trispora består av ≥ 95 % lykopen og ≤ 5 % andre karotenoider. Det tilbys enten i pulverform i en passende matrise eller som en 

oljedispersjon. Fargen er mørkerød eller rødfiolett. Antioksiderende beskyttelse må sikres. 

Kjemisk betegnelse: Lykopen 

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lykopen) 

Kjemisk formel: C40H56 

Formelvekt: 536,85 Da 

Lykopen fra tomater Beskrivelse/definisjon: 

Renset lykopen fra tomater (Lycopersicon esculantum L.) består av ≥ 95 % lykopen og høyst 5 % andre karotenoider. Det tilbys enten i pulverform i en passende 

matrise eller som en oljedispersjon. Fargen er mørkerød eller rødfiolett. Antioksiderende beskyttelse må sikres. 

Kjemisk betegnelse: Lykopen 

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lykopen) 

Kjemisk formel: C40H56 

Formelvekt: 536,85 Da 

Lykopen-oleoharpiks fra tomater Beskrivelse/definisjon: 

Lykopen-oleoharpiks fra tomater framstilles ved løsemiddelekstraksjon fra modne tomater (Lycopersicon esculentum Mill.) med etterfølgende fjerning av 

løsemiddelet. Det dannes en rød til mørkebrun, tyktflytende, klar væske. 

Lykopen i alt: 5–15 %, 

hvorav trans-lykopen: 90–95 % 

Karotenoider i alt (beregnet som lykopen): 6,5–16,5 % 

Andre karotenoider: 1,75 % 

(Fytoen/fytofluen/β-karoten): (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %) 

Tokoferoler i alt: 1,5–3,0 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: 13–20 % 

Fettsyrer i alt: 60–75 % 

Vann (Karl Fischer): ≤ 0,5 % 

Magnesiumsitratmalat Beskrivelse/definisjon: 

Magnesiumsitratmalat er et hvitt til gulhvitt, amorft pulver. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Kjemisk formel: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2 

Kjemisk betegnelse: Pentamagnesium-di-(2-hydroksybutandioat)-di-(2-hydroksypropan-1,2,3-trikarboksylat) 

CAS-nr.: 1259381-40-2 

Molekylvekt: 763,99 dalton (vannfritt) 

Løselighet: Lett løselig i vann (ca. 20 g i 100 ml) 

Beskrivelse av fysisk tilstand: Amorft pulver 

Magnesiuminnhold: 12,0–15,0 % 

Tap ved tørking (120 °C i 4 timer): ≤ 15 % 

Farge (fast form): Hvitt til gulhvitt 

Farge (20 % vandig løsning): Fargeløs til gulaktig 

Utseende (20 % vandig løsning): Klar løsning 

pH (20 % vandig løsning): Ca. 6,0 

Urenheter: 

Klorid: ≤ 0,05 % 

Sulfat: ≤ 0,05 % 

Arsen: ≤ 3,0 ppm 

Bly: ≤ 2,0 ppm 

Kadmium: ≤ 1 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Ekstrakt av magnoliabark Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av magnoliabark framstilles av barken på planten Magnolia officinalis L. ved hjelp av superkritisk karbondioksid. Barken vaskes og ovnstørkes for å 

redusere fuktigheten før knusing og ekstraksjon med superkritisk karbondioksid. Ekstrakten oppløses i medisinsk etanol og krystalliseres på nytt for å avgi 

ekstrakt av magnoliabark. 

Ekstrakt av magnoliabark består hovedsakelig av to fenolforbindelser: magnolol og honokiol. 

Utseende: Lysebrunt pulver 

Renhet: 

Magnolol: ≥ 85,2 % 

Honokiol: ≥ 0,5 % 

Magnolol og honokiol: ≥ 94 % 

Eudesmol i alt: ≤ 2 % 

Vanninnhold: 0,50 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tungmetaller: 

Arsen (ppm): ≤ 0,5 

Bly (ppm): ≤ 0,5 

Metyleugenol (ppm): ≤ 10 

Tubokurarin (ppm): ≤ 2,0 

Alkaloider i alt (ppm): ≤ 100 

Maiskimolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes 

Beskrivelse/definisjon: 

Maiskimolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes, framstilles ved vakuumdestillasjon, og den er forskjellig fra raffinert maiskimolje i 

konsentrasjonen av fraksjonen som ikke kan forsåpes (1,2 g i raffinert maiskimolje og 10 g i «maiskimolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes»). 

Renhet: 

Stoffer som ikke kan forsåpes: > 9,0 g/100 g 

Tokoferoler: ≥ 1,3 g/100 g 

α-tokoferol (%): 10–25 % 

β-tokoferol (%): < 3,0 % 

γ-tokoferol (%): 68–89 % 

δ-tokoferol (%): < 7,0 % 

Steroler, triterpenalkoholer, metylsteroler: > 6,5 g/100 g 

Fettsyrer i triglyserider: 

Palmitinsyre: 10,0–20,0 % 

Stearinsyre: < 3,3 % 

Oleinsyre: 20,0–42,2 % 

Linolsyre: 34,0–65,6 % 

Linolensyre: < 2,0 % 

Syretall: ≤ 6,0 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 10 mEq O2/kg 

Tungmetaller: 

Jern (Fe): < 1 500 μg/kg 

Kobber (Cu): < 100 μg/kg 

Urenheter: 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg 

Behandling med aktivkull kreves for å sikre at polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) ikke anrikes ved framstillingen av «maiskimolje med høyt innhold 

av stoffer som ikke kan forsåpes» 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Metylcellulose Beskrivelse/definisjon: 

Metylcellulose er cellulose framstilt direkte av naturlige stammer av fiberholdig plantemateriale og delvis forestret med metylgrupper 

Kjemisk betegnelse: Cellulosemetyleter 

Kjemisk formel: Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) der R1, R2, R3 hver kan være 

— H 

— CH3 eller 

— CH2CH3 

Molekylvekt: Makromolekyler fra ca. 20 000 (n ca. 100) opptil ca. 380 000 g/mol (n ca. 2 000) 

Innhold: Ikke under 25 % og ikke over 33 % metoksylgrupper (-OCH3) og ikke over 5 % hydroksyetoksylgrupper (-OCH2CH2OH) 

Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, kornet eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 

Løselighet: Sveller i vann og blir til en klar til opaliserende, tyktflytende, kolloidal løsning. Uløselig i etanol, eter og kloroform. Løselig i iseddik 

Renhet: 

Tap ved tørking: ≤ 10 % (105 °C, 3 timer) 

Sulfataske: ≤ 1,5 % bestemt ved 800 ± 25 °C 

pH: ≥ 5,0 og ≤ 8,0 (1 % kolloidal løsning) 

Tungmetaller: 

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg 

Bly: ≤ 2,0 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg 

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, 

glukosaminsalt 

Beskrivelse/definisjon: 

Kjemisk betegnelse: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahydro-5-metyl-4-okso-6-pteridinyl]metyl]amino]benzoyl]-L-glutaminsyre, glukosaminsalt 

Kjemisk formel: C32H51N9O16 

Molekylvekt: 817,80 g/mol (vannfritt) 

CAS-nr.: 1181972-37-1 

Utseende: Kremfarget til lysebrunt pulver 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Renhet: 

Diastereoisomerisk renhet: Minst 99 % av (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre 

Glukosamininnhold: 34–46 % i tørrstoffet 

5-metyltetrahydrofolsyreinnhold: 54–59 % i tørrstoffet 

Vann: ≤ 8,0 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 2,0 ppm 

Kadmium: ≤ 1,0 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Arsen: ≤ 2,0 ppm 

Bor: ≤ 10 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe mikroorganismer i alt: ≤ 100 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10 g 

Monometylsilantriol (organisk 

silisium) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kjemisk betegnelse: 1-metylsilantriol 

Kjemisk formel: CH6O3Si 

Molekylvekt: 94,14 g/mol 

CAS-nr.: 2445-53-6 

Renhet: 

Preparat av organisk silisium (monometylsilantriol) (vandig løsning): 

Surhetsgrad (pH): 6,4–6,8 

Silisium: 100-150 mg Si/l 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 μg/l 

Kvikksølv: ≤ 1,0 μg/l 

Kadmium: ≤ 1,0 μg/l 

Arsen: ≤ 3,0 μg/l 

Løsemidler: 

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (restinnhold) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Ekstrakt av mycel fra shitake 

(Lentinula edodes) 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er en steril vandig ekstrakt framstilt av mycel fra Lentinula edodes dyrket ved nedsenket gjæring. Det er en lysebrun, svakt 

uklar væske. 

Lentinan er et β-(1-3)-β-(1-6)-D-glukan som har en molekylvekt på ca. 5 × 105 dalton, en forgreningsgrad på 2/5 og en trippelheliks-tertiærstruktur. 

Renhet/sammensetning av mycelekstrakt fra Lentinula edodes: 

Vanninnhold: 98 % 

Tørrstoff: 2 % 

Fri glukose: < 20 mg/ml 

Samlet proteininnhold(*): < 0,1 mg/ml 

Nitrogenholdige bestanddeler(**): < 10 mg/ml 

Lentinan: 0,8–1,2 mg/ml 

(*) Bradford-metoden 

(**) Kjeldahl-metoden 

Juice av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Nonifrukter (frukter av Morinda citrifolia L.) presses. Juicen pasteuriseres. Gjæring kan eventuelt forekomme før eller etter pressing. 

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg 

Lucidin: ≤ 10 μg/kg 

Pulver av nonifruktjuice 

(Morinda citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Frø og skall av soltørkede frukter av Morinda citrifolia fjernes. Fruktmassen filtreres for å skille saften fra fruktkjøttet. Tørking av den framstilte saften kan skje 

på en av to måter: 

Enten ved finfordeling ved hjelp av maltdekstriner fra mais: Denne blandingen oppnås ved å la saft og maltdekstriner strømme inn med konstant hastighet. 

Eller ved intensivtørking med zeolitter eller tørking og deretter blanding med et hjelpestoff: Denne prosessen gjør det mulig å tørke saften først og så blande med 

maltdekstriner (samme mengde som ved finfordeling). 

Puré og konsentrat av nonifrukt 

(Morinda citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Frukter av Morinda citrifolia høstes for hånd. Frø og skall kan fjernes mekanisk fra frukten i puréform. Etter pasteurisering pakkes pureen i aseptiske beholdere 

og lagres kaldt. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Morinda citrifolia-konsentrat framstilles av M. citrifolia-puré ved behandling med pektolytiske enzymer (50-60 °C i 1–2 timer). Deretter varmes pureen opp for 

å inaktivere pektinaser for så å avkjøles omgående. Saften separeres i en dekanteringssentrifuge. Deretter samles saften opp og blir pasteurisert før den blir 

konsentrert i en vakuumfordamper fra 6–8 brix-grader til 49–51 brix-grader i det endelige konsentratet. 

Sammensetning: 

Puré: 

Vanninnhold: 89–93 % 

Protein: < 0,6 g/100 g 

Fett: ≤ 0,4 g/100 g 

Aske: < 1,0 g/100 g 

Karbohydrater i alt: 5–10 g/100 g 

Fruktose: 0,5–3,82 g/100 g 

Glukose: 0,5–3,14 g/100 g 

Kostfiber: < 0,5–3 g/100 g 

5,15-dimetylmorindol(*): ≤ 0 254 μg/ml 

Lucidin(*): Ikke påviselig 

Alizarin(*): Ikke påviselig 

Rubiadin(*): Ikke påviselig 

Konsentrat: 

Vanninnhold: 48–53 % 

Protein: 3–3,5 g/100 g 

Fett: < 0,04 g/100 g 

Aske: 4,5-5,0 g/100 g 

Karbohydrater i alt: 37–45 g/100 g 

Fruktose: 9–11 g/100 g 

Glukose: 9–11 g/100 g 

Kostfiber: 1,5–5,0 g/100 g 

5,15-dimetylmorindol(*): ≤ 0 254 μg/ml 

(*) Ved en HPLC-UV-metode utviklet og validert for å analysere antrakinoner i Morinda citrifolia-puré og -konsentrat. Påvisningsgrenser: 2,5 ng/ml  

(5,15 dimetylmorindol), 50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alizarin) og 62,5 ng/ml (rubiadin). 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Noniblader (Morinda citrifolia) Beskrivelse/definisjon: 

Etter at bladene til Morinda citrifolia er skåret av, tørkes og ristes de. Produktet har en partikkelstørrelse som varierer fra bladstykker til grovt pulver med 

innslag av finere partikler. Fargen er grønnbrun til brun. 

Renhet/sammensetning: 

Vanninnhold: < 5,2 % 

Protein: 17–20 % 

Karbohydrater: 55–65 % 

Aske: 10–13 % 

Fett: 4–9 % 

Oksalsyre: < 0,14 % 

Garvesyre: < 2,7 % 

5,15-dimetylmorindol: < 47 mg/kg 

Rubiadin: Ikke påviselig, ≤ 10 μg/kg 

Lucidin: Ikke påviselig, ≤ 10 μg/kg 

Pulver av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Nonifruktpulver framstilles av moste nonifrukter (Morinda citrifolia L.) ved frysetørking. Fruktene moses, og frøene fjernes. Etter frysetørking der vannet 

fjernes fra nonifruktene, males resten av nonifruktmassen til et pulver og innkapsles. 

Renhet/sammensetning 

Vanninnhold: 5,3–9 % 

Protein: 3,8–4,8 g/100 g 

Fett: 1–2 g/100 g 

Aske: 4,6–5,7 g/100 g 

Karbohydrater i alt: 80–85 g/100 g 

Fruktose: 20,4–22,5 g/100 g 

Glukose: 22–25 g/100 g 

Kostfiber: 15,4–24,5 g/100 g 

5,15-dimetylmorindol(*): ≤ 2,0 μg/ml 

(*) Ved en HPLC-UV-metode utviklet og validert for å analysere antrakinoner i Morinda citrifolia-fruktpulver. Påvisningsgrenser: 2,5 ng/ml  

(5,15-dimetylmorindol) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Mikroalgen Odontella aurita Silisium: 3,3 % 

Krystallinsk silisiumoksid: Høyst 0,1–0,3 % som urenhet 

Olje anriket med 

fytosteroler/fytostanoler 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje anriket med fytosteroler/fytostanoler består av en oljefraksjon og en fytosterolfraksjon. 

Asylglyserolfordeling: 

Frie fettsyrer (uttrykt som oleinsyre): ≤ 2,0 % 

Monoasylglyseroler (MAG): ≤ 10 % 

Diasylglyseroler (DAG): ≤ 25 % 

Triasylglyseroler (TAG): Resten 

Fytosterolfraksjon: 

β-sitosterol: ≤ 80 % 

β-sitostanol: ≤ 15 % 

Campesterol: ≤ 40 % 

Campestanol: ≤ 5,0 % 

Stigmasterol: ≤ 30 % 

Brassicasterol: ≤ 3,0 % 

Andre steroler/stanoler: ≤ 3,0 % 

Andre: 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,5 % 

Peroksidtall: < 5,0 meq/kg 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

Forurensning/renhet (GC-FID eller tilsvarende metode) av fytosteroler/fytostanoler: 

Fytosteroler og fytostanoler ekstrahert fra andre kilder enn vegetabilsk olje egnet til konsum skal ikke inneholde forurensende stoffer, som best oppnås ved en 

renhet på over 99 %. 

Olje ekstrahert av blekksprut Syretall: ≤ 0,5 KOH/g olje 

Peroksidtall: ≤ 5 meq O2/kg olje 

p-anisidin-verdi: ≤ 20 

Kuldeprøving ved 0 °C: ≤ 3 timer 

Vanninnhold: ≤ 0,1 % (m/m) 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 5,0 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Dokosaheksaensyre: ≥ 20 % 

Eikosapentaensyre: ≥ 10 % 

Høytrykkspasteuriserte 

fruktbaserte tilberedninger 

Parameter Mål Merknader 

Lagring av frukt før høytrykksbehandling Minst 15 dager ved -20 °C Frukt høstet og lagret i forbindelse med god/ 

hygienisk landbruks- og framstillingspraksis 

Frukttilsetning 40 %‒60 % tint frukt Frukt homogenisert og tilsatt andre ingredienser 

pH 3,2‒4,2  

° brix 7‒42 Sikret ved tilsatt sukker 

aw < 0,95 Sikret ved tilsatt sukker 

Endelig lagring Høyst 60 dager ved høyst +5 °C Tilsvarer lagringsforhold for konvensjonelt 

bearbeidet produkt 

Fosfatert maisstivelse Beskrivelse/definisjon: 

Fosfatert maisstivelse (fosfatert distivelsesfosfat) er en kjemisk modifisert resistent stivelse framstilt av stivelse med høyt amyloseinnhold ved en kombinasjon 

av kjemiske behandlinger der det dannes fosfatforbindelser mellom karbohydratrester og forestrede hydroksylgrupper. 

Den nye næringsmiddelingrediensen er et hvitt eller nesten hvitt pulver. 

CAS-nr.: 11120-02-8 

Kjemisk formel: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y 

N = antall glukoseenheter, x, y = substitusjonsgrader 

De kjemiske egenskapene til fosfatert distivelsesfosfat: 

Tap ved tørking: 10–14 % 

pH: 4,5–7,5 

Kostfiber: ≥ 70 % 

Stivelse: 7-14 % 

Protein: ≤ 0,8 % 

Lipider: ≤ 0,8 % 

Restinnhold av bundet fosfor: ≤ 0,4 % (som fosfor) «mais med høyt amyloseinnhold» som kilde 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Fosfatidylserin fra fosfolipider fra 

fisk 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er et gult til brunt pulver. Fosfatidylserin framstilles av fosfolipider fra fisk ved en enzymatisk transfosforylering med 

aminosyren L-serin. 

Spesifikasjon av fosfatidylserinprodukt framstilt av fosfolipider fra fisk: 

Vanninnhold: < 5,0 % 

Fosfolipider: ≥ 75 % 

Fosfatidylserin: ≥ 35 % 

Glyserider: < 4,0 % 

Fri L-serin: < 1,0 % 

Tokoferoler: < 0,5 %(1) 

Peroksidtall: < 5,0 meq O2/kg 

(1) Tokoferoler kan tilsettes som antioksidanter i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 

Fosfatidylserin fra fosfolipider fra 

soya 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er et hvitaktig til lysegult pulver. Den er også tilgjengelig i flytende form med en klar brun til oransje farge. Væskeformen 

inneholder middels lange triasylglyseridkjeder (MCT) som bærestoff. Den har lavere innhold av fosfatidylserin som følge av betydelige mengder olje (MCT). 

Fosfatidylserin fra fosfolipider fra soya framstilles ved enzymatisk transfosfatidylering av soyalecitin med høyt innhold av fosfatidylkolin med aminosyren  

L-serin. Fosfatidylserin består av et glyserofosfatskjelett konjugert med to fettsyrer og L-serin via en fosfodiesterbinding. 

Egenskaper ved fosfatidylserin fra fosfolipider fra soya: 

Pulverform: 

Vanninnhold: < 2,0 % 

Fosfolipider: ≥ 85 % 

Fosfatidylserin: ≥ 61 % 

Glyserider: < 2,0 % 

Fri L-serin: < 1,0 % 

Tokoferoler: < 0,3 % 

Fytosteroler: < 0,2 % 

Flytende form: 

Vanninnhold: < 2,0 % 

Fosfolipider: ≥ 25 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Fosfatidylserin: ≥ 20 % 

Glyserider: Ikke relevant 

Fri L-serin: < 1,0 % 

Tokoferoler: < 0,3 % 

Fytosteroler: < 0,2 % 

Fosfolipidprodukt som 

inneholder like mengder 

fosfatidylserin og fosfatidsyre 

Beskrivelse/definisjon: 

Produktet framstilles ved enzymatisk omdanning av soyalecitin. Fosfolipidproduktet er et svært konsentrert, gulbrunt pulver av fosfatidylserin og fosfatidsyre i 

like mengder. 

Produktspesifikasjon: 

Vanninnhold: ≤ 2,0 % 

Fosfolipider i alt: ≥ 70 % 

Fosfatidylserin: ≥ 20 % 

Fosfatidsyre: ≥ 20 % 

Glyserider: ≤ 1,0 % 

Fri L-serin: ≤ 1,0 % 

Tokoferoler: ≤ 0,3 % 

Fytosteroler: ≤ 2,0 % 

Silisiumdioksid brukes med et innhold på høyst 1,0 % 

Fosfolipider fra eggeplomme 85 % og 100 % rene fosfolipider fra eggeplomme 

Fytoglykogen Beskrivelse: 

Hvitt til hvitaktig pulver som er et luktfritt, fargeløst, smakløst polysakkarid framstilt av ikke-genmodifisert sukkermais ved hjelp av konvensjonelle teknikker 

for bearbeiding av næringsmidler. 

Definisjon: 

Glukosepolymer (C6H12O6)n med lineære forbindelser av α(1 – 4)-glykosidbindinger forgrenet ved hver 8. til 12. glukoseenhet ved α(1 – 6)-glykosidbindinger 

Spesifikasjoner: 

Karbohydrater: 97 % 

Sukker: 0,5 % 

Fiber: 0,8 % 

Fett: 0,2 % 

Protein: 0,6 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Fytosteroler/fytostanoler Beskrivelse/definisjon: 

Fytosteroler og fytostanoler er steroler og stanoler som er ekstrahert fra planter og kan forekomme som frie steroler og stanoler eller være forestret med 

spisefettsyrer. 

Sammensetning (GC-FID eller tilsvarende metode): 

β-sitosterol: < 81 % 

β-sitostanol: < 35 % 

Campesterol: < 40 % 

Campestanol: < 15 % 

Stigmasterol: < 30 % 

Brassicasterol: < 3,0 % 

Andre steroler/stanoler: < 3,0 % 

Forurensning/renhet (GC-FID eller tilsvarende metode): 

Fytosteroler og fytostanoler ekstrahert fra andre kilder enn vegetabilsk olje egnet til konsum skal ikke inneholde forurensende stoffer, hvilket oppnås best ved en 

renhet på over 99 % i fytosterol-/fytostanolingrediensen. 

Plommekjerneolje Beskrivelse/definisjon: 

Plommekjerneolje er en vegetabilsk olje framstilt ved kaldpressing av plommekjerner (Prunus domestica). 

Sammensetning: 

Oleinsyre (C18:1): 68 % 

Linolsyre (C18:2): 23 % 

γ-tokoferol: 80 % av tokoferoler i alt 

β-sitosterol: 80–90 % av steroler i alt 

Triolein: 40–55 % av triglyserider 

Hydrogencyanid: Høyst 5 mg/kg olje 

Potetprotein (koagulert) og 

hydrolysater av det 

Tørrstoff: ≥ 800 mg/g 

Protein (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (tørrstoff) 

Aske: ≤ 400 mg/g (tørrstoff) 

Glykoalkaloid (i alt): ≤ 150 mg/kg 

Lysinoalanin (i alt): ≤ 500 mg/kg 

Lysinoalanin (fritt): ≤ 10 mg/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Prolyloligopeptidase 

(enzympreparat) 

Enzymspesifikasjon: 

Systematisk navn: Prolyloligopeptidase 

Synonymer: Prolylendopeptidase, prolinspesifikk endopeptidase, endoprolylpeptidase 

Molekylvekt: 66 kDa 

EC-nummer: EC 3.4.21.26 

CAS-nummer: 72162-84-6 

Kilde: En genmodifisert stamme av Aspergillus niger (GEP-44) 

Beskrivelse: 

Prolyloligopeptidase er tilgjengelig som et enzympreparat som inneholder ca. 30 % maltdekstrin. 

Spesifikasjoner for enzympreparatet av prolyloligopeptidase: 

Aktivitet: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g) 

Utseende: Mikrogranulat 

Farge: Hvitaktig til guloransje. Fargen kan variere fra parti til parti 

Tørrstoff: > 94 % 

Gluten: < 20 ppm 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg 

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet aerobt kimtall: ≤ 103 KDE/g 

Gjær og mugg i alt: ≤ 102 KDE/g 

Sulfittreduserende anaerobe bakterier: ≤ 30 KDE/g 

Enterobacteriaceae: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 25 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 10 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 10 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Antimikrobiell aktivitet: Ingen 



   

 

N
r. 5

0
/3

6
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mykotoksiner: Under påvisningsgrenser: Aflatoksin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), samlet aflatoksininnhold (< 2,0 μg/kg), okratoksin A (< 0,20 μg/kg),  

T-2-toksin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisin B1 og B2 (< 2,5 μg/kg) 

(*) PPI – Protease Picomole International 

(**) PPU – Prolyl Peptidase Units eller Proline Protease Units 

Proteinekstrakt fra svinenyrer Beskrivelse/definisjon: 

Proteinekstrakten framstilles av homogeniserte svinenyrer ved en kombinasjon av saltutfelling og hurtigsentrifugering. Den oppnådde utfellingen inneholder 

hovedsakelig proteiner med 7 % av enzymet diaminoksidase (EC-nr. 1.4.2.22) og resuspenderes i et fysiologisk buffersystem. Den framstilte svinenyreeks-

trakten formes som innkapslede syreresistente pellets som kan nå fram til aktive steder i fordøyelsessystemet. 

Råvare: 

Spesifikasjon: Proteinekstrakt av svinenyre med naturlig innhold av diaminoksidase (DAO): 

Fysisk tilstand: Flytende 

Farge: Brunaktig 

Utseende: Svakt uklar løsning 

pH-verdi: 6,4–6,8 

Enzymaktivitet: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO radioekstraksjonsdose)) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Brachyspira spp.: Negativ (sanntids-PCR) 

Listeria monocytogenes: Negativ (sanntids-PCR) 

Staphylococcus aureus: < 100 KDE/g 

Influensa A: Negativ (revers transkriptase-PCR i sanntid) 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 105 KDE/g 

Gjær og mugg: < 105 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Gallesaltresistente enterobakterier: < 104 KDE/g 

Sluttprodukt: 

Spesifikasjon: Proteinekstrakt av svinenyre med naturlig innhold av DAO (EC-nr. 1.4.3.22) i syreresistent form: 

Fysisk tilstand: Fast 

Farge: Gulgrå 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Utseende: Mikropellets 

Enzymaktivitet: 110–220 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO radioekstraksjonsdose)) 

Syrestabilitet 15 min 0,1M HCl etterfulgt av 60 min Borat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO radioekstraksjonsdose)) 

Fuktighet: < 10 % 

Staphylococcus aureus: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 104 KDE/g 

Gjær/mugg i alt: < 103 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Gallesaltresistente enterobakterier: < 102 KDE/g 

Rapsolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes 

Beskrivelse/definisjon: 

«Rapsolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes» framstilles ved vakuumdestillasjon, og den er forskjellig fra raffinert rapsolje i konsentrasjonen 

av fraksjonen som ikke kan forsåpes (1 g i raffinert rapsolje og 9 g «rapsolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes»). Det er en mindre reduksjon av 

triglyserider som inneholder enumettede og flerumettede fettsyrer. 

Renhet: 

Stoffer som ikke kan forsåpes: > 7,0 g/100 g 

Tokoferoler: > 0,8 g/100 g 

α-tokoferol (%): 30–50 % 

γ-tokoferol (%): 50–70 % 

δ-tokoferol (%): < 6,0 % 

Steroler, triterpenalkoholer, metylsteroler: > 5,0 g/100 g 

Fettsyrer i triglyserider: 

Palmitinsyre: 3–8 % 

Stearinsyre: 0,8–2,5 % 

Oleinsyre: 50–70 % 

Linolsyre: 15–28 % 

Linolensyre: 6–14 % 

Erukasyre: < 2,0 % 

Syretall: ≤ 6,0 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 10 mEq O2/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tungmetaller: 

Jern (Fe): < 1 000 μg/kg 

Kobber (Cu): < 100 μg/kg 

Urenheter: 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg 

Behandling med aktivkull kreves for å sikre at polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) ikke anrikes ved framstilling av «rapsolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes». 

Rapsfrøprotein Definisjon: 

Rapsfrøprotein er en vandig proteinrik ekstrakt av presskaker av rapsfrø fra ikke-genmodifiserte Brassica napus L. og Brassica rapa L. 

Beskrivelse: 

Hvitt til hvitaktig spraytørket pulver 

Samlet proteininnhold: ≥ 90 % 

Løselig protein: ≥ 85 % 

Vanninnhold: ≤ 7,0 % 

Karbohydrater: ≤ 7,0 % 

Fett: ≤ 2,0 % 

Aske: ≤ 4,0 % 

Fiber: ≤ 0,5 % 

Glukosinolater i alt: ≤ 1 mmol/kg 

Renhet: 

Fytat i alt: ≤ 1,5 % 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Antall aerobe bakterier: < 10 000 KDE/g 

Samlet antall koliforme bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Trans-resveratrol Beskrivelse/definisjon: 

Syntetisk trans-resveratrol er hvitaktige til beige krystaller. 

Kjemisk betegnelse: 5-[(E)-2-(4-hydroksyfenyl)etenyl]benzen-1,3-diol 

Kjemisk formel: C14H12O3 

Molekylvekt: 228,25 Da 

CAS-nr.: 501-36-0 

Renhet: 

Trans-resveratrol: ≥ 98 %–99 % 

Biprodukter (beslektede stoffer) i alt: ≤ 0,5 % 

Ethvert beslektet stoff: ≤ 0,1 % 

Sulfataske: ≤ 0,1 % 

Tap ved tørking: ≤ 0,5 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Arsen: ≤ 1,0 ppm 

Urenheter: 

Diisopropylamin: ≤ 50 mg/kg 

Mikrobiell kilde: En genmodifisert stamme av Saccharomyces cerevisiae 

Utseende: Hvitaktig til svakt gulaktig pulver 

Partikkelstørrelse: 100 % mindre enn 62,23 μm 

Trans-resveratrolinnhold: Minst 98 % m/m (tørrvektbasis) 

Aske: Høyst 0,5 % m/m 

Vanninnhold: Høyst 3 % m/m 

Hanekamekstrakt Beskrivelse/definisjon: 

Hanekamekstrakt framstilles av Gallus gallus ved enzymatisk hydrolyse av hanekam og etterfølgende filtrering, konsentrasjon og utfelling. De viktigste 

bestanddelene i hanekamekstrakten er glykosaminoglykanene hyaluronsyre, kondroitinsulfat A og dermatansulfat (kondroitinsulfat B). Hvitt eller nesten hvitt 

hygroskopisk pulver. 

Hyaluronsyre: 60–80 % 

Kondroitinsulfat A: ≤ 5,0 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Dermatansulfat (kondroitinsulfat B): ≤ 25 % 

pH: 5,0–8,5 

Renhet: 

Klorider: ≤ 1,0 % 

Nitrogen: ≤ 8,0 % 

Tap ved tørking: (105 °C i 6 timer): ≤ 10 % 

Tungmetaller: 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg 

Krom: ≤ 10 mg/kg 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige aerobe bakterier i alt: ≤ 102 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 1 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 1 g 

Sacha inchi-olje fra Plukenetia 

volubilis 

Beskrivelse/definisjon: 

Sacha inchi-olje er en 100 % kaldpresset vegetabilsk olje fra frø av Plukenetia volubiis L. Den er en gjennomsiktig, flytende og blank olje ved romtemperatur. 

Den har en fruktig, lett smak av grønne grønnsaker uten uønsket bismak. 

Utseende, klarhet, glans, farge: Flytende ved romtemperatur, klar, skinnende gullgul 

Lukt og smak: Frukt- og grønnsaklignende uten uønsket bismak eller lukt 

Renhet: 

Vann og flyktige stoffer: < 0,2 g/100 g 

Urenheter som er uløselige i heksan: < 0,05 g/100 g 

Oleinsyre: < 2,0 g/100 g 

Peroksidtall: < 15 meq O2/kg 

Transfettsyrer: < 1,0 g/100 g 

Umettede fettsyrer i alt: > 90 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Omega 3-alfa-linolensyre (ALA): > 45 % 

Mettede fettsyrer: < 10 % 

Ingen transfettsyrer: (< 0,5 %) 

Ingen erukasyre: (< 0,2 %) 

Mer enn 50 % trilinolenin- og dilinolenin-triglyserider 

Sammensetning og innhold av fytosteroler 

Ikke noe kolesterol (< 5,0 mg/100 g) 

Salatrim Beskrivelse/definisjon: 

Salatrim er et internasjonalt anerkjent akronym for kort- og langkjedede asyltriglyseridmolekyler. Salatrim framstilles ved ikke-enzymatisk innbyrdes forestring 

av triacetin, tripropionin, tributyrin eller blandinger av disse med hydrogenert rapsolje, soyabønner, bomullsfrø eller solsikkeolje. Beskrivelse: Klar, svakt 

ravfarget væske til et svakt farget, voksaktig fast stoff ved romtemperatur. Fri for partikler og uten fremmed eller harsk lukt. 

Fordeling av glyserolestere: 

Triasylglyseroler: > 87 % 

Diasylglyseroler: ≤ 10 % 

Monoasylglyseroler: ≤ 2,0 % 

Fettsyresammensetning: 

Molprosent LCFA (langkjedede fettsyrer): 33–70 % 

Molprosent SCFA (kortkjedede fettsyrer): 30–67 % 

Mettede langkjedede fettsyrer: < 70 vektprosent 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Frie fettsyrer som oleinsyre: ≤ 0,5 % 

Triasylglyserolprofil: 

Triestere (korte/lange på mellom 0,5 og 2,0): ≥ 90 % 

Triestere (korte/lange = 0): ≤ 10 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 1,0 % 

Vanninnhold: ≤ 0,3 % 

Aske: ≤ 0,1 % 

Farge: ≤ 3,5 rød (Lovibond) 

Peroksidtall: ≤ 2,0 meq/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Olje fra Schizochytrium sp. med 

høyt innhold av DHA og EPA 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Oksidasjonsstabilitet: For alle næringsmidler som inneholder olje av Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA, bør oksidasjonsstabilitet 

dokumenteres ved relevant og anerkjent nasjonal/internasjonal prøvingsmetode (f.eks. AOAC) 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 4,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

DHA-innhold: ≥ 22,5 % 

EPA-innhold: ≥ 10 % 

Olje fra Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

Dokosapentaensyre (DPA) n-6: ≤ 7,5 % 

DHA-innhold: ≥ 35 % 

Olje fra Schizochytrium sp. Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 4,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

DHA-innhold: ≥ 32,0 % 

Olje fra Schizochytrium sp. (T18) Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

DHA-innhold: ≥ 35 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Ekstrakt av gjærede soyabønner Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av gjærede soyabønner er et luktfritt, melkehvitt pulver. Den består av 30 % pulverisert ekstrakt av gjærede soyabønner og 70 % resistent dekstrin  

(som bærestoff) fra maisstivelse, som tilsettes under bearbeidingen. Vitamin K2 fjernes i produksjonsprosessen. 

Ekstrakten av gjærede soyabønner inneholder nattokinase isolert fra natto, et næringsmiddel framstilt ved gjæring av ikke-genmodifiserte soyabønner (Glycine 

max (L.)) med en utvalgt stamme av Bacillus subtilis var. natto. 

Nattokinaseaktivitet: 20 000–28 000 fibrinnedbrytningsenheter/g(*) 

Identitet: Kan bekreftes 

Tilstand: Ingen ubehagelig smak eller lukt 

Tap ved tørking: ≤ 10 % 

Vitamin K2: ≤ 0,1 mg/kg 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 5,0 mg/kg 

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige aerobe bakterier i alt: ≤ 103 KDE(3)/g 

Gjær og mugg: ≤ 102 KDE/g 

Koliforme bakterier: ≤ 30 KDE/g 

Sporedannende bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 25 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria: Ikke påvist i 25 g 

(*) Metode som beskrevet av Takaoka et al. (2010). 

Hvetekimekstrakt (Triticum 

aestevium) med høyt 

spermidininnhold 

Beskrivelse/definisjon: 

Hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold framstilles av ugjæret, ikke-spirende hvetekim (Triticum aestevium) ved en fast/flytende ekstraksjon rettet mot 

særlig, men ikke utelukkende, polyaminer. 

Spermidin: 0,8–2,4 mg/g 

Spermin: 0,4–1,2 mg/g 

Spermidintriklorid: < 0,1 μg/g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Putrescin: < 0,3 mg/g 

Kadaverin: < 0,1 μg/g 

Mykotoksiner: 

Aflatoksiner (i alt): < 0,4 μg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Sucromalt Beskrivelse/definisjon: 

Sucromalt er en kompleks blanding av sakkarider som framstilles av sukrose og stivelseshydrolysat ved hjelp av en enzymatisk reaksjon. I denne prosessen 

bindes glukoseenheter til sakkarider fra stivelseshydrolysat ved hjelp av et enzym framstilt av bakterien Leuconostoc citreum eller ved hjelp av en rekombinant 

stamme av produksjonsorganismen Bacillus licheniformis. De oligosakkaridene som oppstår, kjennetegnes ved forekomsten av α-(1→6) og α-(l→3)-

glykosidbindinger. Resultatet er en blanding som i tillegg til disse oligosakkaridene, inneholder hovedsakelig fruktose, men også disakkaridet leukrose og andre 

disakkarider. 

Faste stoffer i alt: 75–80 % 

Vanninnhold: 20–25 % 

Sulfatase: Høyst 0,05 % 

pH: 3,5–6,0 

Ledningsevne: < 200 (30 %) 

Nitrogen: < 10 ppm 

Fruktose: 35–45 % tørrvekt 

Leukrose: 7–15 % tørrvekt 

Andre disakkarider: Høyst 3 % 

Høyere sakkarider: 40–60 % tørrvekt 

Fiber av sukkerrør Beskrivelse/definisjon: 

Sukkerrørfiber framstilles av den tørre celleveggen eller den fiberholdige resten som er igjen etter uttrekk eller ekstraksjon av sukkersaft fra sukkerrør  

(av genotypen Saccharum). Den består hovedsakelig av cellulose og hemicellulose. 

Produksjonsprosessen består av flere trinn, herunder flising, alkalisk oppslutning, fjerning av ligniner og andre bestanddeler som ikke er celluloseholdige, 

bleking av rensede fibrer, vasking med syre og nøytralisering. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Vanninnhold: ≤ 7,0 % 

Aske: ≤ 0,3 % 

Kostfibrer i alt (AOAC) på tørrstoffbasis (alle uløselige): ≥ 95 %, 

hvorav hemicellulose (20–25 %) og cellulose (70–75 %) 

Silisiumoksid (ppm): ≤ 200 

Protein: 0,0 % 

Fett: Spor 

pH: 4–7 

Tungmetaller: 

Kvikksølv (ppm): ≤ 0,1 

Bly (ppm): ≤ 1,0 

Arsen (ppm): ≤ 1,0 

Kadmium (ppm): ≤ 0,1 

Mikrobiologiske kriterier: 

Gjær og mugg (KDE/g): ≤ 1 000 

Salmonella: Ikke påvist 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist 

Ekstrakt av solsikkeolje Beskrivelse/definisjon: 

Solsikkeekstrakt framstilles ved en konsentrasjonsfaktor på 10 av en fraksjon av raffinert solsikkeolje som ikke kan forsåpes, ekstrahert av frø fra 

solsikkeplanten, Helianthus annuus L. 

Sammensetning: 

Oleinsyre (C18:1): 20 % 

Linolsyre (C18:2): 70 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: 8,0 % 

Fytosteroler: 5,5 % 

Tokoferoler: 1,1 % 

Tørket mikroalge (Tetraselmis 

chuii) 

Beskrivelse/definisjon: 

Det tørkede produktet framstilles av den marine mikroalgen Tetraselmis chuii, som tilhører familien Chlorodendraceae, og dyrkes i sterilt sjøvann i lukkede 

fotobioreaktorer isolert fra luften utenfor. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Renhet/sammensetning: 

Identifisert ved hjelp av nukleær markør rDNA 18 S (sekvensanalyse av minst 1 600 basepar) i NCBI-databasen (National Centre for Biotechnology 

Information): Ikke under 99,9 % 

Fuktighet: ≤ 7,0 % 

Proteiner: 35–40 % 

Aske: 14–16 % 

Karbohydrater: 30–32 % 

Fiber: 2–3 % 

Fett: 5–8 % 

Mettede fettsyrer: 29–31 % av samlet fettsyreinnhold 

Enumettede fettsyrer: 21–24 % av samlet fettsyreinnhold 

Flerumettede fettsyrer: 44–49 % av samlet fettsyreinnhold 

Jod: ≤ 15 mg/kg 

Therapon barcoo/Scortum Beskrivelse/definisjon: 

Scortum/Therapon barcoo er en fiskeart i familien Terapontidae. Det er en endemisk ferskvannsart fra Australia. Den blir nå oppdrettet i fiskeoppdrettsanlegg. 

Taksonomisk identifikasjon: Klasse: Actinopterygii > orden: Perciformes > familie: Terapontidae > slekt: Therapon eller Scortum 

Fiskekjøttets sammensetning: 

Protein (%): 18–25 

Vanninnhold (%): 65–75 

Aske (%): 0,5–2,0 

Energi (kJ/kg): 6 000–11 500 

Karbohydrater (%): 0,0 

Fett (%): 5–15 

Fettsyrer (mg FA/g filet): 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0 

Omega-3-fettsyrer i alt: 1,6–40,0 

Omega-6-fettsyrer i alt: 2,6–10,0 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

D-tagatose Beskrivelse/definisjon: 

Tagatose framstilles ved isomerisering av galaktose ved hjelp av kjemisk eller enzymatisk omdanning eller ved epimerisering av fruktose med enzymatisk 

omdanning. Omdanningene skjer i ett trinn. 

Utseende: Hvite eller nesten hvite krystaller 

Kjemisk betegnelse: D-tagatose 

Synonym: D-lyxo-heksulose 

CAS-nummer: 87-81-0 

Kjemisk formel: C6H12O6 

Formelvekt: 180,16 g/mol) 

Renhet: 

Innhold: ≥ 98 % på tørrstoffbasis 

Tap ved tørking: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 timer) 

Spesifikk rotasjon: [α]20D: –4 til –5,6° (1 % vandig løsning)(*) 

Smeltepunktsområde: 133–137 °C 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg(**) 

(*) Food and Nutrition Paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials 

(JECFA) 1991, 307 s.; engelsk – ISBN 92-5-102991-1 

(**) Bestemmelse ved hjelp av en atomabsorpsjonsteknikk som er relevant for det angitte nivået. Valg av prøvestørrelse og metode for tillaging av prøver kan bygge på prinsippene 

for metoden beskrevet i FNP 5. «Instrumental methods»(*). 

Taksifolinrik ekstrakt Beskrivelse: 

Taksifolinrik ekstrakt fra treverk av mongollerk (Larix gmelinii (Rupr.)) er et hvitt til blekgult pulver som krystalliseres fra varme vandige løsninger. 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroksyfenyl)-3,5,7-trihydroksy-2,3-dihydrokromen-4-on, også kalt (+) trans (2R,3R)- dihydroquercetin] 

Kjemisk formel: C15H12O7 

Molekylmasse: 304,25 Da 

CAS-nr.: 480-18-2 

Spesifikasjoner: 

Fysisk parameter 

Vanninnhold: ≤ 10 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Analyse av forbindelsen 

Taksifolin (m/m): ≥ 90,0 % av tørrvekten 

Tungmetaller, pesticid 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Arsen: ≤ 0,02 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Diklordifenyltrikloretan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg 

Løsemiddelrester 

Etanol: < 5 000 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier 

Samlet kimtall (TPC): ≤ 104 KDE/g 

Enterobakterier: ≤ 100/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Pseudomonas: Ikke påvist i 1 g 

Normale mengder av bestanddeler i taksifolinrik ekstrakt (i tørrstoffet) 

Bestanddel i ekstrakten Innhold, normal observert mengde (%) 

Taksifolin 90–93 

Aromadendrin 2,5–3,5 

Eriodiktyol 0,1–0,3 

Quercetin 0,3–0,5 

Naringenin 0,2–0,3 

Kaempferol 0,01–0,1 

Pinocembrin 0,05–0,12 

Uidentifiserte flavonoider 1–3 

Vann(*) 1,5 

(*) Taksifolin i hydratisert form og i tørkeprosessen er et krystall. Dette medfører en andel av krystallvann på høyst 1,5 %. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Trehalose Beskrivelse/definisjon: 

Et ikke-reduserende disakkarid som består av to glukoseenheter forbundet med en α-1,1-glukosidbinding. Stoffet framstilles av flytende stivelse ved en 

enzymatisk prosess i flere trinn. Handelsvaren er dihydrat. Praktisk talt luktfrie, hvite eller nesten hvite krystaller med en søt smak. 

Synonymer: α,α-trehalose 

Kjemisk betegnelse: α-D-glukopyranosyl-α-D-glukopyranosid, dihydrat 

CAS-nr.: 6138-23-4 (dihydrat) 

Kjemisk formel: C12H22O11 · 2H2O (dihydrat) 

Formelvekt: 378,33 (som dihydrat) 

Innhold: ≥ 98 % på tørrstoffbasis 

Bestemmelse ved hjelp av en atomabsorpsjonsteknikk som er relevant for det angitte nivået. Valg av prøvestørrelse og metode for tillaging av prøver kan bygge 

på prinsippene i metoden beskrevet i FNP 5(1), «Instrumental methods» 

Analysemetode: 

Prinsipp: Trehalose identifiseres ved hjelp av væskekromatografi og kvantifiseres ved sammenligning med en referansestandard som inneholder standard 

trehalose 

Tillaging av prøveløsningen: Vei opp nøyaktig ca. 3 g av den tørre prøven i en 100 ml målekolbe og tilsett 80 ml renset, avionisert vann. Løs opp prøven helt og 

spe opp til merket med renset, avionisert vann. Filtrer gjennom et filter med porestørrelse på 0,45 mikrometer. 

Tillaging av standardløsning: Løs opp nøyaktig veide mengder av tørr standard referansetrehalose i vann for å få en løsning med kjent konsentrasjon på ca.  

30 mg trehalose per ml. 

Apparater: Væskekromatograf utstyrt med en brytningsindeksdetektor og integrert registrator 

Vilkår: 

Kolonne: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) eller tilsvarende 

— lengde: 300 mm 

— diameter: 10 mm 

— temperatur: 50 °C 

Mobil fase: Vann 

Gjennomstrømningshastighet: 0,4 ml/min. 

Injeksjonsvolum: 8 μl 

Framgangsmåte: Injiser hver for seg like store volumer av prøveløsningen og standardløsningen i kromatografen. 

Registrer kromatogrammene og mål trehalosetoppens størrelse. 

Beregne mengde, i mg, av trehalose i 1 ml av prøveløsningen ved hjelp av følgende formel: 

% trehalose = 100 × (RU/RS) (WS/WU) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 der 

RS = toppareal for trehalose i standardløsningen 

RU = toppareal for trehalose i prøveløsningen 

WS = mengden trehalose (mg) i standardløsningen 

WU = tørrprøvens vekt (mg) 

Egenskaper: 

Identifikasjon: 

Løselighet: Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon: [α]D20 + 199° (5 % vandig løsning) 

Smeltepunkt: 97 °C (dihydrat) 

Renhet: 

Tap ved tørking: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 timer) 

Aske i alt: ≤ 0,05 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg 

UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kommersielt dyrket Agaricus bisporus der de innhøstede soppene utsettes for UV-lysbehandling. 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 200–800 nm. 

Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D2 i sluttproduktet: 5-10 μg/100 g våtvekt ved utløpet av holdbarhetstiden 

UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Beskrivelse/definisjon: 

Bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) behandles med ultrafiolett lys for å framkalle omdanning av ergosterol til vitamin D2 (ergokalsiferol). Vitamin  

D2-innholdet i gjærkonsentratet varierer mellom 1 800 000 og 3 500 000 IE vitamin D/100 g (450–875 μg/g). 

Gyllenbrune, frittflytende korn 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Mikrobiologiske kriterier for gjærkonsentratet: 

Koliforme bakterier: ≤ 103/g 

Escherichia coli: ≤ 10/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

UV-behandlet brød Beskrivelse/definisjon: 

UV-behandlet brød er brød og rundstykker (uten pynt og overtrekk) hevet med gjær som behandles med ultrafiolett stråling etter baking for å omdanne 

ergosterol til vitamin D2 (ergokalsiferol). 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 240–315 nm i høyst 5 sekunder med energitilførsel på 10–50 mJ/cm2. 

Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D2 (ergokalsiferol) i sluttproduktet: 0,75–3 μg/100 g(*) 

Gjær i deig: 1–5 g/100 g(**) 

(*) EN 12821, 2009, europeisk standard. 

(**) Oppskriftsberegning. 

UV-behandlet melk Beskrivelse/definisjon: 

UV-behandlet melk er kumelk (helmelk og delvis skummet melk) som behandles med ultrafiolett stråling (UV-stråling) med turbulent strømning etter 

pasteurisering. Behandlingen av den pasteuriserte melken med UV-stråling fører til en økning av vitamin D3-konsentrasjonen (kolekalsiferol) ved omdanning av 

7-dehydrokolesterol til vitamin D3. 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 200-310 nm med energitilførsel på 1 045 J/l. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Vitamin D3: 

Kjemisk betegnelse: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyl-1-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-heksahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-

metylidensykloheksan-1-ol 

Synonym: Kolekalsiferol 

CAS-nr.: 67-97-0 

Molekylvekt: 384,6377 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D3 i sluttproduktet: 

Helmelk(*): 0,5–3,2 μg/100 g(**) 

Delvis skummet melk(*): 0,1–1,5 μg/100 g(**) 

(*) Som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 671). 

(**) HPLC 

Vitamin K2 (menakinon) Dette nye næringsmiddelet framstilles ved en syntetisk eller mikrobiologisk prosess. 

Spesifikasjon av syntetisk vitamin K2 (menakinon-7) 

Kjemisk betegnelse: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametyl-2,6,10,14,18,22,26-oktakosaheptaenyl)-3-metyl-1,4-naftalenedion 

CAS-nummer: 2124-57-4 

Molekylformel: C46H64O2 

Molekylvekt: 649 g/mol 

Utseende: Gult pulver 

Renhet: Høyst 6,0 % cis-isomer, høyst 2,0 % andre urenheter 

Innhold: 97–102 % menakinon-7 (herunder minst 92 % all-trans-menakinon-7) 

Spesifikasjoner for mikrobiologisk framstilt Vitamin K2 (menakinon-7) 

Kilde: Bacillus subtilis spp. natto 

Vitamin K2 (2-metyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftokinoner), eller menakinon-rekken, er en gruppe prenylerte naftokinonderivater. Antall isoprenrester, der én 

isoprenenhet består av fem karboner som utgjør sidekjeden, brukes til å karakterisere menakinonhomologer. Det foreligger i en oljesuspensjon som hovedsakelig 

inneholder MK-7 samt MK-6 i mindre grad. 

Vitamin K2 (menakinoner)-rekke med menakinon-7 (MK-7)(n = 6) som er C46H64O2, menakinon-6 (MK-6)(n = 5) som er C41H56O2, og menakinon-4  

(MK-4)(n = 3) som er C31H40O2. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Ekstrakt av hvetekli Beskrivelse/definisjon: 

Hvitt krystallinsk pulver framstilt ved enzymatisk ekstraksjon av kli fra Triticum aestivum L. som har et høyt innhold av arabinoxylan-oligosakkarider 

Tørrstoff: Minst 94 % 

Arabinoxylan-oligosakkarider: Minst 70 % tørrstoff 

Gjennomsnittlig polymeriseringsgrad for arabinoxylan-oligosakkarider: 3–8 

Ferulasyre (bundet til arabinoxylan-oligosakkarider): 1–3 % tørrstoff 

Poly-/oligosakkarider i alt: Minst 90 % 

Protein: Høyst 2 % tørrstoff 

Aske: Høyst 2 % tørrstoff 

Mikrobiologiske parametrer: 

Mesofile bakterier i alt: Høyst 10 000/g 

Gjær: Høyst 100/g 

Sopp: Høyst 100/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Bacillus cereus: Høyst 1 000/g 

Clostridium perfringens: Høyst 1 000/g 

Betaglukaner fra gjær Beskrivelse/definisjon: 

Betaglukaner er komplekse polysakkarider med høy molekylmasse (100 200 kDa) og finnes i celleveggen til mange slags gjær og korn. 

Den kjemiske betegnelsen for «betaglukaner fra gjær» er (1-3),(1-6)-β-D-glukaner. 

Betaglukaner bestå av et skjelett av β-1-3-bundne glukoserester med forgreninger av β-1-6-bindinger, som kitin og mannoproteiner er bundet til med β-1-4-

bindinger. 

Betaglukaner er isolert fra gjæren Saccharomyces cerevisiae. 

Tertiærstrukturen til glukancelleveggen hos Saccharomyces cerevisiae består av kjeder av β-1,3-bundne glukoserester, med forgreninger av β-1,6-bindinger, 

som utgjør skjelettet som kitin er bundet til via β-1,4-bindinger, β-1,6-glukaner og enkelte mannoproteiner. 

Dette nye næringsmiddelet er tilgjengelig i tre ulike former: løselig, uløselig og uløselige i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser. 

Kjemiske egenskaper for betaglukaner fra gjær (Saccharomyces cerevisiae): 

Løselig form: 

Karbohydrater i alt: > 75 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Betaglukaner (1,3/1,6): > 75 % 

Aske: < 4,0 % 

Vanninnhold: < 8,0 % 

Protein: < 3,5 % 

Fett: < 10 % 

Uløselig form: 

Karbohydrater i alt: > 70 % 

Betaglukaner (1,3/1,6): > 70 % 

Aske: ≤ 12 % 

Vanninnhold: < 8,0 % 

Protein: < 10 % 

Fett: < 20 % 

Uløselig i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser: 

(1,3)-(1,6)-β-D-glukaner: > 80 % 

Aske: < 2,0 % 

Vanninnhold: < 6,0 % 

Protein: < 4,0 % 

Fett i alt: < 3,0 % 

Mikrobiologiske data: 

Samlet kimtall: < 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: < 100 KDE/g 

Koliforme bakterier i alt: < 10 KDE/g 

Gjær: < 25 KDE/g 

Mugg: < 25 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Bacillus cereus: < 100 KDE/g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Tungmetaller: 

Bly: < 0,2 mg/g 

Arsen: < 0,2 mg/g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Kvikksølv: < 0,1 mg/g 

Kadmium: < 0,1 mg/g 

Zeaxantin Beskrivelse/definisjon: 

Zeaxantin er et naturlig forekommende xantofyllpigment og et oksygenert karotenoid. 

Syntetisk zeaxantin framstår enten som et spraytørket pulver av gelatin eller stivelsesbase («beadlets») tilsatt α-tokoferol og askorbylpalmitat eller som 

maisoljesuspensjon med tilsatt α-tokoferol. Syntetisk zeaxantin framstilles ved flertrinns kjemisk syntese av mindre molekyler. 

Oransjerødt krystallinsk pulver med liten eller ingen lukt. 

Kjemisk formel: C40H56O2 

CAS-nr.: 144-68-3 

Molekylvekt: 568,9 dalton 

Fysisk-kjemiske egenskaper: 

Tap ved tørking: < 0,2 % 

All-trans-zeaxantin: > 96 % 

Cis-zeaxantin: < 2,0 % 

Andre karotenoider: < 1,5 % 

Trifenylfosfinoksid (CAS-nr. 791-28-6): < 50 mg/kg 

Sink-L-pidolat Beskrivelse/definisjon: 

Sink-L-pidolat er et hvitt til hvitaktig pulver med karakteristisk lukt. 

Internasjonalt fellesnavn (INN): L-pyroglutaminsyre, sinksalt 

Synonymer: Sink 5-oksoprolin, sinkpyroglutamat, sinkpyrrolidonkarboksylat, sink-PCA, L-sinkpidolat 

CAS-nr.: 15454-75-8 

Molekylformel: (C5H6NO3)2 Zn 

Relativ vannfri molekylmasse: 321,4 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver 

Renhet: 

Sink-L-pidolat (renhet): ≥ 98 % 

pH (10 % vandig løsning): 5,0–6,0 

Spesifikk rotasjon: 19,6°–22,8° 

Vann: ≤ 10,0 % 

Glutaminsyre: < 2,0 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tungmetaller: 

Bly: ≤ 3,0 ppm 

Arsen: ≤ 2,0 ppm 

Kadmium: ≤ 1,0 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige mesofile bakterier i alt: < 1 000 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Sykdomsframkallende stoffer: Ikke påvist 

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/175 av 5. februar 2015 om fastsettelse av særlige vilkår for import av guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risikoen for forurensning 

med pentaklorfenol og dioksiner (EUT L 30 av 6.2.2015, s. 10). 

 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/389 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2468 

av 20. desember 2017 

om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i  

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 20 og artikkel 35 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter regler for omsetning og bruk av nye næringsmidler i Unionen. 

2) I samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater. 

3) Uten at det berører artikkel 5, 15 og 16 i forordning (EU) 2015/2283, bør Kommisjonen kontrollere hvorvidt meldingen 

hører inn under nevnte forordnings virkeområde og meldingens eller søknadens gyldighet. 

4) Meldingene nevnt i artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283 bør inneholde tilstrekkelig med opplysninger og 

vitenskapelig dokumentasjon til at Kommisjonen kan kontrollere deres gyldighet, og til at medlemsstatene og 

Myndigheten kan vurdere langvarig sikker bruk av tradisjonelle næringsmidler fra en tredjestat. 

5) Søknadene nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) 2015/2283 bør inneholde tilstrekkelig med opplysninger og 

vitenskapelig dokumentasjon til at Kommisjonen kan kontrollere deres gyldighet og gjøre det mulig for Myndigheten å 

foreta grundige risikovurderinger. 

6) Dersom søkeren framlegger en melding eller en søknad om å tilføye, fjerne eller endre bruksvilkår, spesifikasjoner, 

ytterligere særlige krav til merking eller krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent 

tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, trenger søkeren ikke nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves 

for sikkerhetsvurderingen, dersom søkeren gir en tilstrekkelig etterprøvbar begrunnelse. 

7) Utvekslingen av opplysninger mellom Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten bør tillate at behørig begrunnede 

sikkerhetsrelaterte innvendinger framlegges for Kommisjonen ved behov. 

8) Uttalelsen fra Myndigheten bør gi tilstrekkelig med opplysninger til å fastslå om den foreslåtte bruken av tradisjonelle 

næringsmidler fra en tredjestat er sikker for forbrukerne. 

9) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter kravene nevnt i artikkel 20 i nevnte forordning. 

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

fôr.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 351 av 30.12.2017, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

2019/EØS/50/29 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde og formål 

Denne forordning fastsetter regler for gjennomføringen av artikkel 20 i forordning (EU) 2015/2283 når det gjelder admini-

strative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater og overgangstiltakene nevnt i artikkel 35 nr. 3 i 

nevnte forordning. 

Den får anvendelse på meldinger og søknader nevnt i artikkel 14 og 16 i forordning (EU) 2015/2283. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) og forordning 

(EU) 2015/2283 menes med 

a) «melding» et selvstendig dokument som inneholder de opplysningene og vitenskapelige dataene som framlegges i samsvar 

med artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283, 

b) «søknad» et selvstendig dokument som inneholder de opplysningene og vitenskapelige dataene som framlegges i samsvar 

med artikkel 16 i forordning (EU) 2015/2283. 

Artikkel 3 

En meldings struktur, innhold og utforming 

1. En melding skal oversendes elektronisk til Kommisjonen, og skal bestå av følgende: 

a) Et følgebrev. 

b) Teknisk dokumentasjon. 

c) Et sammendrag av dokumentasjonen. 

2. Følgebrevet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal utformes i samsvar med malen i vedlegg I. 

3. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde følgende: 

a) De administrative dataene nevnt i artikkel 5. 

b) De vitenskapelige dataene nevnt i artikkel 6. 

4. Dersom søkeren framlegger en melding om å endre bruksvilkår, spesifikasjoner, særlige krav til merking eller krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, trenger søkeren 

ikke nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 6, dersom søkeren gir en etterprøvbar 

begrunnelse som forklarer at de foreslåtte endringene ikke påvirker resultatene av den eksisterende sikkerhetsvurderingen. 

5. Sammendraget av dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) skal dokumentere at bruken av et tradisjonelt næringsmiddel 

fra en tredjestat oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 2015/2283. 

Artikkel 4 

En søknads struktur, innhold og utforming 

1. En søknad skal oversendes elektronisk til Kommisjonen, og skal bestå av følgende: 

a) Et følgebrev. 

b) Teknisk dokumentasjon. 

c) Et sammendrag av dokumentasjonen. 

d) Behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger som nevnt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 2015/2283. 

e) Søkerens svar på behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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2. Følgebrevet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal utformes i samsvar med malen i vedlegg II.

3. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde følgende:

a) De administrative dataene nevnt i artikkel 5.

b) De vitenskapelige dataene nevnt i artikkel 6.

4. Dersom søkeren framlegger en søknad om å endre bruksvilkår, spesifikasjoner, særlige krav til merking eller krav om

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, trenger søkeren 

ikke nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 6, dersom søkeren gir en etterprøvbar 

begrunnelse som forklarer at de foreslåtte endringene ikke påvirker resultatene av den eksisterende sikkerhetsvurderingen. 

5. Sammendraget av dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) skal dokumentere at bruken av et tradisjonelt næringsmiddel

fra en tredjestat oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 2015/2283. 

Artikkel 5 

Administrative data som skal inngå i en melding eller en søknad 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283 skal meldingene og søknadene inneholde følgende 

administrative data: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til den personen som er ansvarlig for dokumentasjonen og har fått fullmakt til å

kommunisere med Kommisjonen på vegne av søkeren.

b) Dato for innsending av dokumentasjonen.

c) En innholdsfortegnelse for dokumentasjonen.

d) En detaljert oversikt over dokumentene som er vedlagt dokumentasjonen, herunder henvisninger til titler, bind og sider.

e) En liste over de delene av dokumentasjonen som skal behandles fortrolig i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU)

2015/2283, og bestemmelsene fastsatt i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 6 

Vitenskapelige data som skal inngå i en melding eller en søknad 

1. Den dokumentasjonen som framlegges for å underbygge en melding eller en søknad om godkjenning av et tradisjonelt

næringsmiddel fra en tredjestat, skal gjøre det mulig å vurdere langvarig sikker bruk av det tradisjonelle næringsmiddelet fra en 

tredjestat. 

2. Søkeren skal framlegge en kopi av dokumentasjonen om framgangsmåten som ble fulgt ved innsamling av dataene.

3. Søkeren skal gi en beskrivelse av strategien for sikkerhetsvurderingen og begrunne hvorfor særskilte undersøkelser eller

opplysninger tas med eller utelukkes. 

4. Søkeren skal foreslå en overordnet konklusjon om sikkerheten ved den foreslåtte bruken av det tradisjonelle nærings-

middelet fra en tredjestat. Den overordnede vurderingen av de mulige risikoene for menneskers helse skal foretas med hensyn 

til kjent eller sannsynlig eksponering av mennesker. 

Artikkel 7 

Kontroll av en meldings gyldighet 

1. Ved mottak av en melding om et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat skal Kommisjonen straks kontrollere

hvorvidt det aktuelle næringsmiddelet hører inn under virkeområdet for forordning (EU) 2015/2283, og hvorvidt meldingen 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3, 5 og 6 i denne forordning. 

2. Kommisjonen kan be søkeren om tilleggsopplysninger med hensyn til meldingens gyldighet og underrette søkeren om

fristen for framlegging av disse opplysningene. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel og med forbehold for artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283 kan en melding anses

som gyldig selv om den ikke inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3, 5 og 6 i denne forordning, 

dersom søkeren har inngitt en etterprøvbar begrunnelse for hver opplysning som mangler. 
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4. Kommisjonen skal underrette søkeren, medlemsstatene og Myndigheten, og skal begrunne hvorfor meldingen ikke anses 

som gyldig. 

Artikkel 8 

Kontroll av en søknads gyldighet 

1. Ved mottak av en søknad om godkjenning av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat skal Kommisjonen straks 

kontrollere hvorvidt søknaden oppfyller kravene i artikkel 4–6. 

2. Kommisjonen kan be søkeren om tilleggsopplysninger med hensyn til søknadens gyldighet og underrette søkeren om 

fristen for framlegging av disse opplysningene. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel og med forbehold for artikkel 16 i forordning (EU) 2015/2283 kan en søknad anses 

som gyldig selv om den ikke inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til artikkel 4–6 i denne forordning, dersom 

søkeren har inngitt en etterprøvbar begrunnelse for hver opplysning som mangler. 

4. Kommisjonen skal underrette søkeren, medlemsstatene og Myndigheten om hvorvidt søknaden anses som gyldig eller 

ikke. Dersom søknaden ikke anses som gyldig, skal Kommisjonen begrunne hvorfor den ikke anses som gyldig. 

Artikkel 9 

Behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger 

1. Ved mottak av en gyldig melding kan det holdes samråd mellom Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten i løpet 

av de første tre månedene av tidsrommet fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283. 

2. De behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendingene framlagt av en medlemsstat eller Myndigheten til Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Navnet på og beskrivelsen av det tradisjonelle næringsmiddelet fra en tredjestat. 

b) En vitenskapelig erklæring som angir hvorfor det tradisjonelle næringsmiddelet fra en tredjestat kan utgjøre en 

sikkerhetsrisiko for menneskers helse. 

Artikkel 10 

Opplysninger som skal være med i Myndighetens uttalelse 

1. Uttalelsen fra Myndigheten skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Identiteten til og karakterisering av det tradisjonelle næringsmiddelet fra en tredjestat. 

b) Vurdering av langvarig sikker bruk i en tredjestat. 

c) En samlet risikovurdering som fastsetter sikkerheten for det tradisjonelle næringsmiddelet fra en tredjestat dersom det er 

mulig, og som setter søkelyset på usikkerhet og begrensninger dersom det er relevant. 

d) Konklusjoner. 

2. Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger i sin anmodning om en uttalelse fra Myndigheten. 

Artikkel 11 

Overgangstiltak 

Meldingene nevnt i artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal framlegges for Kommisjonen senest 1. januar 2019. 
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Artikkel 12 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 50/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

VEDLEGG I 

Mal for følgebrev til en melding om tradisjonelle næringsmidler fra en tredjestat i samsvar med kravene i artikkel 14 i 

forordning (EU) 2015/2283 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:  .........................................  

Gjelder: Melding om godkjenning av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i samsvar med forordning (EU) 2015/2283. 

(Angi valget tydelig ved å sette kryss i en av rutene.) 

☐ Melding om godkjenning av et nytt tradisjonelt næringsmiddel. 

☐ Melding om tilføyelse, fjerning eller endring av bruksvilkårene for et tradisjonelt næringsmiddel som allerede er godkjent. 

Angi en henvisning til denne meldingen. 

☐ Melding om tilføyelse, fjerning eller endring av spesifikasjonene for et tradisjonelt næringsmiddel som allerede er 

godkjent. Angi en henvisning til denne meldingen. 

☐ Melding om tilføyelse, fjerning eller endring av ytterligere særlige krav til merking for et tradisjonelt næringsmiddel som 

allerede er godkjent. Angi en henvisning til denne meldingen. 

☐ Melding om tilføyelse, fjerning eller endring av krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning for et 

tradisjonelt næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi en henvisning til denne meldingen. 

Søkeren/søkerne eller dennes/disses representant(er) i Unionen 

(navn, adresse(r) …) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

framlegger denne meldingen for å ajourføre EU-listen over nye næringsmidler. 

Identiteten til det tradisjonelle næringsmiddelet: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Fortrolighet(1). Dersom det er relevant, skal det angis om søknaden inneholder fortrolige opplysninger i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EU) 2015/2283. 

☐ Ja 

☐ Nei 

Næringsmiddelkategorier, bruksvilkår og krav til merking 

Næringsmiddelkategori Særlige bruksvilkår Ytterligere særlige krav til merking 

—   

   

Med vennlig hilsen 

Underskrift  .............................  

  

(1) Søkerne skal bruke malen i vedlegg III til å angi hvilke opplysninger de ønsker behandlet som fortrolige, og skal framlegge alle 

nødvendige opplysninger for å dokumentere sin anmodning om fortrolig behandling. 
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Vedlegg: 

☐ Fullstendig teknisk dokumentasjon 

☐ Sammendrag av dokumentasjonen 

☐ Liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige, og etterprøvbar begrunnelse for dette 

☐ Kopi av de administrative dataene om søkeren/søkerne 

 _____  
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VEDLEGG II 

Mal for følgebrev til en søknad om tradisjonelle næringsmidler fra en tredjestat i samsvar med kravene i artikkel 16 i 

forordning (EU) 2015/2283 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:  .........................................  

Gjelder: Søknad om godkjenning av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i samsvar med kravene i artikkel 16 i 

forordning (EU) 2015/2283 

Søkeren/søkerne eller dennes/disses representant(er) i Den europeiske union 

(navn, adresse(r) …) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

søker med dette om ajourføring av EU-listen over nye næringsmidler. 

Identiteten til det tradisjonelle næringsmiddelet: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Fortrolighet(1). Dersom det er relevant, skal det angis om søknaden inneholder fortrolige opplysninger i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EU) 2015/2283. 

☐ Ja 

☐ Nei 

Næringsmiddelkategorier, bruksvilkår og krav til merking 

Næringsmiddelkategori Særlige bruksvilkår Ytterligere særlige krav til merking 

   

   

Med vennlig hilsen 

Underskrift: ...............................  

Vedlegg: 

☐ Fullstendig søknad 

☐ Sammendrag av søknaden 

☐ Liste over de delene av søknaden som bes behandlet som fortrolige, og etterprøvbar begrunnelse for dette 

☐ Dokumenterte opplysninger i tilknytning til de behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendingene 

☐ Kopi av de administrative dataene om søkeren/søkerne 

 _____  

  

(1) Søkerne skal bruke malen i vedlegg III til å angi hvilke opplysninger de ønsker behandlet som fortrolige, og skal framlegge alle 

nødvendige opplysninger for å dokumentere sin anmodning om fortrolig behandling. 
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VEDLEGG III 

Begrunnelse for fortrolig behandling av opplysninger 

Dette vedlegg skal ajourføres under meldings- eller søknadsprosedyren hver gang en søker ber om fortrolig behandling av 

opplysninger. 

Dersom produksjonsprosessen inneholder fortrolige opplysninger, skal det gis et ikke-fortrolig sammendrag av produksjons-

prosessen. 

Opplysninger som bes behandlet som fortrolige Begrunnelse 

Avsnitt x.y-(framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Vedlegg X (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Avsnitt x.y. (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Vedlegg X (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/460 

av 20. mars 2018 

om tillatelse til å bringe florotanniner fra Ecklonia cava i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, 

kan bringes i omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til en gjennom-

føringsrettsakt om omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97(3), og som det ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad 

inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

5) Selskapet Botamedi Inc. sendte 14. mai 2015 en søknad til vedkommende myndighet i Irland om å bringe florotanniner 

fra den spiselige havalgen Ecklonia cava («florotanniner fra Ecklonia cava») i omsetning i Unionen som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 258/97. I søknaden bes det om å 

kunne bruke florotanniner fra Ecklonia cava i kosttilskudd til befolkningen generelt, unntatt barn under 12 år. 

6) Søknaden om å bringe florotanniner fra Ecklonia cava i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 

2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Irland leverte sin første vurderingsrapport 29. mars 2016. I rapporten konkluderte den med 

at det er nødvendig med en ytterligere vurdering av florotanniner fra Ecklonia cava i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 10. mai 2016. Medlemsstatene 

godkjente den første vurderingsrapporten fra Irland innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 21.3.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2019/EØS/50/30 
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9) På bakgrunn av den første vurderingsrapporten som ble utarbeidet av Irland og godkjent av de andre medlemsstatene, 

rådførte Kommisjonen seg 22. juli 2016 med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og ba den 

om å foreta en ytterligere vurdering av florotanniner fra Ecklonia cava som en ny næringsmiddelingrediens i samsvar 

med forordning (EF) nr. 258/97. 

10) EFSA vedtok 20. september 2017 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved florotanniner fra Ecklonia cava som et 

nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 («Scientific Opinion on the safety of Ecklonia cava 

phlorotannins as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97»(1). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i 

artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av EFSA i henhold til forordning (EF) 

nr. 258/97. 

11) I EFSAs uttalelse ble det understreket at inntaket av jod fra kosttilskudd som inneholder florotanniner fra Ecklonia cava, 

kan være et problem for personer som er i faresonen med hensyn til skjoldbruskkjertelsykdom, og at dersom personer 

som ikke er i faresonen med hensyn til skjoldbruskkjertelsykdom, tar kosttilskudd som inneholder florotanniner fra 

Ecklonia cava i tillegg til andre kosttilskudd som inneholder jod, kan deres samlede inntak av jod overstige den øvre 

grensen som er fastsatt for jod(2). Kosttilskudd som inneholder florotanniner fra Ecklonia cava, bør derfor være behørig 

merket. 

12) Dessuten, og idet det tas hensyn til tiltenkt bruksområde og det faktum at søknaden om tillatelse utelukker barn under 12 

år, bør kosttilskudd som inneholder florotanniner fra Ecklonia cava, også i så henseende være behørig merket. 

13) EFSAs uttalelse gir følgelig tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at florotanniner fra Ecklonia cava med de foreslåtte 

bruksområdene og bruksnivåene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd, er i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 12 

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF (3) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av florotanniner fra Ecklonia 

cava bør tillates med forbehold for nevnte direktiv. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Florotanniner fra Ecklonia cava som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

  

(1) EFSA Journal 2017;15(10):5003. 

(2) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om den øvre grensen for akseptabelt inntak av jod av 7.10.2002. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 (Godkjent nytt næringsmiddel) i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Florotanniner fra 

Ecklonia cava 

Angitt næringsmiddelkategori Grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, skal være «Florotanniner fra 

Ecklonia cava». 

Kosttilskudd som inneholder florotanniner fra Ecklonia cava, 

skal være påført følgende angivelser: 

a) Dette kosttilskuddet bør ikke brukes av barn/ungdom under 

12/14/18(*) år. 

b) Dette kosttilskuddet bør ikke brukes av personer med 

skjoldbruskkjertelsykdom, eller av personer som er klar over 

at de er eller er identifisert som å være i faresonen for å 

utvikle skjoldbruskkjertelsykdom. 

c) Dette kosttilskuddet bør ikke brukes av personer som også 

bruker andre kosttilskudd som inneholder jod. 

(*) Avhengig av aldersgruppen kosttilskuddet er beregnet på.» 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF beregnet på befolkningen 

generelt, unntatt barn under 12 år. 

163 mg/dag for ungdom i 

alderen 12-14 år. 

230 mg/dag for ungdom over 

14 år. 

263 mg/dag for voksne. 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 (Spesifikasjoner) i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Florotanniner fra 

Ecklonia cava 

Beskrivelse/definisjon: 

Florotanniner fra Ecklonia cava ekstraheres ved hjelp av alkohol fra den spiselige havalgen Ecklonia cava. Ekstrakten er et mørkebrunt pulver som er rikt på 

florotanniner, som er polyfenolforbindelser, som finnes som sekundære metabolitter i visse arter av brunalger. 

Egenskaper/sammensetning 

Innhold av florotanniner: 90 ± 5 % 

Antioksidantvirkning: > 85 % 

Vanninnhold: < 5 % 

Aske: < 5 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levende celler i alt: < 3 000 KDE/g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mugg/gjær: < 300 KDE/g 

Koliforme bakterier: Negativ prøve 

Salmonella spp.: Negativ prøve 

Staphylococcus aureus: Negativ prøve 

Tungmetaller og halogener: 

Bly: < 3,0 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 3,0 mg/kg 

Arsen: < 25,0 mg/kg 

Uorganisk arsen: < 0,5 mg/kg 

Jod: 150,0-650,0 mg/kg 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/461 

av 20. mars 2018 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for taksifolinrik ekstrakt som et nytt næringsmiddel i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, 

kan bringes i omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til en gjennom-

føringsrettsakt om omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Ametis JSC sendte 23. august 2010 en søknad til vedkommende myndighet i Det forente kongerike om å 

bringe taksifolinrik ekstrakt fra treverk av mongollerk (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) i omsetning i Unionen som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 258/97(3). I søknaden bes det om å kunne bruke taksifolinrik ekstrakt i kosttilskudd til personer over 14 år samt i 

alkoholfrie drikker, yoghurt og sjokoladevarer for befolkningen generelt, unntatt spedbarn, småbarn og barn opp til 9 år. 

5) EFSA vedtok 13. desember 2016 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved taksifolinrik ekstrakt som et nytt 

næringsmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 («Scientific Opinion on the safety of taxifolin-rich extract as a 

novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97»)(4). I uttalelsen konkluderte den med at taksifolinrik ekstrakt er 

sikker for de foreslåtte bruksområdene og bruksnivåene. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2079(5) tillot i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 å bringe 

taksifolinrik ekstrakt fra treverk av mongollerk (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) i omsetning som et nytt næringsmiddel til 

bruk i kosttilskudd beregnet på befolkningen generelt, unntatt spedbarn, småbarn, barn og ungdom under 14 år. 

7) Denne gjennomføringsforordning omhandler resten av bruksområdene og bruksnivåene som søkeren anmodet om 

tillatelse for. Kommisjonen innledet en ytterligere vurdering før den traff en endelig beslutning om alle aspekter ved 

søknaden, for å sikre at taksifolinrik ekstrakt også er sikker når den brukes i andre former enn i kosttilskudd til spedbarn, 

småbarn og barn under 9 år.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 21.3.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2017; 15(2):4682 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2079 av 10. november 2017 om tillatelse til å bringe taksifolinrik ekstrakt i 

omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 295 av 

14.11.2017, s. 81). 
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8) Søkeren ble 3. mai 2017 underrettet om og godkjente Kommisjonens tilleggsanmodning til EFSA. Ved denne anledningen 

anmodet søkeren også om en ytterligere utvidelse av bruksområdet og bruksvilkårene for taksifolinrik ekstrakt ved bruk 

som et nytt næringsmiddel i melkeprodukter for befolkningen generelt, og om oppføring i spesifikasjonene for det nye 

næringsmiddelet av en kjemisk betegnelse som ikke var med i den opprinnelige søknaden, men som var med i EFSAs 

uttalelse av 2016. Med hensyn til disse utvidelsene av bruksområdet framla søkeren ytterligere opplysninger for EFSA. 

9) Kommisjonen rådførte seg 28. juni 2017 med EFSA og ba Myndigheten om å foreta en supplerende sikkerhetsvurdering 

av taksifolinrik ekstrakt i alkoholfrie drikker, sjokoladevarer og melkeprodukter for alle grupper av befolkningen. 

10) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

11) EFSA vedtok 25. oktober 2017 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved taksifolinrik ekstrakt («Scientific Opinion 

on the safety of taxifolin-rich extract»)(1). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 

2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av EFSA i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. 

12) Uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at taksifolinrik ekstrakt, når den brukes som ingrediens i alkoholfrie 

drikker, melkeprodukter og sjokoladevarer, og idet det tas hensyn til alle befolkningsgrupper, er i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(2) fastsetter krav til melk og melkeprodukter som får 

anvendelse på taksifolinrik ekstrakt når den brukes som ingrediens i melkeprodukter. I samsvar med forordningens 

vedlegg VII del III nr. 2 kan taksifolinrik ekstrakt ikke brukes i melkeprodukter for å erstatte, verken helt eller delvis, 

noen melkebestanddel. Bruken av taksifolinrik ekstrakt som et nytt næringsmiddel i melkeprodukter må derfor 

begrenses tilsvarende. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til 

stoffet taksifolinrik ekstrakt, skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

  

(1) EFSA Journal 2017; 15(11):5059. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for «Taksifolinrik ekstrakt» i tabell 1 (godkjente nye næringsmidler) skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Taksifolinrik ekstrakt Angitt næringsmiddelkategori Grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Taksifolinrik ekstrakt». 

 

Yoghurt naturell / Yoghurt med frukt og bær(*) 0,020 g/kg 

Kefir(*) 0,008 g/kg 

Kjernemelk(*) 0,005 g/kg 

Melkepulver(*) 0,052 g/kg 

Fløte(*) 0,070 g/kg 

Rømme(*) 0,050 g/kg 

Ost(*) 0,090 g/kg 

Smør(*) 0,164 g/kg 

Sjokoladevarer 0,070 g/kg 

Alkoholfrie drikker 0,020 g/l 

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF 

beregnet på befolkningen generelt, unntatt spedbarn, 

småbarn, barn og ungdom under 14 år. 

100 mg/dag 

(*) Ved bruk i melkeprodukter kan taksifolinrik ekstrakt ikke erstatte, verken helt eller 

delvis, noen melkebestanddel. 

2) Posten for «Definisjon» for «Taksifolinrik ekstrakt» i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Taksifolinrik ekstrakt Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroksyfenyl)-3,5,7-trihydroksy-2,3-dihydrokromen-4-on, også kalt (+) trans (2R,3R)- dihydroquercetin] og med høyst 2 % 

av cis-formen» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/462 

av 20. mars 2018 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for L-ergotionein som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, 

kan bringes i omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til en gjennomførings-

rettsakt om omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Tetrahedron sendte 25. juli 2013 en søknad til vedkommende myndighet i Frankrike om å bringe syntetisk  

L-ergotionein («L-ergotionein») i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 258/97(3). I søknaden bes det om å kunne bruke L-ergotionein i kosttilskudd til 

befolkningen generelt, unntatt gravide og ammende kvinner, og til barn over tre år, og i alkoholfrie drikker, ferske 

melkeprodukter, melkebaserte drikker, kornstenger og sjokolade for befolkningen generelt, unntatt gravide og ammende 

kvinner, spedbarn og småbarn. 

5) EFSA vedtok 26. oktober 2016 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved L-ergotionein som et nytt næringsmiddel i 

henhold til forordning (EF) nr. 258/97 («Scientific Opinion on the safety of L-ergothioneine as a novel food pursuant to 

Regulation (EC) No 258/97»(4). I uttalelsen konkluderte den med at L-ergotionein er sikkert for de foreslåtte 

bruksområdene og bruksnivåene. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1281(5) tillot i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 å bringe 

L-ergotionein i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens til bruk i kosttilskudd beregnet på befolkningen generelt, 

unntatt spedbarn og småbarn, gravide og ammende kvinner. 

7) Denne gjennomføringsforordning omhandler resten av bruksområdene og bruksnivåene som søkeren anmodet om 

tillatelse for. Kommisjonen innledet en ytterligere vurdering før den traff en endelig beslutning om alle aspekter ved 

søknaden, for å sikre at L-ergotionein også er sikkert når det brukes i andre former enn i kosttilskudd til spedbarn, 

småbarn og gravide og ammende kvinner. 

8) Søkeren ble onsdag 26. april 2017 underrettet om og godkjente Kommisjonens tilleggsanmodning til EFSA.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 21.3.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2016; 14(11):4629. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1281 av 13. juli 2017 om tillatelse til å bringe L-ergotionein i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 65). 
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9) Kommisjonen rådførte seg 19. mai 2017 med EFSA og ba Myndigheten om å foreta en supplerende sikkerhetsvurdering 

av L-ergotionein i alkoholfrie drikker, ferske melkeprodukter, melkebaserte drikker, kornstenger og sjokolade for 

gravide og ammende kvinner, spedbarn og småbarn. 

10) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om nye 

næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og som det ikke er truffet endelig beslutning om innen  

1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

11) EFSA vedtok 25. oktober 2017 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved L-ergotionein («Scientific Opinion on the 

safety of L-ergothioneine»)(1). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283, 

selv om den er utarbeidet og vedtatt av EFSA i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. 

12) Uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at L-ergotionein, når det brukes som ingrediens i alkoholfrie drikker, 

ferske melkeprodukter, melkebaserte drikker, kornstenger og sjokoladevarer, og idet det tas hensyn til alle 

befolkningsgrupper, er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruks-

varer(2) fastsetter krav til melk og melkeprodukter som får anvendelse på L-ergotionein når det brukes som ingrediens i 

melkeprodukter. I samsvar med forordningens vedlegg VII del III nr. 2 kan L-ergotionein ikke brukes i melkeprodukter 

for å erstatte, verken helt eller delvis, noen melkebestanddel. Bruken av L-ergotionein som et nytt næringsmiddel i 

melkeprodukter må derfor begrenses tilsvarende. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til 

stoffet L-ergotionein, skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

  

(1) EFSA Journal 2017; 15(11):5060. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007  

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

Posten for «L-ergotionein» i tabell 1 (godkjente nye næringsmidler) skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«L-ergotionein Angitt næringsmiddelkategori Grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «L-ergotionein.» 

 

Alkoholfrie drikker 0,025 g/kg 

Melkebaserte drikker 0,025 g/kg 

Ferske melkeprodukter(*) 0,040 g/kg 

Kornstenger 0,2 g/kg 

Sjokoladevarer 0,25 g/kg 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF. 

30 mg/dag for befolkningen generelt (unntatt 

gravide og ammende kvinner). 

20 mg/dag for barn over tre år. 

(*) Ved bruk i melkeprodukter kan L-ergotionein ikke erstatte, verken helt eller delvis, noen 

melkebestanddel. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/469 

av 21. mars 2018 

om tillatelse til å bringe en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa 

Turcz. og Angelica gigas Nakai) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, 

kan bringes i omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til en gjennomførings-

rettsakt om omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97(3), og som det ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad 

inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

5) Selskapet Naturalendo Tech Co., Ltd sendte 13. mars 2014 en søknad til vedkommende myndighet i Irland om å bringe 

en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) i 

omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 258/97.  

I søknaden bes det om å kunne bruke det nye næringsmiddelet i kosttilskudd beregnet på postmenopausale kvinner. 

6) Søknaden om å bringe en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og 

Angelica gigas Nakai) i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Irland leverte sin første vurderingsrapport 29. juli 2014. I rapporten konkluderte den med at 

blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 

3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 15. september 2014. De andre 

medlemsstatene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 22.3.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2019/EØS/50/33 
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9) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 20. april 2015 med Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av en ekstrakt 

fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) som en ny 

næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

10) EFSA vedtok 21. september 2016 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved en ekstrakt fra røttene til tre urter 

(Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) som et nytt næringsmiddel 

(«Scientific opinion on the safety of an extract of three herbal roots (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa 

Turcz. and Angelica gigas Nakai) as a novel food»)(1). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i 

forordning (EU) 2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av EFSA i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. 

11) I sin uttalelse kunne ikke EFSA fastslå sikkerheten ved blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene til bruk i 

kosttilskudd beregnet på voksne med et høyeste inntak på 514 mg/dag som foreslått av søkeren, ettersom det inntaket vil 

være høyere enn det nivået som vurderes som sikkert (2,5 mg/kg kroppsvekt). EFSA konkluderte imidlertid med at 

blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene er sikker for voksne når den tilsettes kosttilskudd med en høyeste daglig 

dose på 175 mg, som tilsvarer et sikkert inntaksnivå for en voksen person med en kroppsvekt på 70 kg. 

12) På bakgrunn av EFSAS uttalelse framla søkeren tilleggsopplysninger for å dempe bekymringene om sikkerheten. 

Kommisjonen rådførte seg 19. mai 2017 med EFSA med sikte på å gjennomgå tilleggsopplysningene knyttet til den 

vitenskapelig uttalelsen om sikkerheten ved blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene. EFSA konkluderte  

4. april 2017 i sin reviderte uttalelse om sikkerheten ved blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene(2) med at det 

ikke er behov for å revidere den vitenskapelige uttalelsen som opprinnelig ble vedtatt 21. september 2016, og dermed 

bekreftet EFSA på nytt at blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene er sikker for voksne når den tilsettes 

kosttilskudd med en høyeste daglig dose på 175 mg. 

13) I sin opprinnelige uttalelse anser EFSA at risikoen for en allergisk reaksjon på Angelica gigas Nakai ikke er ulik den 

som er forbundet med hageselleri, ettersom begge plantene tilhører samme plantefamilie (dvs. Apiaceae). Ettersom 

hageselleri er et næringsmiddel som skal merkes som et allergen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1169/2011(3), må den nye næringsmiddelingrediensen være behørig merket. 

14) Begge uttalelsene gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, 

Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) med de foreslåtte bruksområdene og bruksnivåene ved bruk som en 

ingrediens i kosttilskudd, er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

15) Idet det tas hensyn til tiltenkt bruksområde og det faktum at søknaden om tillatelse bare gjelder for voksne, bør 

kosttilskudd som inneholder en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz 

og Angelica gigas Nakai), være behørig merket. 

16) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF (4) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av ekstrakt fra røttene til tre 

urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) bør derfor tillates med 

forbehold for nevnte direktiv. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. En ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) som 

angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

  

(1) EFSA Journal 2016;14(10): 4589. 

(2) EFSA Journal 2017;15(5): 4778. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel onsdag 21. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 5

0
/4

1
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 (Godkjent nytt næringsmiddel) i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Ekstrakt fra røttene til tre 

urter (Cynanchum wilfordii 

Hemsley, Phlomis umbrosa 

Turcz. og Angelica gigas 

Nakai) 

Angitt næringsmiddelkategori Grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, skal være «Ekstrakt fra 

røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis 

umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai). 

Merkingen av kosttilskudd som inneholder blandingseks-

trakten av røttene til de tre urtene, skal ha en opplysning som 

plasseres nær ingredienslisten, der det angis at det ikke bør 

brukes av personer med kjent allergi mot hageselleri.» 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF til voksne. 

175 mg/dag 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 (Spesifikasjoner) i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Ekstrakt fra røttene til tre 

urter (Cynanchum wilfordii 

Hemsley, Phlomis umbrosa 

Turcz. og Angelica gigas 

Nakai) 

Beskrivelse/definisjon: 

Blandingen av røttene fra de tre urtene er et gulbrunt fint pulver som framstilles ved ekstraksjon med varmtvann, konsentrasjon ved inndamping og 

spraytørking. 

Sammensetning av blandingsekstrakten av røttene til de tre urtene: 

Rot av Cynanchum wilfordii: 32,5 % (m/m) 

Rot av Phlomis umbrosa: 32,5 % (m/m) 

Rot av Angelica gigas: 35,0 % (m/m) 

Spesifikasjoner: 

Tap ved tørking: Høyst 100 mg/g 

Innhold: 

Kanelsyre: 0,012 – 0,039 mg/g 

Shanzhisidmetylester: 0,20 – 1,55 mg/g 

Nodakenin: 3,35 – 10,61 mg/g 

Metokssalen: < 3 mg/g 

Fenoler: 13,0 – 40,0 mg/g 

Kumariner: 13,0 – 40,0 mg/g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Iridoider: 13,0 – 39,0 mg/g 

Saponiner: 5,0 – 15,5 mg/g 

Næringsgivende bestanddeler: 

Karbohydrater: 600 – 880 mg/g 

Proteiner: 70 – 170 mg/g 

Fettstoffer: < 4 mg/g 

Mikrobiologiske parametrer: 

Antall levende bakterier i alt: < 5 000 KDE/g 

Mugg og gjær i alt: < 100 KDE/g 

Koliforme bakterier: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 25 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 25 g 

Tungmetaller: 

Bly: < 0,65 mg/kg 

Arsen: < 3,0 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 1,0 mg/kg 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/471 

av 21. mars 2018 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til 

Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2018(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for 

legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12 femte ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelbyrå bestå av et bidrag fra Unionen og gebyrer som foretak betaler til Byrået. Ved forordning 

(EF) nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2017. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den europeiske 

unions statistikkontor, var på 1,7 % i 2017. 

3) For enkelhets skyld bør de justerte gebyrene avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig 

behandlet per 1. april 2018. 

6) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2018. Denne 

forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «282 100 euro» til «286 900 euro». 

— I annet ledd endres «28 300 euro» til «28 800 euro». 

— I tredje ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «109 500 euro» til «111 400 euro». 

— I annet ledd endres «182 400 euro» til «185 500 euro». 

— I tredje ledd endres «10 900 euro» til «11 100 euro». 

— I fjerde ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 22.3.2018, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor  

(EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

2019/EØS/50/34 
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iii) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «84 700 euro» til «86 100 euro». 

— I annet ledd endres «21 200–63 500 euro» til «21 600–64 600 euro». 

— I tredje ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) første ledd endres «3 000 euro» til «3 100 euro» og «7 100 euro» til «7 200 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «84 700 euro» til «86 100 euro». 

— I annet ledd endres «21 200–63 500 euro» til «21 600–64 600 euro». 

c) I nr. 3 endres «14 000 euro» til «14 200 euro». 

d) I nr. 4 første ledd endres «21 200 euro» til «21 600 euro». 

e) I nr. 5 endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd endres «101 200 euro» til «102 900 euro». 

ii) I annet ledd endres «25 200–75 800 euro» til «25 600–77 100 euro». 

2) I artikkel 4 første ledd endres «70 200 euro» til «71 400 euro». 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «141 300 euro» til «143 700 euro». 

— I annet ledd endres «14 000 euro» til «14 200 euro». 

— I tredje ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

— I fjerde ledd endres «70 200 euro» til «71 400 euro» og «7 100 euro» til «7 200 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «70 200 euro» til «71 400 euro». 

— I annet ledd endres «119 200 euro» til «121 200 euro». 

— I tredje ledd endres «14 000 euro» til «14 200 euro». 

— I fjerde ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

— I femte ledd endres «35 300 euro» til «35 900 euro» og «7 100 euro» til «7 200 euro». 

iii) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «35 300 euro» til «35 900 euro». 

— I annet ledd endres «8 800–26 500 euro» til «8 900–27 000 euro». 

— I tredje ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro».  
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b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) første ledd endres «3 000 euro» til «3 100 euro» og «7 100 euro» til «7 200 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «42 300 euro» til «43 000 euro». 

— I annet ledd endres «10 600–31 900 euro» til «10 800–32 400 euro». 

— I tredje ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

c) I nr. 3 endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

d) I nr. 4 første ledd endres «21 200 euro» til «21 600 euro». 

e) I nr. 5 endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd endres «33 800 euro» til «34 400 euro». 

ii) I annet ledd endres «8 400–25 200 euro» til «8 500–25 600 euro». 

4) I artikkel 6 første ledd endres «42 300 euro» til «43 000 euro». 

5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd endres «70 200 euro» til «71 400 euro». 

b) I annet ledd endres «21 200 euro» til «21 600 euro». 

6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I annet ledd endres «84 700 euro» til «86 100 euro». 

ii) I tredje ledd endres «42 300 euro» til «43 000 euro». 

iii) I fjerde ledd endres «21 200–63 500 euro» til «21 600–64 600 euro». 

iv) I femte ledd endres «10 600–31 900 euro» til «10 800–32 400 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I annet ledd endres «282 100 euro» til «286 900 euro». 

ii) I tredje ledd endres «141 300 euro» til «143 700 euro». 

iii) I femte ledd endres «3 000–243 200 euro» til «3 100–247 300 euro». 

iv) I sjette ledd endres «3 000–121 700 euro» til «3 100–123 800 euro». 

c) I nr. 3 første ledd endres «7 100 euro» til «7 200 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig behandlet per 1. april 2018. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/588 

av 18. april 2018 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 1-metyl-2-

pyrrolidon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Nederland framla 9. august 2013 for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») dokumentasjon i henhold til artikkel 69 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-dokumentasjonen»(2)) der det foreslås å begrense 1-metyl-2-

pyrrolidon (NMP). Vedlegg XV-dokumentasjonen viste at tiltak på unionsplan er nødvendig for å håndtere risikoen for 

helsen til arbeidstakere som eksponeres for NMP. 

2) Nederland bygde sin farevurdering av NMP på virkningene av stoffet på en rekke helserelaterte endepunkter. 

Utviklingstoksisitet ble betraktet som det mest kritiske av disse endepunktene, og ble brukt til å fastsette et nivå  

(det avledede nivå uten virkning eller «DNEL») over hvilket arbeidstakere ikke bør eksponeres for NMP ved innånding. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) fastsetter at når NMP inngår i stoffblandinger i en 

konsentrasjon på 0,3 % eller høyere, skal de klassifiseres som reproduksjonstoksiske i kategori 1B. Begrensningen bør 

gjelde for slike stoffblandinger samt for stoffet i seg selv. 

4) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 5. juni 2014 en uttalelse der det ble bekreftet at utviklingstoksisitet er 

det endepunktet som er mest kritisk med hensyn til helsen. RAC anså imidlertid at en annen vurderingsfaktor enn den 

som benyttes av Nederland, bør anvendes ved beregningen av DNEL for NMP. Dette førte til et dobbelt så høyt nivå 

som det Nederland foreslo for arbeidstakeres eksponering for NMP ved innånding. RAC beregnet dessuten et DNEL for 

arbeidstakeres eksponering for NMP ved opptak gjennom huden, noe som ikke var blitt foreslått av Nederland. 

5) RAC bekreftet at den samlede eksponeringen for NMP over disse to DNEL utgjør en risiko for arbeidstakeres helse, og 

at den foreslåtte begrensningen, som bygger på disse to DNEL-verdiene, er det best egnede tiltaket på unionsplan for å 

redusere denne risikoen. 

6) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 25. november 2014 en uttalelse der den fastslår at den 

foreslåtte begrensningen, slik den er endret av RAC, er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å redusere 

risikoen for arbeidstakeres helse som oppstår på grunn av NMP med hensyn til dens sosioøkonomiske fordeler og 

kostnader.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 19.4.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2019/EØS/50/35 
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7) SEAC anbefalte å utsette anvendelsen av begrensningen med fem år, i tråd med perioden foreslått i vedlegg XV-

dokumentasjonen, slik at berørte parter kan treffe nødvendige tiltak for å overholde sine forpliktelser. SEAC anså at en 

lengre utsettelsesperiode kan være hensiktsmessig for sektoren for trådbelegging, som ble angitt av Nederland som den 

sektoren der den foreslåtte begrensningen kan ha størst innvirkning med hensyn til kostnader. 

8) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

9) Byrået framla 9. desember 2014 uttalelsene fra RAC og SEAC(1) for Kommisjonen. 

10) Etter å ha fått kjennskap til et avvik mellom DNEL-verdien for eksponering for NMP via innånding som foreslått av 

RAC i dens uttalelse og den veiledende grenseverdien for eksponering i arbeidet for NMP i henhold til rådsdirektiv 

98/24/EF(2) etter en vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapskomiteen for grenseverdier for eksponering for kjemiske 

stoffer i arbeidet (SCOEL), anmodet Kommisjonen RAC og SCOEL om å samarbeide for å løse problemet i samsvar 

med artikkel 95 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Som følge av dette foreslo RAC 30. november 2016 en endret 

DNEL for arbeidstakeres eksponering for NMP ved innånding. 

11) På grunnlag av uttalelsene fra RAC og SEAC anser Kommisjonen at det foreligger en uakseptabel risiko for 

arbeidstakeres helse ved framstilling og bruk av NMP som må håndteres på unionsplan. En begrensning som fastsetter 

DNEL-verdier for arbeidstakeres eksponering for NMP både ved innånding og gjennom huden, er det best egnede 

tiltaket på unionsplan for å håndtere denne risikoen. En slik begrensning vil være mer hensiktsmessig enn den 

veiledende grenseverdien for eksponering i arbeidet for NMP fastsatt ved direktiv 98/24/EF, av følgende grunner: Det 

samlede risikokarakteriseringsforholdet er basert på kvantifiserte DNEL-verdier for innånding og hudeksponering for 

NMP. Harmonisering av rapporten om kjemikaliesikkerhet i registreringsdokumentasjonen via harmoniserte DNEL kan 

fastslås bare i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Etterfølgende brukere har samme frist som framstillere og 

importører til å iverksette egnede risikohåndteringstiltak og driftsvilkår for å sikre at arbeidstakeres eksponering for 

NMP er lavere enn de to DNEL-verdiene. Disse DNEL-verdiene vil være inkludert i de relevante avsnittene av 

sikkerhetsdatabladene. 

12) Den foreslåtte begrensningen er derfor det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoen for 

arbeidstakeres helse ved eksponering for NMP. 

13) Ved vurderingen av sikkerheten til et kjemisk stoff i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal DNEL-verdier 

benyttes for å bidra til å fastslå hvilke tiltak som må treffes for å håndtere risikoen som er forbundet med stoffet i 

bestemte eksponeringsscenarioer. Når framstillere, importører eller etterfølgende brukere har til hensikt å bringe NMP i 

omsetning alene eller i stoffblandinger i en viss konsentrasjon, bør denne vurderingen gjøres tilgjengelig for brukere av 

stoffet ved hjelp av rapporter om kjemikaliesikkerhet og sikkerhetsdatablader. Framstillere og etterfølgende brukere bør 

sikre at DNEL-verdiene overholdes når stoffet blir framstilt eller brukt alene eller i en stoffblanding. 

14) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme den foreslåtte begrensningen, særlig i 

sektoren for trådbelegging, dersom kostnadene ved gjennomføringen av begrensningen vil bli særlig høye. Anvendelsen 

av begrensningen bør derfor, idet det tas hensyn til SEACS anbefaling, utsettes. Utsettelsesperioden bør ta hensyn til at 

framgangsmåten for begrensning forsinkes som følge av samarbeidet mellom RAC og SCOEL. 

15) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

  

(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd 

(2) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 18. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«71. 1-metyl-2-pyrrolidon 

(NMP) 

CAS-nr. 872-50-4 

EF-nr. 212-828-1 

1. Skal ikke bringes i omsetning som et stoff alene eller i stoffblandinger i en 

konsentrasjon lik eller høyere enn 0,3 prosent etter 9. mai 2020, med mindre 

framstillere, importører og etterfølgende brukere har inkludert i de relevante 

rapportene om kjemikaliesikkerhet og sikkerhetsdatablader verdier for avledet nivå 

uten virkning (DNEL) for eksponering av arbeidstakere på 14,4 mg/m3 ved innånding 

og 4,8 mg/kg/dag ved eksponering gjennom huden. 

2. Skal ikke framstilles eller brukes som et stoff alene eller i stoffblandinger i en 

konsentrasjon lik eller høyere enn 0,3 prosent etter 9. mai 2020, med mindre 

framstillere og etterfølgende brukere treffer hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og 

sørger for hensiktsmessige driftsvilkår for å sikre at eksponeringen av arbeidstakere er 

under DNEL-verdiene angitt i nr. 1. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 får forpliktelsene fastsatt der anvendelse fra 9. mai 2024 når 

det gjelder omsetning for bruk, eller bruk, som løsemiddel eller reaktant ved 

trådbelegging.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/589 

av 18. april 2018 

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 metanol(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Polen framla 16. januar 2015 for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») dokumentasjon(2) i henhold til artikkel 69 nr. 4 

i forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-dokumentasjonen») for å innlede framgangsmåten for begrensning fastsatt i 

forordningens artikkel 69–73. Vedlegg XV-dokumentasjonen viste at eksponering for metanol i vindusspylervæske og 

denaturert alkohol utgjør en risiko for menneskers helse, og foreslo å forby omsetning. Vedlegg XV-dokumentasjonen viste 

at det er nødvendig med tiltak på unionsplan. 

2) Den foreslåtte begrensningen i vedlegg XV-dokumentasjonen sikter mot å redusere forekomsten av alvorlig 

metanolforgiftning hos kroniske alkoholikere og sporadisk hos ikke-alkoholikere etter inntak av vindusspylervæske eller 

denaturert alkohol brukt som en billig erstatning for forbruksalkohol. Begrensningen forventes også å forebygge 

metanolforgiftning etter utilsiktet inntak av vindusspylervæske og denaturert alkohol, herunder tilfeller av forgiftning 

hos barn. I vedlegg XV-dokumentasjonen og ved den offentlige høringen ble det vist til tilfeller av forgiftning som følge 

av inntak av vindusspylervæske i sju medlemsstater og dødsfall i minst to medlemsstater. 

3) Byråets komité for risikovurdering («RAC») vedtok 4. desember 2015 en uttalelse der det konkluderes med at 

eksponering for metanol i vindusspylervæske og i denaturert alkohol i en høyere konsentrasjon enn 0,6 vektprosent 

utgjør en risiko for dødsfall, alvorlig øyeskade eller andre alvorlige virkninger av metanolforgiftning. RAC anså videre 

at den foreslåtte begrensningen er det best egnede tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoene som er påvist, både 

med hensyn til effektivitet og praktisk gjennomføring. 

4) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 11. mars 2016 en uttalelse om den foreslåtte 

begrensningen. Når det gjelder denaturert alkohol gjorde mangel på sosioøkonomiske data i vedlegg XV-

dokumentasjonen og fra den offentlige høringen at SEAC ikke kunne vurdere den sosioøkonomiske konsekvensen av at 

stoffet ble inkludert i den foreslåtte begrensningen. Når det gjelder vindusspylervæske anså SEAC at den foreslåtte 

begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoene som er påvist, med hensyn til 

dets sosioøkonomiske fordeler og kostnader. Samlet sett anså SEAC at forskjeller i medlemsstatenes nasjonale 

lovgivning kan føre til vridning i det indre marked. 

5) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning, 

og det ble tatt hensyn til dens anbefaling, særlig om å inkludere avisingsvæske i foreslåtte begrensningen. 

6) Byrået framla 28. april 2016 uttalelsene fra RAC og SEAC(3) for Kommisjonen. På grunnlag av disse uttalelsene 

konkluderte Kommisjonen med at forekomsten av metanol i vindusspylervæske og væske for avising av frontruter 

utgjør en uakseptabel risiko for menneskers helse som må håndteres på unionsplan. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 19.4.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85 

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858 

2019/EØS/50/36 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/425 

 

7) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme den foreslåtte begrensningen, særlig for 

å muliggjøre salg av beholdninger og for å sikre kommunikasjon innenfor forsyningskjeden. Anvendelsen av 

begrensningen bør derfor utsettes. 

8) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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. 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 18. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«69. Metanol 

CAS-nr. 67-56-1 

EF-nr. 200-659-6 

Skal etter 9. mai 2018 ikke bringes i omsetning for allmennheten i vindusspylervæske 

eller vindusavisingsvæske i en konsentrasjon på 0,6 vektprosent eller høyere.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/675 

av 2. mai 2018 

om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

CMR-stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 nr. 2 

og artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Post 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyr omsetning eller bruk for levering til 

allmennheten av stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 

(CMR) i kategori 1A eller 1B, og av stoffblandinger som inneholder slike stoffer i bestemte konsentrasjoner. De 

aktuelle stoffene er oppført i tillegg 1–6 til nevnte vedlegg. 

2) Stoffer klassifiseres som CMR i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) og er oppført 

i del 3 i vedlegg VI til nevnte forordning. 

3) Etter at tillegg 1–6 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 sist ble ajourført for å gjenspeile nye 

klassifiseringer av stoffer som CMR i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, er del 3 i vedlegg VI til sistnevnte 

forordning endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/776(3). 

4) Ved forordning (EU) 2017/776 endres også titler og nummerering i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, 

noe som gjør det nødvendig å endre henvisningene til nevnte forordning i kolonne 1 i post 28 til 30 i vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

5) Stoffet formaldehyd ble ved kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014(4) klassifisert som kreftframkallende i kategori 

1B; imidlertid valgte Kommisjonen å utelate stoffet fra den siste ajourføringen i påvente av resultatet av Det europeiske 

kjemikaliebyrå(5) pågående gransking av alle dets bruksområder, med sikte på en mulig særlig begrensning. På møtet i 

komiteen nedsatt ved artikkel 133 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, som ble holdt 16. mars 2017, ga flertallet av 

medlemsstatene uttrykk for at de ønsket formaldehyd oppført i post 28 i vedlegg XVII til REACH uten hensyn til 

eventuelle ytterligere særlige forslag om å begrense stoffet, og Kommisjonen samtykket i å gjøre dette ved første 

anledning. 

6) Ettersom markedsdeltakerne kan anvende den harmoniserte klassifiseringen fastsatt i del 3 i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 på et tidligere tidspunkt, bør de på frivillig basis kunne anvende bestemmelsene i denne forordning 

tidligere. 

7) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 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 (EUT 

L 116 av 5.5.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og 

for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT L 167 av 6.6.2014, s. 36). 

(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b 

2019/EØS/50/37 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

2. Den får anvendelse fra 1. desember 2018, med unntak av nr. 2 i vedlegget, som får anvendelse fra datoen for ikrafttredelse 

i den grad nummeret vedrører stoffet «formaldehyd … %»,. 

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

Utferdiget i Brussel 2. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I post 28–30 skal kolonne 1 lyde: 

«28. Stoffer som er klassifisert som kreftframkallende i kategori 1A eller 1B i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 og oppført i tillegg 1 eller tillegg 2. 

29. Stoffer som er klassifisert som skadelige for arvestoffet i kjønnsceller i kategori 1A eller 1B i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppført i tillegg 3 eller tillegg 4. 

30. Stoffer som er klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1A eller 1B i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 og oppført i tillegg 5 eller tillegg 6.» 

2) I tabellen i tillegg 2 innsettes følgende poster i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«2,3-epoksypropylmetakrylat; 

glysidylmetakrylat 

607-123-00-4 203-441-9 106-91-2  

kadmiumkarbonat 048-012-00-5 208-168-9 513-78-0  

Kadmiumhydroksid; kadmiumdihydroksid 048-013-00-0 244-168-5 21041-95-2  

kadmiumnitrat; kadmiumdinitrat 048-014-00-6 233-710-6 10325-94-7  

formaldehyd ... % 605-001-00-5 200-001-8 50-00-0  

antrakinon 606-151-00-4 201-549-0 84-65-1  

N,N′-metylendimorfolin; 

N,N′-metylenbismorfolin; 

[formaldehyd avgitt fra N,N'-metylen-

bismorfolin]; 

[MBM] 

607-721-00-5 227-062-3 5625-90-1  

reaksjonsprodukter av paraformaldehyd og 2-

hydroksypropylamin (forhold 3:2); 

[formaldehyd avgitt fra 3,3'-metylenbis[5-

metyloksazolidin]; 

formaldehyd avgitt fra oksazolidin]; 

[MBO] 

612-290-00-1 — —  

reaksjonsprodukter av paraformaldehyd med 

2-hydroksypropylamin (forhold 1:1); 

[formaldehyd avgitt fra α,α,α-trimetyl-1,3,5-

triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol]; 

[HPT] 

612-291-00-7 — —  

metylhydrazin 612-292-00-2 200-471-4 60-34-4»  
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3) I tabellen i tillegg 4 innsettes følgende poster i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«Kadmiumkarbonat 048-012-00-5 208-168-9 513-78-0  

Kadmiumhydroksid; kadmiumdihydroksid 048-013-00-0 244-168-5 21041-95-2  

kadmiumnitrat; kadmiumdinitrat 048-014-00-6 233-710-6 10325-94-7»  

4) I tabellen i tillegg 6 innsettes følgende poster i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolin-

propan-1-on 

606-041-00-6 400-600-6 71868-10-5  

2,3-epoksypropylmetakrylat; 

glysidylmetakrylat 

607-123-00-4 203-441-9 106-91-2  

cyprokonazol (ISO) (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-

(4-klorfenyl)-3-syklopropyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-yl)butan-2-ol 

650-032-00-X — 94361-06-5  

dibutyltinndilaurat; dibutyl[bis(dode-

kanoyloksy)]stannan 

050-030-00-3 201-039-8 77-58-7  

nonadekafluordekansyre; [1] 

ammoniumnonadekafluordekanoat; [2] 

natriumnonadekafluordekanoat; [3] 

607-720-00-X 206-400-3 [1] 

221-470-5 [2] 

[3] 

335-76-2 [1] 

3108-42-7 [2] 

3830-45-3 [3] 

 

triadimenol (ISO) (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-

klorfenoksy)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-

1-yl)butan-2-ol; 

α-tert-butyl-β-(4-klorfenoksy)-1H-1,2,4-

triazol-1-etanol 

613-322-00-7 259-537-6 55219-65-3  

kinolin-8-ol; 

8-hydroksykinolin 

613-324-00-8 205-711-1 148-24-3  

tiakloprid (ISO); 

(Z)-3-(6-klor-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidin-

2-ylidencyanamid; 

{(2Z)-3-[(6-klorpyridin-3-yl)metyl]-1,3-

tiazolidin-2-yliden}cyanamid 

613-325-00-3 — 111988-49-9  

karbetamid (ISO); 

(R)-1-(etylkarbamoyl)etylkarbanilat, (2R)-1-

(etylamino)-1-oksopropan-2-yl fenylkarbamat 

616-223-00-7 240-286-6 16118-49-3»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/84 

av 19. januar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, 

propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene mekoprop-P, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og 

zoksamid ble sist forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016(3). Godkjenningsperioden 

for disse stoffene utløper 31. januar 2018. 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb og metiram ble forlenget ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 762/2013(4). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper  

31. januar 2018. 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene klotianidin, dimoksystrobin, oksamyl og petoksamid ble forlenget ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1136/2013(5). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper  

31. januar 2018. 

5) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser ble forlenget ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 85/2014(6). Godkjenningsperioden for dette stoffet utløper 31. januar 2018. 

6) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av stoffene nevnt i betrakting 2–5 i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(7). 

7) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mekoprop-

P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoksykarbason, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

pyraklostrobin, kinoksyfen, tiakloprid, tiram, ziram og zoksamid (EUT L 312 av 18.11.2016, s. 21). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 762/2013 av 7. august 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, 

MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 av 8.8.2013, s. 14). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1136/2013 av 12. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klotianidin, dimoksystrobin, oksamyl og 

petoksamid (EUT L 302 av 13.11.2013, s. 34). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 85/2014 av 30. januar 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser (EUT L 28 av 31.1.2014, s. 34). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Ettersom godkjenningene av de aktive stoffene utløper 31. januar 2018, bør denne forordning tre i kraft så snart som 

mulig. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 19. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 54 om propineb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 2) I rad 55 om propyzamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 3) I rad 57 om mekoprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 4) I rad 58 om propikonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 5) I rad 77 om zoksamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 6) I rad 81 om pyraklostrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 7) I rad 111 om klorpyrifos endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 8) I rad 112 om klorpyrifosmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 9) I rad 114 om mankozeb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

10) I rad 115 om metiram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

11) I rad 116 om oksamyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

12) I rad 121 om klotianidin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

13) I rad 122 om petoksamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

14) I rad 128 om dimoksystrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

15) I rad 277 om kobberforbindelser endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2019». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/112 

av 24. januar 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko laminarin i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med artikkel 20 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Laminarin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2005/3/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet laminarin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av laminarin i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

22. april 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 3. mai 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt det aktive stoffet laminarin kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 

utkastet til fornyelsesrapport om laminarin for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 5. oktober 2017. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til fornyelsesrapporten.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 25.1.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2005/3/EF av 19. januar 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazosulfuron, 

laminarin, metoksyfenozid og s-metolaklor som aktive stoffer (EUT L 20 av 22.1.2005, s. 19). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2014;12(10):3868. 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder laminarin, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

laminarin bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av laminarin er basert på et begrenset antall representative 

bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder laminarin, kan godkjennes 

for. Begrensningen til bruk som middel for å utløse plantens selvforsvar bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at laminarin er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Laminarin er ikke et stoff som skaper bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Laminarin er et polysakkarid finnes i brunalger og forekommer naturlig i miljøet. 

Tilleggseksponeringen mennesker, dyr og miljøet utsettes for via bruksområdene godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, forventes å være ubetydelig sammenlignet med naturlig eksponering. 

13) Godkjenningen av laminarin som et stoff med lav risiko bør derfor forlenges. 

14) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841(1) ble godkjenningsperioden for laminarin forlenget for å 

gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er 

blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse fra 1. mars 2018. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet med lav risiko laminarin fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. mars 2018. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaksyl, 

bentazon, bifenazat, bromoksynil, karfentrazon-etyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), 

etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, imazosulfuron, 

isoksaflutol, laminarin, metalaksyl-M, metoksyfenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pymetrozin, S-metolaklor og 

trifloksystrobin (EUT L 125 av 18.5.2017, s. 12). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Laminarin 

CAS-nr. 9008-22-4 

CIPAC-nr. 671 

(1→3)-β-D-glukan 

(i henhold til IUPAC og IUBs 

felleskomité for biokjemisk 

nomenklatur) 

≥ 860 g/kg tørrstoff 

(TC) 

1. mars 2018 28. februar 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i fornyelsesrapporten om laminarin, særlig tillegg I 

og II. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 95 om laminarin. 

2) I del D tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«12 Laminarin 

CAS-nr. 9008-22-4 

CIPAC-nr. 671 

(1→3)-β-D-glukan 

(i henhold til IUPAC og IUBs 

felleskomité for biokjemisk 

nomenklatur) 

≥ 860 g/kg 

tørrstoff (TC) 

1. mars 2018 28. februar 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om laminarin, 

særlig tillegg I og II. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/113 

av 24. januar 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Acetamiprid ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2004/99/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet acetamiprid, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. april 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av acetamiprid i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

27. november 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 19. oktober 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt acetamiprid kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om acetamiprid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 23. januar 2017. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 25.1.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2004/99/EF av 1. oktober 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av acetamiprid og 

tiakloprid som aktive stoffer (EUT L 309 av 6.10.2004, s. 6). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2016;14(11):4610. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/50/40 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder acetamiprid, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

acetamiprid bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av acetamiprid er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

acetamiprid, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som insektmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016(1) ble godkjenningsperioden for acetamiprid forlenget til 

30. april 2018 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en beslutning 

om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse fra 1. mars 2018. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet acetamiprid fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. mars 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 24. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mekoprop-

P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoksykarbason, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

pyraklostrobin, kinoksyfen, tiakloprid, tiram, ziram og zoksamid (EUT L 312 av 18.11.2016, s. 21). 



   

 

N
r. 5

0
/4

4
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.6
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Acetamiprid 

CAS-nr. 135410-20-7 

CIPAC-nr. 649 

(E)-N1-[(6-klor-3-pyridyl)-

metyl]-N2-cyano-N1-

metylacetamidin 

≥ 990 g/kg 1. mars 2018 28. februar 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om acetamiprid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— risikoen for akvatiske organismer, bier og andre leddyr utenfor 

målgruppen, 

— risikoen for fugler og pattedyr, 

— risikoen for forbrukere, 

— risikoen for brukere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 91 om acetamiprid. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«119 Acetamiprid 

CAS-nr. 135410-20-7 

CIPAC-nr. 649 

(E)-N1-[(6-klor-3-

pyridyl)metyl]-N2-cyano-

N1-metylacetamidin 

≥ 990 g/kg 1. mars 2018 28. februar 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i fornyelsesrapporten om acetamiprid, særlig tillegg I 

og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— risikoen for akvatiske organismer, bier og andre leddyr utenfor 

målgruppen, 

— risikoen for fugler og pattedyr, 

— risikoen for forbrukere, 

— risikoen for brukere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/155 

av 31. januar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(2) utpekes en rapporterende medlemsstat og en 

medrapporterende medlemsstat som skal vurdere aktive stoffer i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse. 

Ettersom det ennå ikke er utpekt noen medlemsstat eller medrapporterende medlemsstat til å foreta vurderingen av 

aktive stoffer hvis godkjenning utløper mellom 1. januar 2022 og 31. desember 2024, er det hensiktsmessig å foreta 

utpekingen. 

2) Med tanke på hvor lang tid vurderingsprosessen for aktive stoffer tar og med tanke på Det forente kongerikes nylige 

underretning i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union(3), er det nødvendig å overføre ansvaret for 

vurderingen av aktive stoffer oppført i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 for hvilke Det 

forente kongerike er rapporterende medlemsstat eller medrapporterende medlemsstat, og for hvilke utfyllende 

dokumentasjon hittil ikke er blitt framlagt. De aktive stoffene det gjelder, er aluminiumammoniumsulfat, azoksystrobin, 

bupirimat, karbetamid, klormekvat, etylen, fenbukonazol, fluopikolid, flukinkonazol, flutriafol, hvitløkekstrakt, 

metazaklor, myklobutanil, paklobutrazol, pepper, planteoljer/sitronelleolje, propakvizafop, kvizalofop-p-etyl, kizalofop-

p-tefuryl, triallat og urea. 

3) Dette bør gjøres slik at ansvaret og arbeidet fordeles likt mellom medlemsstatene. 

4) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig ettersom fristen for framlegging av den utfyllende dokumentasjonen 

for noen av de aktive stoffene er 28. februar 2018. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 1.2.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2018 av 6. juli 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer (EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5). 

(3) EUT C 326 av 26.10 2012, s. 13. 

2019/EØS/50/41 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I del B skal postene som tilsvarer de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, rester av azoksystrobin, bupirimat, 

karbetamid, klormekvat, etylen, fenbukonazol, fluopikolid, flukinkonazol, flutriafol, hvitløkekstrakt, metazaklor, 

myklobutanil, paklobutrazol, pepper, planteoljer/sitronelleolje, propakvizafop, kvizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl, 

triallat og urea lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Aluminiumammoniumsulfat IE PT» 

«Azoksystrobin AT NO» 

«Bupirimat NL PL» 

«Karbetamid SE BE» 

«Klormekvat AT IT» 

«Etylen NL ES» 

«Fenbukonazol SI AT» 

«Fluopikolid AT ES» 

«Flukinkonazol CZ SK» 

«Flutriafol SK CZ» 

«Hvitløkekstrakt IE DK» 

«Metazaklor NL PT» 

«Myklobutanil AT ES» 

«Paklobutrazol AT RO» 

«Pepper BE IE» 

«Planteoljer/sitronelleolje FR CZ» 

«Propakvizafop AT EE» 

«Kizalofop-P-etyl FI SE» 

«Kizalofop-P-tefuryl HR AT» 

«Triallat NL CZ» 

«Urea EL FI» 

2) Ny del C skal lyde: 

«DEL C 

OVERFØRING AV ANSVARET FOR VURDERINGEN AV AKTIVE STOFFER HVIS GODKJENNING UTLØPER ETTER 

31. DESEMBER 2021 OG SENEST 31. DESEMBER 2024 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

1,4-dimetylnaftalen AT PL 

Acekinocyl DE NL 
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Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

Adoxophyes orana GV stamme BV-0001 DE FR 

Ametoktradin DE NL 

Aminopyralid FI DK 

Amisulbrom EL FI 

Askorbinsyre NL FR 

Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og 

DSM 14941) 
AT DE 

Bacillus firmus I-1582 FR DK 

Bacillus pumilus QST 2808 IT NL 

Benalaksyl-M PT IT 

Benzovindiflupyr FR AT 

Biksafen CZ BE 

Candida oleophila stamme O SI DE 

Klorantraniliprol IE DE 

Cyflumetofen ES AT 

Dinatriumfosfonat FR EL 

Emamektin NL SI 

Esfenvalerat AT PT 

Eugenol ES EL 

Fenpyrazamin LV LT 

Flubendiamid EL AT 

Flumetralin HU EL 

Fluopyram AT HR 

Fluksapyroksad FR EL 

Geraniol ES EL 

Halosulfuron-metyl IT PL 

Helicoverpa armigera nukleopolyedervirus (HearNPV) EE FR 

Ipkonazol BE FR 

Isopyrazam NO EL 

Lambdacyhalotrin SE FR 

Maltdekstrin IE FR 



Nr. 50/446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

Mandipropamid AT PT 

Metaflumizon SE EL 

Metam (herunder -kalium og -natrium) BE ES 

Metobromuron FR NO 

Metsulfuron-metyl DK SE 

Appelsinolje FR CZ 

Paecilomyces fumosoroseus stamme FE9901 PL NL 

Penflufen PL IE 

Pentiopyrad SE CZ 

Fosfan ES DE 

Kaliumfosfonater (tidligere kaliumfosfitt) FR EL 

Prosulfuron FR SK 

Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 NL BG 

Pyridalyl NL BE 

Pyriofenon LV EL 

Pyroksulam DK FI 

S-abscisinsyre NL DK 

Sedaksan FR AT 

Natriumsølvtiosulfat NL LV 

Spinetoram HR ES 

Spiromesifen IT AT 

Spirotetramat AT NO 

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus EE FR 

Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 NL DE 

Tembotrion AT FR 

Tienkarbazon FR EL 

tymol ES EL 

Trichoderma asperellum (stamme T34) SE IT 

Trichoderma atroviride stamme I-1237 IT SK 

Valifenalat (tidligere valifenal) HU SI 

Zucchinigulmosaikkvirus, svak stamme DK AT» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/184 

av 7. februar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i 

pulverform) og sulfurylfluorid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i 

pulverform) og sulfurylfluorid i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3). 

Godkjenningen av disse stoffene kan imidlertid utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet 

beslutning om fornyelse av godkjenningen. Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Med hensyn til tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

4) Stoffer som antas å være lavrisikostoffer, bør prioriteres i samsvar med gjennomføringsbeslutning K(2016) 6104. 

Godkjenningen av disse stoffene bør derfor forlenges med en så kort periode som mulig. Idet det tas hensyn til ansvars- 

og arbeidsfordelingen mellom medlemsstatene som opptrer som rapportører og medrapportører og tilgjengelige 

ressurser som er nødvendige for vurdering og beslutningstaking, bør denne perioden være ett år for det aktive stoffet 

FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform). 

5) For aktive stoffer som ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomføringsbeslutning K(2016) 6104, bør 

godkjenningsperioden forlenges med to eller tre år, idet det tas hensyn til nåværende utløpsdato, det faktum at den 

utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012 skal legges fram senest 30 måneder før godkjenningen utløper, behovet for å sørge for en jevn arbeids- og 

ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene som kreves til vurdering 

og beslutningstaking. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge godkjenningsperioden for det aktive stoffet sulfurylfluorid 

med tre år. 

6) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest  

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 

2019/EØS/50/42 
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7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 307 om sulfurylfluorid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2023». 

2) I rad 308 om FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform) endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/185 

av 7. februar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet penflufen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1031/2013(2) ble det aktive stoffet penflufen godkjent og 

oppført i del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3). Godkjenningen var 

begrenset til bruk til behandling av settepotetknoller før eller under planting, begrenset til én såing hvert tredje år på 

samme jorde. 

2) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga produsenten av det aktive stoffet, Bayer 

CropScience AG, 13. mai 2014 en søknad til den utpekte rapporterende medlemsstaten, Det forente kongerike, om 

endring av vilkårene for godkjenning av penflufen med henblikk på bruk på andre frø. Bruk på bygg og hvete ble 

beskrevet i dokumentasjonen. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Det forente kongerike 

søkeren, de andre medlemsstatene, Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 16. juni 2014 om at søknaden kunne behandles. 

3) Den utpekte rapporterende medlemsstaten vurderte den nye bruken av det aktive stoffet penflufen med hensyn til 

potensielle virkninger på menneskers og dyrs helse og miljøet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, og framla et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen og Myndigheten 5. august 2015. I 

samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte forordning ble søkeren anmodet om å framlegge tilleggsopplysninger. Det 

forente kongerike vurderte tilleggsopplysningene og framla et ajourført utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen og 

Myndigheten 8. juli 2016. 

4) Myndigheten meddelte 3. november 2016 Kommisjonen sin konklusjon(4) om hvorvidt det aktive stoffet penflufen kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 

utkastet til tilføyelse til den sammenfattende rapporten om penflufen for Den faste komité for planter, dyr, nærings-

midler og fôr 23. januar 2017. 

5) Søkeren ble oppfordret til å framlegge sine merknader til tilføyelsen til den sammenfattende rapporten. 

6) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, er det fastslått at når plantevernmiddelet brukes til behandling av frø før eller annet formeringsmateriale som sås 

eller plantes, er godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt. Det er derfor hensiktsmessig 

å oppheve begrensningen på bruk av penflufen til bare settepotetknoller, og tillate bruk også for annet frø eller annet 

formeringsmateriale. 

7) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det nødvendig og hensiktsmessig å endre vilkårene for 

godkjenning samtidig som visse vilkår og begrensninger fastholdes, og å kreve at søkeren gir de bekreftende 

opplysningene som ble framlagt i forbindelse med den første godkjenningen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1031/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenning av det aktive stoffet penflufen 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 283 av 25.10.2013, s. 17). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2016;14(11):4604. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/50/43 
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8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1031/2013 krever at søkeren framlegger bekreftende opplysninger med hensyn til 

langtidsrisikoen for fugler innen to år etter ikrafttredelsen av nevnte forordning. Ettersom søkeren framla disse 

opplysningene som en del av dokumentasjonen der det søkes om endring av vilkårene for godkjenning av det aktive 

stoffet penflufen, anses kravet som oppfylt. Medlemsstatene bør dra fordel av disse nye opplysningene dersom det er 

relevant, og kontrollere nasjonale godkjenninger av produkter som inneholder penflufen. 

9) I henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1031/2013 skulle også opplysninger om spesifikasjonen til det tekniske 

materialet slik det produseres kommersielt, framlegges for Kommisjonen. Ettersom opplysningene er blitt vurdert av 

Det forente kongerike som en del av framgangsmåten for å endre vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

penflufen, anses kravet som oppfylt. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I rad 55 om penflufen i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk til behandling av frø før eller annet formeringsmateriale før eller under såing eller planting kan tillates, begrenset til 

én behandling hvert tredje år på samme jorde. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om penflufen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om penflufen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 13. desember 2017. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a) vern av brukere, 

b) langtidsrisikoen for fugler, 

c) vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

d) restmengdene i overflatevann som uttas til bruk som drikkevann, i eller fra områder der produkter som inneholder 

penflufen, benyttes. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om betydningen av metabolitten M01 (penflufen-3-hydroksy-butyl) for 

grunnvannet dersom penflufen klassifiseres i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(*) som 

«kreftframkallende stoff i kategori 2». Opplysningene skal framlegges for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av nevnte stoff. 

 ____________  

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1354 

av 20. juli 2017 

om angivelse av hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/53/EU skal framlegges(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes 

lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF(1), særlig artikkel 10 

nr. 10 og artikkel 45 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU fastsetter at dersom det foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om 

godkjenning i forbindelse med bruken, skal opplysninger på emballasjen gjøre det mulig å identifisere de medlems-

statene eller det geografiske området i en medlemsstat der det foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om 

godkjenning i forbindelse med bruken, og at slike opplysninger skal utdypes i bruksanvisningene som følger med 

radioutstyret. 

2) I henhold til artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter der det angis 

hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 skal framlegges. 

3) Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 45 nr. 2 i direktiv 

2014/53/EU. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for samsvarsvurdering og overvåking av 

telekommunikasjonsmarkedet nedsatt ved artikkel 45 i direktiv 2014/53/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Denne forordning angir hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU skal framlegges, og gjelder 

bare radioutstyr som i minst én medlemsstat omfattes av begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse 

med bruken. 

Artikkel 2 

1. Dersom radioutstyret omfattes av begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruken, som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU, skal følgende være synlig og lett leselig på radioutstyrets emballasje: 

a) Et piktogram som fastsatt i vedlegg I, eller 

b) ordene «begrensninger eller krav i» på et språk som lett kan forstås av sluttbrukerne, og som fastsatt av den berørte 

medlemsstaten, etterfulgt av forkortelsene som angitt i vedlegg II for medlemsstatene der slike begrensninger eller krav 

foreligger. 

2. Dersom radioutstyr omfattes av begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruken, som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU, skal bruksanvisningene som følger med radioutstyret, inneholde en liste på et 

språk som lett kan forstås av sluttbrukerne, og som fastsatt av den berørte medlemsstaten, over medlemsstater og geografiske 

områder i medlemsstater der slike begrensninger eller krav foreligger, samt over hvilke typer begrensninger eller krav som 

gjelder i hver enkelt medlemsstat og hvert enkelt geografisk område i en medlemsstat. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62. 

2019/EØS/50/44 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, og den får anvendelse fra 

9. august 2018. 

Radioutstyr som bringes i omsetning etter 8. august 2017 og oppfyller kravene i denne forordning, skal anses å oppfylle 

kravene i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU. 

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

Utferdiget i Brussel 20. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Piktogram 

1. Piktogrammet skal være en tabell. 

2. Piktogrammet skal inneholde følgende symbol: 

 

3. Under eller ved siden av symbolet angitt i nr. 2 skal piktogrammet også inneholde forkortelsene som angitt i vedlegg II for 

medlemsstatene der det eventuelt foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med 

bruken. 

4. Så lenge det forblir synlig og leselig, kan piktogrammet og innholdet i det variere (f.eks. når det gjelder farge, kontur og 

linjetykkelse). 

5. Piktogrameksempler: 

 

ES LU RO 

CZ FR HU 

SI DK HR 

 

 

BG EE BE 
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VEDLEGG II 

Forkortelser 

Forkortelsene for medlemsstatene skal være som følger: 

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania 

(ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), 

Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland 

(FI), Sverige (SE) og Det forente kongerike (UK). 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/2054 

av 8. november 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over  

forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av 

forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1), særlig artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer angitt i vedlegget, som bør tilsvare dem som er oppført på Den 

europeiske unions felles liste over militært utstyr, opprinnelig vedtatt av Rådet 19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok 6. mars 2017 en ajourført versjon av Den europeiske unions felles liste over militært utstyr(2). 

3) Vedlegget til direktiv 2009/43/EF bør derfor endres. 

4) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for overføring av forsvarsrelaterte varer i EU. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 28. februar 2018 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 5. mars 2018. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 25.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 97 av 28.3.2017, s. 1. 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

2019/EØS/50/45 
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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. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 311 av 25.11.2017, s. 3–37.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/414 

av 9. januar 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU med hensyn til angivelse av 

bestemte typer skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av 

rådsdirektiv 96/98/EF(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gjøre frivillig bruk av elektronisk merking mulig for markedsdeltakere, noe som vil lette markedstilsynet og hindre 

forfalskning av bestemte typer skipsutstyr, gir direktiv 2014/90/EU Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter for å angi bestemte typer skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk. 

2) Det er viktig å sikre at målene for direktiv 2014/90/EU nås på en ensartet måte i alle medlemsstatene. Dette oppnås ved 

å vedta en forordning som gir rettssikkerhet for alle berørte parter, herunder skipsutstyrsprodusenter, vedkommende 

myndigheter, skipsverft og driftsansvarlige. En rettsakt i form av en forordning sikrer en enhetlig ramme for alle 

markedsaktører og er den best mulige garantien for like konkurransevilkår. Videre sikrer den direkte anvendelse av 

listen over hvilke typer skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk. Ved en forordning lettes dessuten den 

administrative byrden for medlemsstatenes myndigheter, ettersom den ikke krever ytterligere innarbeiding på nasjonalt 

plan. 

3) I samsvar med direktiv 2014/90/EU bør Kommisjonen utføre en nytte- og kostnadsanalyse av bruken av elektronisk 

merking som et tillegg til eller en erstatning for rattmerket. 

4) Nytte- og kostnadsanalysen viste at som følge av elektronisk merking av skipsutstyr, vil produsentene kunne nyte godt 

av bedre beskyttelse mot forfalskninger, rederier og driftsansvarlige vil få bedre forutsetninger for å kunne spore utstyr 

og føre lagerkontroll, og markedstilsynsmyndighetene vil kunne dra nytte av direkte og enkel tilgang til relevante 

databaser, noe som vil forbedre valideringen av sertifikater. 

5) Nytte- og kostnadsanalysen konkluderte med at samlede investeringer vil være lave sammenlignet med forventede 

fordeler, og at kostnadene for myndighetene og næringen er overkommelige ettersom det er mulig med en frivillig og 

trinnvis gjennomføring. Ytterligere fordeler kan oppnås dersom privat og offentlig sektor foretar ytterligere 

investeringer. 

6) Kommisjonen har i forbindelse med nytte- og kostnadsanalysene gjennomført flere samråd, arbeidsseminarer og 

demonstrasjonsprosjekter i samarbeid med sakkyndige fra medlemsstatene og berørte parter. 

7) Under disse samrådene kom de berørte partene fram til at det er teknisk mulig å merke utstyr som er anbrakt eller skal 

anbringes om bord på et EU-skip, og som krever flaggstatsmyndighetens godkjenning i henhold til de internasjonale 

dokumentene som er angitt i artikkel 2 i direktiv 2014/90/EU, ved hjelp av forskjellige metoder for merking. Slikt utstyr 

bør derfor med fordel kunne merkes elektronisk. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De bestemte typer skipsutstyr som er oppført i vedlegget til denne forordning, kan med fordel merkes elektronisk. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 19.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146. 

2019/EØS/50/46 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Utstyr som er oppført i denne listen, kan med fordel merkes elektronisk: 

1. Redningsredskaper 

Nummer og betegnelse 

MED/1.1 

Livbøyer 

MED/1.2a 

Markeringslys for redningsredskaper: 

a) for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, 

b) for livbøyer, 

c) for redningsvester. 

MED/1.3 

Selvvirkende røyksignaler for livbøyer 

MED/1.4 

Redningsvester 

MED/1.5 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter utformet for å brukes SAMMEN MED redningsvest: 

a) redningsdrakt uten isolering, 

b) redningsdrakt med isolering, 

c) beskyttelsesdrakter. 

MED/1.6 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter utformet for å brukes UTEN redningsvest: 

a) redningsdrakt uten isolering, 

b) redningsdrakt med isolering, 

c) beskyttelsesdrakter. 

MED/1.7 

Termisk beskyttelsesutstyr 

MED/1.8 

Fallskjermlys (pyrotekniske) 

MED/1.9 

Håndbluss (pyrotekniske) 

MED/1.10 

Flytende røyksignaler (pyrotekniske) 

MED/1.11 

Linekastingsapparater 

MED/1.12 

Oppblåsbare redningsflåter 
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MED/1.13 

Stive redningsflåter 

MED/1.14 

Redningsflåter som retter seg opp automatisk 

MED/1.15 

Overdekkede vendbare redningsflåter 

MED/1.16 

Friflyt-innretninger for redningsflåter (hydrostatiske utløserenheter) 

MED/1.17 

Livbåter: 

a) livbåter som settes ut med daviter: 

— delvis overbygde, 

— helt overbygde, 

b) frittfall-livbåter. 

MED/1.18 

Stive mann-over-bord-båter 

MED/1.19 

Oppblåste mann-over-bord-båter 

MED/1.20 

Hurtiggående mann-over-bord-båter: 

a) oppblåste, 

b) stive, 

c) stive oppblåste. 

MED/1.21 

Utsettingsinnretninger med taljeløpere (daviter) 

MED/1.23 

Utsettingsinnretninger for frittfall-livbåter 

MED/1.24 

Utsettingsinnretninger for redningsflåter 

(daviter) 

MED/1.25 

Utsettingsinnretninger for hurtiggående mann-over-bord-båter 

(daviter) 

MED/1.26 

Utløserenheter for: 

a) livbåter og mann-over-bord-båter (som settes ut med én eller flere taljeløpere), 

b) redningsflåter (som settes ut med én eller flere taljeløpere), 

c) frittfall-livbåter. 
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MED/1.27 

Marine evakueringssystemer (MES) 

MED/1.28 

Midler til ombordtaking 

MED/1.29 

Innskipningsleidere 

MED/1.30 

Lysreflekterende materialer 

MED/1.33 

Radarreflektor for livbåter og mann-overbord-båter 

(passiv) 

MED/1.36 

Framdriftsmaskineri for livbåter/mann-over-bord-båter 

MED/1.37 

Framdriftsmaskineri for mann-over-bord-båter – utenbordsmotor 

MED/1.38 

Lyskastere til bruk i livbåter og mann-over-bord-båter 

MED/1.39 

— Åpne vendbare redningsflåter 

MED/1.41 

Vinsjer for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter: 

a) livbåter som settes ut med daviter, 

b) frittfall-livbåter, 

c) redningsflåter, 

d) mann-over-bord-båter, 

e) hurtiggående mann-over-bord-båter. 

MED/1.43 

Stive/oppblåste mann-over-bord-båter 

2. Hindring av havforurensning 

Nummer og betegnelse 

MED/2.1 

Oljefiltreringsutstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på høyst 15 ppm) 

MED/2.2 

Detektorer for grensen mellom olje og vann 

MED/2.3 

Oljemålere 
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MED/2.5 

Overvåkings- og kontrollsystem for oljeutslipp fra oljetankskip 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

MED/2.7 

Forbrenningsanlegg om bord 

(forbrenningsanlegg med kapasitet på over 1 500 kW og høyst 4 000 kW) 

MED/2.8 

NOx-analysator til bruk om bord i henhold til teknisk NOx-regelverk av 2008 

MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

3. Brannvernutstyr 

Nummer og betegnelse 

MED/3.1 

Underste dekkskledning 

MED/3.2 

Bærbare brannslokkingsapparater 

MED/3.3 

Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for nærkontakt med ild) 

MED/3.4 

Brannmannsutstyr: støvler 

MED/3.5 

Brannmannsutstyr: hansker 

MED/3.6 

Brannmannsutstyr: hjelm 

MED/3.7 

Bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

MED/3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

MED/3.9 

Systemkomponenter til sprinkleranlegg for rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner tilsvarende dem som er nevnt i 

SOLAS 74 regel II-2/12 (begrenset til dyser og deres ytelse). 

(Dette utstyret omfatter dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer.) 

MED/3.10 

— Dyser til fastmonterte vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom og lastepumperom 
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MED/3.11 

Skiller i klasse «A» og «B», brannmotstand: 

a) skiller i klasse «A», 

b) skiller i klasse «B». 

MED/3.12 

Innretninger som skal hindre flammer i å spre seg til lastetankene i tankskip 

MED/3.13 

Ikke-brennbare materialer 

MED/3.15 

Andre materialer enn stål til rør som transporterer olje eller brennolje: 

a) rør og tilbehør i plast, 

b) ventiler, 

c) bøyelige rørsammensetninger og utjevnere, 

d) rørdeler i metall med motstandsdyktige og elastiske pakninger. 

MED/3.16 

Branndører 

MED/3.17 

Systemkomponenter til betjeningssystemer for branndører 

MED/3.18 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med lav flammespredningsevne: 

a) finér til pynt, 

b) malingssystemer, 

c) gulvbelegg, 

d) rørisolasjon, 

e) klebemidler brukt ved bygging av skiller i klasse «A», «B» og «C», 

f) membran ved brennbare kanaler. 

MED/3.19 

Forheng, gardiner og andre opphengte tekstiler 

MED/3.20 

Polstrede møbler 

MED/3.21 

Sengeutstyr 

MED/3.22 

Brannspjeld 

MED/3.25 

Brannsikrede vinduer og lysventiler i klasse «A» og «B» 
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MED/3.26 

Gjennomføringer i skiller i klasse «A»: 

a) gjennomføringer for elektriske kabler, 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, sjakter osv. 

MED/3.27 

Gjennomføringer i skiller i klasse «B»: 

a) gjennomføringer for elektriske kabler, 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, sjakter osv. 

MED/3.28 

Sprinkleranlegg (begrenset til sprinklerdyser) 

(Dette utstyret omfatter dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer.) 

MED/3.29 

Brannslanger 

Ikke-svettende flatslanger til brannslokking (innvendige diameter fra 25 mm til 52 mm) 

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gassdeteksjonsutstyr 

MED/3.32 

Brannhemmende materialer (unntatt møbler) til hurtiggående fartøyer 

MED/3.33 

Brannhemmende materialer til møbler for hurtiggående fartøyer 

MED/3.34 

Brannskiller for hurtiggående fartøyer 

MED/3.35 

Branndører på hurtiggående fartøyer 

MED/3.36 

Brannspjeld på hurtiggående fartøyer 

MED/3.37 

Gjennomføringer i brannskiller på hurtiggående fartøyer: 

a) gjennomføringer for elektriske kabler, 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, sjakter osv. 

MED/3.38 

Bærbare brannslokkingsapparater for livbåter og mann-over-bord-båter 

MED/3.39 

Dyser til likeverdige vanntåkeanlegg i maskinrom og lastepumperom 

MED/3.40 

Lavt plasserte belysningssystemer (bare komponenter) 
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MED/3.41 

Pusteutstyr til nødevakuering (EEBD) 

MED/3.42 

Systemkomponenter til nøytralgassystemer 

MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg (manuelle eller automatiske) for frityrstekeapparater 

MED/3.44 

Brannmannsutstyr – redningsline 

MED/3.45 

Systemkomponenter (slokkemiddel, ventiler og dyser) til likeverdige fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass for 

maskinrom og lastepumperom 

MED/3.46 

Likeverdige fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass for maskinrom (aerosolsystemer) 

MED/3.47 

Konsentrat til fastmonterte brannslokkingsanlegg med høyekspansjonsskum for maskinrom og lastepumperom 

MED/3.48 

Fastmonterte vannbaserte brannslokkingsanlegg til bruk i maskinrom i kategori «A» 

MED/3.49a 

Fastmonterte vannbaserte brannslokkingsanlegg til roro-rom, kjøretøyrom og spesiallasterom: 

a) preskriptivt baserte systemer tilsvarende rundskr. 1430 klausul 4, 

b) ytelsesbaserte systemer tilsvarende rundskr. 1430 klausul 5. 

MED/3.51 

Systemkomponenter til fastmonterte branndeteksjons- og alarmanlegg for kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og ubemannede maskinrom: 

a) kontroll- og signalutstyr, 

b) strømforsyningsutstyr, 

c) varmedetektorer – punktdetektorer, 

d) røykdetektorer: punktdetektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering, 

e) flammedetektorer: punktdetektorer, 

f) manuelle alarmknapper, 

g) kortslutningsisolatorer, 

h) inngangs-/utgangsutstyr, 

i) kabler. 

MED/3.52 

Ikke-bærbare og transportable brannslokkingsapparater 

MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske alarmgivere 
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MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og gassdeteksjonsutstyr 

MED/3.55 

Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

MED/3.56 

Fastmonterte brannslangesystemer 

Slangetromler med formstabil slange 

MED/3.57 

Systemkomponenter til brannslokkingsanlegg med mediumekspansjonsskum – fastmonterte skumslokkingsanlegg for tankskip 

MED/3.58 

Systemkomponenter til fastmonterte brannslokkingsanlegg med lavekspansjonsskum for maskinrom og beskyttelse av 

tankskipsdekk 

MED/3.59 

Ekspansjonsskum til fastmonterte brannslokkingsanlegg for kjemikalietankskip 

MED/3.60 

Dyser til fastmonterte vannforstøvingssystemer til brannslokking på lugarbalkonger 

MED/3.61a 

Brannslokkingsanlegg som bruker inneluft for å produsere høyekspansjonsskum til beskyttelse av maskinrom, lastepumperom, 

kjøretøy- og roro-rom, spesiallasterom og lasterom 

MED/3.61b 

Brannslokkingsanlegg som bruker uteluft for å produsere høyekspansjonsskum til beskyttelse av maskinrom, lastepumperom, 

kjøretøy- og roro-rom, spesiallasterom og lasterom 

MED/3.62 

Brannslokkingsanlegg med tørt kjemisk pulver 

MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdeteksjonsanlegg med prøvetaking 

MED/3.64 

Skiller i klasse «C» 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av hydrokarbongasser 

MED/3.66 

Evakueringsledesystemer brukt som alternativ til lavt plasserte belysningssystemer 
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MED/3.67 

Brannslokkingsredskaper med skum for helikopteranlegg 

MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmonterte brannslokkingsanlegg i avtrekkskanaler fra bysse 

MED/3.69 

Flyttbare vannkanoner for skip som er bygget 1. januar 2016 eller senere og er utformet for å føre fem eller flere lag med 

containere på eller over værdekket 

MED/3.70 

Brannslanger 

Formstabile slanger for fastmonterte systemer 

MED/3.71 

Fastmonterte brannslangesystemer 

Slangesystemer med flatslange 

4. Navigasjonsutstyr 

Nummer og betegnelse 

MED/4.1 

Magnetkompass 

Klasse A for skip 

MED/4.2 

Magnetisk kursindikator (THD) 

MED/4.3 

Gyrokompass 

MED/4.6 

Ekkolodd 

MED/4.7 

Måleutstyr for hastighet og distanse (SDME) 

MED/4.9 

Indikator for svinghastighet 

MED/4.14 

GPS-utstyr 

MED/4.15 

GLONASS-utstyr 

MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 
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MED/4.18 

Lokaliseringsinnretninger til søk og redning (SRLD): 

9 GHz radartransponder (SART) 

MED/4.20 

Indikator for rorvinkel 

MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

MED/4.22 

Stigningsindikator 

MED/4.23 

Magnetkompass Klasse B for livbåter og mann-over-bord-båter 

MED/4.29 

Ferdsskriver (VDR) 

MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informasjonssystem for sjøkart (ECDIS) med backup, og visningssystem for rastersjøkart (RCDS) 

MED/4.31 

Gyrokompass for hurtiggående fartøyer 

MED/4.32 

Universelt automatisk identifikasjonssystem (AIS) 

MED/4.33 

Rutekontrollsystem 

(fungerer når fartøyets hastighet ligger mellom minste styrefart og 30 knop) 

MED/4.34 

Radarutstyr CAT 1 

MED/4.35 

Radarutstyr CAT 2 

MED/4.36 

Radarutstyr CAT 3 

MED/4.37 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer (CAT 1H og CAT 2H) 

MED/4.38 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

a) CAT 1C, 

b) CAT 2C, 

c) CAT 1HC, 

d) CAT 2HC. 
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MED/4.39 

Radarreflektor — passiv type 

MED/4.40 

Kurskontrollsystem for hurtiggående fartøyer 

MED/4.41 

GNSS-kursindikator (THD) 

MED/4.42 

Lyskaster for hurtiggående fartøyer 

MED/4.43 

Nattsynutstyr for hurtiggående fartøyer 

MED/4.44 

Mottaker for differensielle korreksjonssignaler for DGPS- og DGLONASS-utstyr 

MED/4.46 

Gyroskopisk kursindikator (THD) 

MED/4.47 

Forenklet ferdsskriver (S-VDR) 

MED/4.49 

Losleider 

MED/4.50 

DGPS-utstyr 

MED/4.51 

DGLONASS-utstyr 

MED/4.52 

Dagslyssignallampe 

MED/4.53 

Radarmålforsterker 

MED/4.54 

Peileinnretning til kompass 

MED/4.55 

Lokaliseringsinnretninger til søk og redning (SRLD): 

AIS SART-utstyr 

MED/4.56 

Galileo-utstyr 

MED/4.57 

Brovaktalarm (BNWAS) 
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MED/4.58 

Lydmottaksanlegg 

MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Nummer og betegnelse 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og motta DSC og radiotelefoni 

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

MED/5.4 

EGC-mottaker 

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av sikkerhetsinformasjon til sjøs (MSI) (HF-NBDP-mottaker) 

MED/5.6 

406 MHz nødradiopeilesender (COSPAS-SARSAT) 

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og motta DSC og radiotelefoni. 

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende og motta DSC, NBDP og radiotelefoni 

MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med skannefunksjon 

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefonapparat for redningsfarkoster 

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radiotelefonapparat for redningsfarkoster 

MED/5.19 

Inmarsat-F77 
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6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nummer og betegnelse 

MED/6.1 

Navigasjonslys 

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Dette kapittelet har for tiden ingen oppføringer. 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nummer og betegnelse 

MED/8.1 

— Vannstandsalarmer 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2013 

av 2. august 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme 

for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energi-

relaterte produkter som representerer betydelige salgs- 

og handelsvolumer, som har en vesentlig miljøvirkning, 

og som har et betydelig forbedringspotensial gjennom 

utforming med hensyn til produktenes miljøvirkning 

uten at det medfører urimelige kostnader. 

2) Bestemmelser om kjelers virkningsgrad ble fastsatt ved 

rådsdirektiv 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til 

virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med 

flytende eller gassformig brensel(2). 

3) I artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/125/EF er 

det fastsatt at Kommisjonen, i samsvar med fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 3 og kriteriene 

fastsatt i artikkel 15 nr. 2 og etter samråd med samråds-

forumet for miljøvennlig utforming, eventuelt bør 

innføre gjennomføringstiltak for produkter som gir store 

muligheter for en kostnadseffektiv reduksjon av 

klimagassutslipp, for eksempel varme- og varmt-

vannsanlegg. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 6.9.2013,  

s. 136, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2018 av 

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 17. 

4) Kommisjonen har gjennomført en forberedende under-

søkelse av de tekniske, miljømessige og økonomiske 

aspektene ved anlegg for romoppvarming og anlegg for 

rom- og tappevannoppvarming som vanligvis brukes i 

Unionen. Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med 

bransjeaktører og berørte parter fra Unionen og tredje-

stater, og resultatene er gjort offentlig tilgjengelige. 

5) De miljøaspektene ved anlegg for romoppvarming og 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming som anses 

som vesentlige for denne forordnings formål, er 

energiforbruk i bruksfasen samt (for varmepumpe-

anlegg) lydeffektnivåer. For varmeanlegg som bruker 

fossilt brensel, er utslipp av nitrogenoksider, karbon-

monoksid, partikler og hydrokarboner også ansett som 

vesentlige miljøaspekter. 

6) Det er ikke hensiktsmessig å fastsette krav til miljø-

vennlig utforming med hensyn til utslipp av karbon-

monoksid, partikler og hydrokarboner, ettersom det 

ennå ikke finnes en egnet europeisk målemetode. Med 

sikte på å utvikle slike målemetoder har Kommisjonen 

gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene i 

oppdrag å vurdere krav til miljøvennlig utforming med 

hensyn til slike utslipp i forbindelse med revisjonen av 

denne forordning. Det bør være mulig å beholde eller 

innføre nasjonale bestemmelser om krav til miljøvennlig 

utforming av karbonmonoksider, partikler og hydro-

karboner fra anlegg for romoppvarming og anlegg for 

rom- og tappevannoppvarming, til de tilsvarende 

unionskravene til miljøvennlig utforming trer i kraft. 

Bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/142/EF av 30. november 2009 om gassap-

parater(3), som fastsetter grenser for gassapparaters 

forbrenningsprodukter med hensyn til helse og 

sikkerhet, berøres ikke. 

7) Den forberedende undersøkelsen viser at krav til andre 

parametrer for miljøvennlig utforming som det vises til i 

del 1 i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, ikke er 

nødvendig når det gjelder anlegg for romoppvarming og 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming. Særlig 

utpekes klimagassutslipp fra kjølemidler som brukes i 

varmeanlegg med varmepumpe for oppvarming av den 

eksisterende europeiske bygningsmassen, ikke som 

vesentlige. Hvorvidt det er hensiktsmessig å fastsette 

krav til miljøvennlig utforming når det gjelder disse 

klimagassutslippene, vil bli vurdert på nytt under 

revisjonen av denne forordning.  

  

(3) EUT L 330 av 16.12.2009, s. 10. 

2019/EØS/50/47 
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8) Denne forordnings virkeområde bør omfatte romopp-

varmingsanlegg med kjel, romoppvarmingsanlegg med

elektrisitets- og varmeproduksjon og romoppvarmings-

anlegg med varmepumpe som leverer varme til

vannbaserte sentralvarmeanlegg for romoppvarming,

samt anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel

og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med

varmepumpe som leverer varme til vannbaserte

sentralvarmeanlegg for romoppvarming og for

oppvarming av drikkevann og vann for sanitær bruk.

Disse varmeanleggene er utformet for å bruke gass-

formig eller flytende brensel, herunder biomasse (men

ikke dersom dette er hovedbrensel), elektrisitet og

omgivelsesvarme eller spillvarme.

9) Varmeanlegg som er utformet for å bruke gassformig

eller flytende brensel som hovedsakelig er framstilt av

biomasse (dvs. med over 50 % biomasse), har særlige

tekniske egenskaper som gjør det nødvendig å foreta

ytterligere tekniske, økonomiske og miljømessige

analyser. Avhengig av resultatene av analysene bør krav

til miljøvennlig utforming av slike varmeanlegg

fastsettes på et senere tidspunkt, dersom det er hensikts-

messig.

10) Det årlige energiforbruket i Unionen for anlegg for

romoppvarming og anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming ble anslått til 12 089 PJ (ca. 289 Mtoe) i

2005, som tilsvarer 698 Mt CO2-utslipp. Med mindre

det treffes særlige tiltak, er det ventet et årlig energi-

forbruk på 10 688 PJ i 2020. De årlige utslippene av

nitrogenoksider i Unionen fra anlegg for romopp-

varming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming

ble anslått til 821 kt SOx-ekvivalenter i 2005. Med

mindre det treffes særlige tiltak, er det ventet et årlig

utslipp på 783 kt SOx-ekvivalenter i 2020. Den forbere-

dende undersøkelsen viser at energiforbruket og

utslippene av nitrogenoksider fra anlegg for romopp-

varming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming i

bruksfasen kan reduseres vesentlig.

11) Energiforbruket til anlegg for romoppvarming og anlegg

for rom- og tappevannoppvarming kan reduseres ved

bruk av eksisterende kostnadseffektive og allment

tilgjengelig teknologi som kan redusere de samlede

kostnadene til kjøp og drift av disse produktene.

12) I Unionen er det nesten fem millioner boliger med delte

avtrekkskanaler. Av tekniske grunner er det ikke mulig

å erstatte eksisterende romoppvarmingsanlegg med kjel

og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel

med effektive kondenskjeler i boliger med delte

avtrekkskanaler. I henhold til kravene i denne forord-

ning kan ikke-kondenskjeler som er særlig utformet for

slike forhold, forbli på markedet, for på denne måten å

unngå unødige kostnader for forbrukerne, gi produ-

sentene tid til å utvikle kjeler til mer effektive

varmeteknologi, og gi medlemsstatene tid til å vurdere

de nasjonale byggeforskriftene.

13) Det er ventet at kravene til miljøvennlig utforming i

denne forordning sammen med delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 811/2013 av 18. februar 2013 om

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv

2010/30/EU med hensyn til energimerking av anlegg for

romoppvarming, anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming, pakker med anlegg for romoppvarming,

temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker

med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, tem-

peraturregulator og solvarmeinnretning(1) innen 2020

vil gi en årlig energiøkonomisering på ca. 1 900 PJ (ca.

45 Mtoe), som tilsvarer ca. 110 Mt CO2-utslipp, og en

reduksjon i årlige utslipp av nitrogenoksider på ca.

270 kt SO x-ekvivalenter sammenlignet med resultatene

dersom ingen tiltak iverksettes.

14) Krav til miljøvennlig utforming bør innebære en

harmonisering av kravene som gjelder energiforbruk,

lydeffektnivå og utslipp av nitrogenoksider for anlegg

for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming i hele Unionen, og dermed bidra til at det

indre marked fungerer bedre, og til at disse produktenes

miljøprestasjoner forbedres.

15) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke påvirke

funksjonaliteten av eller prisen på anlegg for romopp-

varming eller anlegg for rom- og tappevannoppvarming

sett fra sluttbrukerens side, og heller ikke ha negativ

innvirkning på helse, sikkerhet eller miljø.

16) Kravene til miljøvennlig utforming bør innføres gradvis,

slik at produsentene får tilstrekkelig tid til å kunne endre

utformingen av produktene som omfattes av denne

forordning. Tidsrammen bør være slik at det tas hensyn

til kostnadene for produsentene, særlig små og

mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at

målene for denne forordning kan nås til rett tid.

17) Produktparametre bør måles og beregnes ved bruk av

pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som

bygger på de nyeste anerkjente måle- og beregnings-

metodene, herunder eventuelle harmoniserte standarder

vedtatt av de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene på anmodning fra Kommisjonen, i samsvar

med framgangsmåtene fastsatt i europaparlaments- og

rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012

om europeisk standardisering(2).

(1) EUT L 239 av 6.9.2013 s. 1. 

(2) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/477 

 

18) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF 

angis i denne forordning hvilke framgangsmåter for 

samsvarsvurdering som får anvendelse. 

19) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produ-

sentene framlegge opplysninger i den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 

2009/125/EF, i den grad disse opplysningene gjelder 

kravene fastsatt i denne forordning. 

20) For ytterligere å begrense miljøvirkningen fra anlegg for 

romoppvarming og anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming bør produsentene gi opplysninger om 

demontering, materialgjenvinning og/eller slutt-

behandling. 

21) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne 

forordning bør det angis veiledende referanseverdier for 

de beste tilgjengelige teknologiene, for å sikre stor 

utbredelse av og enkel tilgang til opplysninger om 

miljøprestasjonene til anlegg for romoppvarming og 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming gjennom hele 

deres livssyklus. 

22) Med unntak av artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 samt 

vedlegg III–V bør direktiv 92/42/EØF oppheves, og det 

bør ved denne forordning fastsettes nye bestemmelser 

som sikrer at virkeområdet utvides til andre varme-

anlegg enn kjeler, med sikte på ytterligere å forbedre 

energieffektiviteten til anlegg for romoppvarming og 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming samt forbedre 

andre vesentlige miljøaspekter ved anlegg for romopp-

varming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 

direktiv 2009/125/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 

utforming ved omsetning og/eller ibruktaking av anlegg for 

romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

med en nominell varmeytelse på ≤ 400 kW, herunder slike som 

inngår i pakker med anlegg for romoppvarming, tempera-

turregulator og solvarmeinnretning eller pakker med anlegg for 

rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og sol-

varmeinnretning, i henhold til definisjonene i artikkel 2 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  varmeanlegg som er særlig utformet for å bruke gassformig 

eller flytende brensel som hovedsakelig er framstilt av 

biomasse, 

b)  varmeanlegg som fyres med fast brensel, 

c)  varmeanlegg som omfattes av europaparlaments og råds-

direktiv 2010/75/EU(1), 

d)  varmeanlegg som produserer varme bare med henblikk på 

oppvarming av drikkevann eller vann for sanitær bruk, 

e)  varmeanlegg for oppvarming og distribusjon av gass-

formige varmeoverføringsmedier, for eksempel damp eller 

luft, 

f)  romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varme-

produksjon med en høyeste elektrisk kapasitet på minst 

50 kW, 

g)  varmegeneratorer utformet for varmeanlegg og yttermantler 

som skal utstyres med slike varmegeneratorer, som er brakt 

i omsetning før 1. januar 2018 for å erstatte identiske 

varmegeneratorer og identiske yttermantler. På erstatnings-

produktet eller dets emballasje skal det være klart angitt 

hvilke varmeanlegg det er beregnet på. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

direktiv 2009/125/EF. I tillegg menes med 

1) «varmeanlegg» et anlegg for romoppvarming eller et 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming, 

2) «anlegg for romoppvarming» en innretning som 

a)  leverer varme til et vannbasert sentralvarmeanlegg 

med henblikk på å oppnå og holde innetemperaturen i 

et lukket område på et ønsket nivå, for eksempel en 

bygning, en bolig eller et rom, og 

b)  er utstyrt med én eller flere varmegeneratorer, 

3) «anlegg for rom- og tappevannoppvarming» et anlegg for 

romoppvarming som er utformet for innenfor visse 

tidsrom også å levere varmt drikkevann eller vann for 

sanitær bruk ved bestemte temperaturnivåer og 

strømningshastigheter og i bestemte mengder, og som er 

tilsluttet en ekstern kilde for drikkevann eller vann for 

sanitær bruk, 

4) «vannbasert sentralvarmeanlegg» et anlegg som bruker 

vann som varmeoverføringsmedium for distribusjon av 

sentralt produsert varme til varmegivere for romopp-

varming av hele eller deler av bygninger,  

  

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 
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5) «varmegenerator» den delen av et varmeanlegg som 

produserer varme ved hjelp av én eller flere av følgende 

prosesser: 

a)  Forbrenning av fossilt brensel og/eller bio-

massebrensel. 

b)  Bruk av jouleeffekten i elektriske motstandsvarme-

elementer. 

c)  Oppsamling av omgivelsesvarme fra luft-, vann- eller 

jordkilde og/eller spillvarme. 

En varmegenerator som er utformet for et varmeanlegg, 

og en yttermantel som skal utstyres med en slik varme-

generator, skal også anses som et varmeanlegg, 

6) «yttermantel» den delen av et varmeanlegg som er 

utformet for montering med en varmegenerator, 

7) «nominell varmeytelse» (Prated) den angitte varmeytelsen 

fra et varmeanlegg ved romoppvarming og eventuelt ved 

vannoppvarming ved standard driftsforhold, uttrykt i kW; 

for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg 

for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe skal 

standard driftsforhold for fastsettelse av nominell 

varmeytelse være de dimensjonerende referansevilkårene 

som er angitt i tabell 4 i vedlegg III, 

8) «standard driftsforhold» driftsforholdene for varmeanlegg 

ved gjennomsnittlige klimaforhold for fastsettelse av 

nominell varmeytelse, sesongavhengig energieffektivitet 

ved romoppvarming, energieffektivitet ved vannopp-

varming, lydeffektnivå og utslipp av nitrogenoksider, 

9) «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter, 

avfall og rester av biologisk opprinnelse fra landbruk 

(herunder plantestoffer og animalske stoffer), skogbruk og 

tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur samt 

den biologisk nedbrytbare delen av industriavfall og 

kommunalt avfall, 

10) «biomassebrensel» gassformig eller flytende brensel 

framstilt av biomasse, 

11) «fossilt brensel» gassformig eller flytende brensel av 

fossil opprinnelse, 

12) «romoppvarmingsanlegg med kjel» et anlegg for romopp-

varming som produserer varme ved forbrenning av fossilt 

brensel og/eller biomassebrensel, og/eller ved utnyttelse 

av jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer, 

13) «anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel» et 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel som er 

utformet for innenfor visse tidsrom også å levere varmt 

drikkevann eller vann for sanitær bruk ved bestemte 

temperaturnivåer og strømningshastigheter og i bestemte 

mengder, og som er tilsluttet en ekstern kilde for 

drikkevann eller vann for sanitær bruk, 

14) «romoppvarmingsanlegg med elektrisk kjel» et romopp-

varmingsanlegg med kjel som produserer varme bare 

gjennom jouleeffekten i elektriske motstandsvarme-

elementer, 

15) «anlegg for rom- og tappevannoppvarming med elektrisk 

kjel» et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med 

kjel som produserer varme bare gjennom jouleeffekten i 

elektriske motstandsvarmeelementer, 

16) «romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varme-

produksjon» et anlegg for romoppvarming som produserer 

varme og elektrisitet samtidig i én prosess, 

17) «romoppvarmingsanlegg med varmepumpe» et anlegg for 

romoppvarming som produserer varme ved hjelp av 

omgivelsesvarme fra en luft-, vann- eller jordkilde og/eller 

spillvarme; et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe 

kan være utstyrt med ett eller flere supplerende varme-

anlegg som utnytter jouleeffekten i elektriske motstands-

varmeelementer eller forbrenningen av fossilt brensel 

og/eller biomassebrensel, 

18) «anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varme-

pumpe» et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe som 

er utformet for innenfor visse tidsrom også å levere varmt 

drikkevann eller vann for sanitær bruk ved bestemte 

temperaturnivåer og strømningshastigheter og i bestemte 

mengder, og som er tilsluttet en ekstern kilde for 

drikkevann eller vann for sanitær bruk, 

19) «supplerende varmeanlegg» et sekundært varmeanlegg 

som produserer varme når varmebehovet er større enn den 

nominelle varmeytelsen fra det primære varmeanlegget, 

20) «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming» 

(ηs) forholdet mellom romoppvarmingsbehovet i en 

bestemt oppvarmingssesong som dekkes av et varme-

anlegg, og det årlige energiforbruket som kreves for å 

dekke dette behovet, uttrykt i %, 

21) «energieffektivitet ved vannoppvarming» (ηwh) forholdet 

mellom den nyttbare energien i drikkevann eller vann for 

sanitær bruk som leveres av et anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming, og den energien som kreves for å 

produsere den, uttrykt i %,  
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22) «lydeffektnivå» (LWA) det A-veide lydeffektnivået 

innendørs og/eller utendørs, uttrykt i dB, 

23) «omregningsfaktor» (CC) en faktor som gjenspeiler en 

anslått gjennomsnittlig produksjonseffektivitet på 40 % i 

EU, som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/27/EU(1); omregningsfaktorens verdi er CC = 2,5. 

I vedlegg I er det fastsatt ytterligere definisjoner som gjelder 

vedlegg II–V. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming og tidsplan 

1.  Kravene til miljøvennlig utforming av varmeanlegg er 

fastsatt i vedlegg II. 

2.  Hvert krav til miljøvennlig utforming får anvendelse i 

samsvar med følgende tidsplan: 

a)  Fra 26. september 2015 

i)  skal varmeanlegg oppfylle kravene i vedlegg II nr. 1 

bokstav a) og nr. 3 og 5, 

ii)  skal anlegg for rom- og tappevannoppvarming oppfylle 

kravene i vedlegg II nr. 2 bokstav a). 

b)  Fra 26. september 2017 

i)  skal elektriske anlegg for romoppvarming, elektriske 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming, romopp-

varmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon, 

romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg 

for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

oppfylle kravene i vedlegg II nr. 1 bokstav b), 

ii)  skal anlegg for rom- og tappevannoppvarming oppfylle 

kravene i vedlegg II nr. 2 bokstav b). 

c)  Fra 26. september 2018 skal varmeanlegg oppfylle kravene 

i vedlegg II nr. 4 bokstav a). 

3.  Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming skal 

måles og beregnes i samsvar med kravene i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i 

artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF skal være den interne 

kontrollen av utforming som fastsatt i vedlegg IV til nevnte 

direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til samme 

direktiv, uten at det berører artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 samt 

vedlegg III–V til rådsdirektiv 92/42/EØF. 

  

(1) EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1. 

2.  I forbindelse med samsvarsvurdering skal den tekniske 

dokumentasjonen omfatte de produktopplysningene som angis i 

nr. 5 bokstav b) i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter utfører markedstilsyns-

kontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF 

for å sikre samsvar med kravene i vedlegg II til denne 

forordning, skal de anvende framgangsmåten for verifisering 

angitt i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste varme-

anleggene som finnes på markedet når denne forordning trer i 

kraft, er angitt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal revidere denne forordning i lys av den 

teknologiske utvikling av varmeanlegg senest fem år etter at 

den trår i kraft, og framlegge resultatet av revisjonen for 

samrådsforumet for miljøvennlig utforming. Revisjonen skal 

særlig omfatte en vurdering av 

a)  om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming når det gjelder klimagassutslipp fra kjølemidler, 

b)  hvor omfattende krav som kan stilles til miljøvennlig 

utforming når det gjelder utslipp av karbonmonoksid, 

hydrokarboner og partikler som kan innføres, på grunnlag 

av de målemetodene som er under utvikling, 

c)  om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til 

miljøvennlig utforming når det gjelder energieffektiviteten 

til romoppvarmingsanlegg med kjel og anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med kjel, lydeffektnivå og utslipp av 

nitrogenoksider, 

d)  om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming av varmeanlegg som er særlig utformet for å 

bruke gassformig eller flytende brensel som hovedsakelig 

er framstilt av biomasse, 

e)  om omregningsfaktorens verdi er gyldig, 

f)  om tredjemannssertifisering er hensiktsmessig.  
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Artikkel 8 

Overgangsbestemmelser 

1.  Fram til 26. september 2015 kan medlemsstatene tillate 

omsetning og/eller ibruktaking av varmeanlegg som oppfyller 

de nasjonale bestemmelsene som er i kraft når denne forordning 

vedtas, med hensyn til sesongavhengig energieffektivitet ved 

romoppvarming, energieffektivitet ved vannoppvarming og 

lydeffektnivå. 

2.  Fram til 26. september 2018 kan medlemsstatene tillate 

omsetning og/eller ibruktaking av varmeanlegg som oppfyller 

de nasjonale bestemmelsene som er i kraft når denne forordning 

vedtas, med hensyn til utslipp av nitrogenoksider. 

Artikkel 9 

Oppheving 

Med unntak av artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 samt vedlegg III–V 

oppheves rådsdirektiv 92/42/EØF, uten at det berører 

medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til direktivets 

innarbeiding i nasjonal rett og dets anvendelse i tiden fram til 

kravene til miljøvennlig utforming i vedlegg II til denne 

forordning trer i kraft. 

Artikkel 10 

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 2. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner som gjelder for vedlegg II–V 

I vedlegg II–V menes med 

Definisjoner som gjelder varmeanlegg 

1) «hviletilstand» en tilstand der varmeanlegget er tilkoplet strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet 

for å fungere etter hensikten og tilbyr bare følgende funksjoner, som kan opprettholdes i ubegrenset tid: reaktive-

ringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og bare en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er innkoplet, 

og/eller informasjons- eller statusvisning, 

2) «effektforbruk i hviletilstand» (PSB) effektforbruket til et varmeanlegg i hviletilstand, uttrykt i kW, 

3) «gjennomsnittlige klimaforhold» temperaturforholdene i byen Strasbourg, 

4) «temperaturregulator» det utstyret som danner grensesnitt mot sluttbrukeren når det gjelder verdier og tidsinn-

stillinger for ønsket innetemperatur, og som sender relevante data til et grensesnitt på varmeanlegget, for 

eksempel prosessorenheten, og dermed bidrar til å regulere innetemperaturen, 

5) «brutto brennverdi» (PCS) den samlede varmemengden som frigjøres fra en mengdeenhet av brensel når den 

forbrennes fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene går tilbake til omgivelsestemperatur; denne 

mengden omfatter kondensasjonsvarme fra vanndamp i brenselet og vanndamp som dannes ved forbrenning av et 

eventuelt hydrogeninnhold i brenselet, 

6) «tilsvarende modell» en modell som bringes i omsetning med samme tekniske parametrer angitt i tabell 1 eller 

tabell 2 (etter det som er relevant) i vedlegg II nr. 5, som en annen modell som bringes i omsetning av samme 

produsent, 

Definisjoner som gjelder romoppvarmingsanlegg med kjel, anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel 

og romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

7) «romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel» et romoppvarmingsanlegg med kjel som produserer varme 

gjennom forbrenning av fossilt brensel og/eller biomassebrensel, og som kan være utstyrt med én eller flere 

ytterligere varmegeneratorer som utnytter jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer, 

8) «anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel fyrt med brensel» et anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming med kjel som produserer varme gjennom forbrenning av fossilt brensel og/eller biomassebrensel, og 

som kan være utstyrt med én eller flere ytterligere varmegeneratorer som utnytter jouleeffekten i elektriske 

motstandsvarmeelementer, 

9) «kjel av type B1» et romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel som omfatter en luftfordeler, beregnet på å 

bli koplet til en kanal med naturlig avtrekk som fører forbrenningsrestene ut av rommet der romopp-

varmingsanlegget med kjel fyrt med brensel er plassert, og som henter forbrenningsluften direkte fra rommet; en 

kjel av type B1 markedsføres bare som en sådan, 

10) «kjel av type B1 for rom- og tappevannoppvarming» et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel fyrt 

med brensel som omfatter en luftfordeler, beregnet på å bli koplet til en kanal med naturlig avtrekk som fører 

forbrenningsrestene ut av rommet der anlegget for rom- og tappevannoppvarming med kjel fyrt med brensel er 

plassert, og som henter forbrenningsluften direkte fra rommet; en kjel av type B1 for rom- og tappevann-

oppvarming markedsføres bare som en sådan, 

11) «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand» (ηson) 

– for romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel 

fyrt med brensel, et veid gjennomsnitt av nyttevirkningsgraden ved nominell varmeytelse og nyttevirknings-

graden ved 30 % av nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

– for romoppvarmingsanlegg med elektrisk kjel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med elektrisk kjel, 

nyttevirkningsgraden ved nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

– for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon som ikke er utstyrt med supplerende varme-

anlegg, nyttevirkningsgraden ved nominell varmeytelse, uttrykt i %,  
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– for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon som er utstyrt med supplerende varme-

anlegg, et veid gjennomsnitt av nyttevirkningsgraden ved nominell varmeytelse med deaktivert supplerende 

varmeanlegg, og nyttevirkningsgraden ved nominell varmeytelse med aktivert supplerende varmeanlegg, 

uttrykt i %, 

12) «nyttevirkningsgrad» (η) forholdet mellom produksjon av nyttbar varme og samlet energitilførsel i et romopp-

varmingsanlegg med kjel, et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel eller et romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og varmeproduksjon, uttrykt i %, der samlet energitilførsel uttrykkes som brutto brennverdi 

(PCS) og/eller sluttenergi multiplisert med omregningsfaktoren (CC), 

13) «produksjon av nyttbar varme» (P) varmeytelsen fra et romoppvarmingsanlegg med kjel, et anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med kjel eller et romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon, overført til 

varmebæreren, uttrykt i kW, 

14) «elektrisk virkningsgrad» (ηel) forholdet mellom elektrisitetsproduksjon og samlet energitilførsel i et romopp-

varmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon, uttrykt i %, der samlet energitilførsel uttrykkes som brutto 

brennverdi (PCS) og/eller sluttenergi multiplisert med omregningsfaktoren (CC), 

15) «tennbrennerens effektforbruk» (Pign) effektforbruket til en brenner som er beregnet på å tenne hovedbrenneren, 

uttrykt i W brutto brennverdi (PCS), 

16) «kondenskjel» et romoppvarmingsanlegg med kjel eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel der 

vanndamp i forbrenningsproduktene ved normale driftsforhold og ved en gitt driftstemperatur på vannet delvis 

kondenseres, slik at den latente varmen i denne vanndampen kan utnyttes til oppvarming, 

17) «forbruk av tilleggselektrisitet» det årlige elektrisitetsforbruket for den angitte driften av et romoppvarmings-

anlegg med kjel, et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel eller et romoppvarmingsanlegg med 

elektrisitets- og varmeproduksjon, beregnet ut fra elektrisitetsforbruket ved full last (elmax), ved dellast (elmin), i 

hviletilstand og standard driftstimer i hver tilstand, uttrykt i kWh sluttenergi, 

18) «varmetap i hviletilstand» (Pstby) varmetapet fra et romoppvarmingsanlegg med kjel, et anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med kjel eller et romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon i en 

driftstilstand uten varmebehov, uttrykt i kW, 

Definisjoner som gjelder romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannopp-

varming med varmepumpe 

19) «utetemperatur» (Tj) utendørs tørrtemperatur uttrykt i grader Celsius; den relative luftfuktigheten kan angis ved en 

tilsvarende våttemperatur, 

20) «nominell effektfaktor» (COPrated) eller «nominell primærenergifaktor» (PERrated) angitt varmeeffekt uttrykt i kW, 

dividert med energitilførselen uttrykt i kW brutto brennverdi (PCS) og/eller i kW sluttenergi multiplisert med 

omregningsfaktoren (CC) for oppvarming ved standard driftsforhold, 

21) «dimensjonerende referansevilkår» kombinasjonen av dimensjonerende referansetemperatur, høyeste bivalente 

temperatur og høyeste temperaturgrense for drift, som angitt i tabell 4 i vedlegg III, 

22) «dimensjonerende referansetemperatur» (Tdesignh) utetemperaturen uttrykt i grader Celsius, som angitt i tabell 4 i 

vedlegg III, der dellastfaktoren er lik 1, 

23) «dellastfaktor» (pl(Tj)) utetemperaturen minus 16 °C dividert med den dimensjonerende referansetemperaturen 

minus 16 °C, 

24) «oppvarmingssesong» et sett med driftsvilkår som for hver bin beskriver kombinasjonen av utetemperaturer og 

det antall timer disse temperaturene forekommer per sesong, 

25) «bin» (binj) en kombinasjon av utetemperaturer og bin-timer, som angitt i tabell 5 i vedlegg III, 

26) «bin-timer» (Hj) det antall timer per oppvarmingssesong, uttrykt i timer per år, der en utetemperatur forekommer 

for hver bin, som angitt i tabell 5 i vedlegg III,  
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27) «dellast ved oppvarming» (Ph(Tj)) varmelasten ved en bestemt utetemperatur, beregnet som den dimensjonerende 

lasten multiplisert med dellastfaktoren og uttrykt i kW, 

28) «sesongeffektfaktor» (SCOP) eller «sesongfaktor for primærenergi» (SPER) den samlede effektfaktoren for et 

romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

som bruker elektrisitet, eller den samlede primærenergifaktoren for et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe 

eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe som bruker brensel, som er representativ for 

en bestemt oppvarmingssesong og beregnet som det årlige referanseoppvarmingsbehovet dividert med det årlige 

energiforbruket, 

29) «årlig referanseoppvarmingsbehov» (QH) referanseoppvarmingsbehovet for en bestemt oppvarmingssesong, som 

brukes som grunnlag for beregning av SCOP eller SPER og beregnes som produktet av den dimensjonerende 

varmelasten og det årlige antallet timeekvivalenter i aktiv tilstand, uttrykt i kWh, 

30) «årlig energiforbruk» (QHE) det energiforbruket som kreves for å dekke det årlige referanseoppvarmingsbehovet 

for en bestemt oppvarmingssesong, uttrykt i kWh brutto brennverdi (PCS) og/eller i kW sluttenergi multiplisert 

med omregningsfaktoren (CC), 

31) «årlig antall timeekvivalenter i aktiv tilstand» (HHE) det anslåtte årlige timeantallet et romoppvarmingsanlegg med 

varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe skal levere den dimensjo-

nerende varmelasten for å dekke det årlige referanseoppvarmingsbehovet, uttrykt i timer (h), 

32) «effektfaktor i aktiv tilstand» (SCOPon) eller «primærenergifaktor i aktiv tilstand» (SPERon) den gjennomsnittlige 

effektfaktoren for et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

med varmepumpe som bruker elektrisitet i aktiv tilstand, eller den gjennomsnittlige primærenergifaktoren for et 

romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

som bruker brensel i aktiv tilstand, i en bestemt oppvarmingssesong, 

33) «tilleggsvarmeeffekt» (sup(Tj)) den nominelle varmeytelsen Psup fra et supplerende varmeanlegg som tilfører den 

angitte varmeeffekten for å dekke dellasten ved oppvarming, dersom den angitte varmeeffekten er mindre enn 

dellasten ved oppvarming, uttrykt i kW, 

34) «bin-spesifikk effektfaktor» (COPbin(Tj)) eller «bin-spesifikk primærenergifaktor» (PERbin(Tj)) effektfaktoren 

for et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med 

varmepumpe som bruker elektrisitet, eller primærenergifaktoren for et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe 

eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe som bruker brensel som er spesifikk for hver 

bin i en sesong, utledet av dellasten ved oppvarming, den angitte varmeeffekten og den angitte effektfaktoren for 

angitte bin og beregnet for øvrige bin ved interpolering eller ekstrapolering, om nødvendig korrigert med 

degraderingskoeffisienten, 

35) «angitt varmeeffekt» (Pdh(Tj)) den varmeeffekten som et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe kan levere ved en gitt utetemperatur, uttrykt i kW, 

36) «effektregulering» evnen et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming med varmepumpe har til å endre ytelsen ved å endre den volumetriske strømningsmengden for minst 

én av væskene som brukes til å drive kjølesyklusen; denne skal angis som «fast» dersom den volumetriske 

strømningsmengden ikke kan endres, og «variabel» dersom den volumetriske strømningsmengden kan endres 

eller varieres i to eller flere trinn, 

37) «dimensjonerende varmelast» (Pdesignh) den nominelle varmeytelsen (Prated) fra et romoppvarmingsanlegg med 

varmepumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe ved dimensjonerende 

referansetemperatur, der den dimensjonerende varmelasten er lik dellasten ved oppvarming, og utetemperaturen er 

lik den dimensjonerende referansetemperaturen, uttrykt i kW, 

38) «angitt effektfaktor» (COPd(Tj)) eller «angitt primærenergifaktor» (PERd(Tj)) effektfaktoren eller primærenergi-

faktoren ved et begrenset antall angitte bin, 

39) «bivalent temperatur» (Tbiv) den utetemperaturen som er angitt av produsenten for oppvarming, ved hvilken den 

angitte varmeeffekten er lik dellasten ved oppvarming, og under hvilken den angitte varmeeffekten krever 

tilleggsvarmeeffekt for å dekke dellasten ved oppvarming, uttrykt i grader Celsius,  
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40) «temperaturgrense for drift» (TOL) den utetemperaturen som er angitt av produsenten for oppvarming, under 

hvilken romoppvarmingsanlegget med luft-til-vann-varmepumpe eller anlegget for rom- og tappevannoppvarming 

med luft-til-vann-varmepumpe ikke kan levere noen varmeeffekt og den angitte varmeeffekten er lik null, uttrykt i 

grader Celsius, 

41) «varmtvannets øvre driftstemperatur» (WTOL) den vannutløpstemperaturen som er angitt av produsenten for 

oppvarming, over hvilken romoppvarmingsanlegget med varmepumpe eller anlegget for rom- og tappevann-

oppvarming med varmepumpe ikke kan levere varmeeffekt og den angitte varmeeffekten er lik null, uttrykt i 

grader Celsius, 

42) «varmeeffekt i syklusintervallet» (Pcych) den integrerte varmeeffekten i et prøvingssyklusintervall for opp-

varming, uttrykt i kW, 

43) «virkningsgrad i syklusintervallet (COPcyc eller PERcyc) gjennomsnittlig effektfaktor eller gjennomsnittlig 

primærenergifaktor i et prøvingssyklusintervall, beregnet som den integrerte varmeeffekten i intervallet, uttrykt 

i kWh, dividert med den integrerte energitilførselen i samme intervall, uttrykt i kWh brutto brennverdi (PCS) 

og/eller i kWh sluttenergi multiplisert med omregningsfaktoren (CC), 

44) «degraderingskoeffisient» (Cdh) målet for effektivitetstap på grunn av syklusen i romoppvarmingsanlegg med 

varmepumpe eller anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe; dersom Cdh ikke bestemmes ved 

måling, er degraderingskoeffisienten som standard Cdh = 0,9, 

45) «aktiv tilstand» den tilstanden som tilsvarer timene med varmelast for et lukket rom og aktivert oppvarmings-

funksjon; denne tilstanden kan omfatte syklisk drift for romoppvarmingsanlegget med varmepumpe eller anlegget 

for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe for å oppnå eller opprettholde en krevd innetemperatur, 

46) «avslått tilstand» en tilstand der romoppvarmingsanlegget med varmepumpe eller anlegget for rom- og 

tappevannoppvarming med varmepumpe er tilkoplet strømnettet og der det ikke utføres noen funksjon, herunder 

tilstander som bare angir avslått tilstand, samt tilstander der bare de funksjoner utføres som er nødvendige for å 

sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(1), 

47) «tilstand med utkoplet termostat» den tilstanden som tilsvarer timene uten varmelast og aktivert oppvarmings-

funksjon, og der oppvarmingsfunksjonen er slått på, men romoppvarmingsanlegget med varmepumpe eller 

anlegget for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe ikke er i drift; syklisk drift i aktiv tilstand anses 

ikke som en tilstand med utkoplet termostat, 

48) «drift med veivhusoppvarming» den tilstanden der en oppvarmingsinnretning aktiveres for å hindre at det renner 

kjølemiddel inn i kompressoren, med henblikk på å begrense kjølemiddelkonsentrasjonen i oljen når kompres-

soren startes, 

49) «effektforbruk i avslått tilstand» (POFF) effektforbruket til et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe eller et 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe i avslått tilstand, uttrykt i kW, 

50) «effektforbruk i tilstand med utkoplet termostat» (PTO) effektforbruket til et romoppvarmingsanlegg med varme-

pumpe eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe i tilstanden med utkoplet termostat, 

uttrykt i kW, 

51) «effektforbruk ved veivhusoppvarming» (PCK) effektforbruket til et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe 

eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe ved drift med veivhusoppvarming, uttrykt 

i kW, 

52) «lavtemperaturvarmepumpe» et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe som er særlig utformet for anvendelse 

ved lav temperatur, og som ikke kan levere varmtvann med en utløpstemperatur på 52 °C ved en tørrtemperatur 

(våttemperatur) ved innløpet på –7 °C (–8 °C) ved de dimensjonerende referansevilkårene for gjennomsnittlige 

klimaforhold, 

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24. 
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53) «anvendelse ved lav temperatur» en anvendelse der romoppvarmingsanlegget med varmepumpe leverer den 

angitte varmeeffekten ved en temperatur på 35 °C ved utløpet til en innendørs varmeveksler, 

54) «anvendelse ved middels temperatur» en anvendelse der romoppvarmingsanlegget med varmepumpe eller 

anlegget for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe leverer den angitte varmeeffekten ved en 

temperatur på 55 °C ved utløpet til en innendørs varmeveksler, 

Definisjoner som gjelder vannoppvarming i anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

55) «forbruksprofil» en gitt sekvens av vannuttak som angitt i tabell 7 i vedlegg III; hvert anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming samsvarer med minst én forbruksprofil, 

56) «vannuttak» en gitt kombinasjon av nyttbar vannmengdestrøm, nyttbar vanntemperatur, nyttbart energiinnhold og 

topptemperatur, som angitt i tabell 7 i vedlegg III, 

57) «nyttbar vannmengdestrøm» (f) minste strømningsmengde uttrykt i liter per minutt, for hvilket varmtvann bidrar 

til referanseenergien, som angitt i tabell 7 i vedlegg III, 

58) «nyttbar vanntemperatur» (Tm) den vanntemperaturen, uttrykt i grader Celsius, der varmtvann begynner å bidra til 

referanseenergien, som angitt i tabell 7 i vedlegg III, 

59) «nyttbart energiinnhold» (Qtap) varmtvannets energiinnhold, uttrykt i kWh, ved en temperatur som er lik eller 

høyere enn den nyttbare vanntemperaturen, og ved en vannmengdestrøm som er lik eller større enn den nyttbare 

vannmengdestrømmen, som angitt i tabell 7 i vedlegg III, 

60) «varmtvannets energiinnhold» produktet av vannets spesifikke varmekapasitet, den gjennomsnittlige temperatur-

forskjellen mellom kaldtvannstilførsel og varmtvannsuttak, og den samlede massen av levert varmtvann, 

61) «topptemperatur» (Tp) den vanntemperaturen, uttrykt i grader Celsius, som minst skal oppnås ved vannuttak, som 

angitt i tabell 7 i vedlegg III, 

62) «referanseenergi» (Qref) summen av det nyttbare energiinnholdet i vannuttak, uttrykt i kWh, ved en bestemt 

forbruksprofil, som angitt i tabell 7 i vedlegg III, 

63) «største forbruksprofil» forbruksprofilen med den høyeste referanseenergien som et anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming kan levere, samtidig som temperatur- og gjennomstrømningsvilkårene for den gjeldende 

forbruksprofilen oppfylles, 

64) «angitt forbruksprofil» den forbruksprofilen som anvendes ved samsvarsvurderingen, 

65) «daglig elektrisitetsforbruk» (Qelec) elektrisitetsforbruket ved vannoppvarming i 24 sammenhengende timer ved 

den angitte forbruksprofilen, uttrykt i kWh sluttenergi, 

66) «daglig brenselforbruk» (Qfuel) brenselforbruket ved vannoppvarming i 24 sammenhengende timer ved den angitte 

forbruksprofilen, uttrykt i kWh brutto brennverdi (PCS). 

 ______   
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming 

1.  KRAV TIL SESONGAVHENGIG ENERGIEFFEKTIVITET VED ROMOPPVARMING 

a)  Fra 26. september 2015 skal varmeanleggs sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming og nytte-

virkningsgrad ikke være lavere enn følgende verdier: 

 Romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel med en nominell varmeytelse på ≤ 70 kW og anlegg 

for rom- og tappevannoppvarming med kjel fyrt med brensel med en nominell varmeytelse på ≤ 70 kW, 

med unntak av kjeler av type B1 med en nominell varmeytelse på ≤ 10 kW og kjeler av type B1 for rom- 

og tappevannoppvarming med en nominell varmeytelse på ≤ 30 kW: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 86 %. 

 Kjeler av type B1 med en nominell varmeytelse på ≤ 10 kW og kjeler av type B1 for rom- og tappevann-

oppvarming med en nominell varmeytelse på ≤ 30 kW: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 75 %. 

 Romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel med en nominell varmeytelse på > 70 kW og  

≤ 400 kW og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel fyrt med brensel med en nominell 

varmeytelse på > 70 kW og ≤ 400 kW: 

 Nyttevirkningsgraden ved 100 % av den nominelle varmeytelsen skal ikke være under 86 %, og nytte-

virkningsgraden ved 30 % av den nominelle varmeytelsen skal ikke være under 94 %. 

 Romoppvarmingsanlegg med elektrisk kjel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med elektrisk 

kjel: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 30 %. 

 Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 86 %. 

 Romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varme-

pumpe, med unntak av lavtemperaturvarmepumper: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 100 %. 

 Lavtemperaturvarmepumper: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 115 %. 

b)  Fra 26. september 2017 skal den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for romopp-

varmingsanlegg med elektrisk kjel, anlegg for rom- og tappevannoppvarming med elektrisk kjel, romopp-

varmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon, romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg 

for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe ikke være lavere enn følgende verdier: 

 Romoppvarmingsanlegg med elektrisk kjel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med elektrisk 

kjel: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 36 %. 

 Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 100 %. 

 Romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varme-

pumpe, med unntak av lavtemperaturvarmepumper: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 110 %.  
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 Lavtemperaturvarmepumper: 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 125 %. 

2.  KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET VED VANNOPPVARMING 

a)  Fra 26. september 2015 skal energieffektiviteten ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming ikke være lavere enn følgende verdier: 

Angitt forbruksprofil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Energieffektivitet ved 

vannoppvarming 

22 % 23 % 26 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 32 % 

b)  Fra 26. september 2017 skal energieffektiviteten ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming ikke være lavere enn følgende verdier: 

Angitt forbruksprofil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Energieffektivitet ved 

vannoppvarming 

32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 37 % 38 % 60 % 64 % 64 % 

3.  KRAV TIL LYDEFFEKTNIVÅ 

 Fra 26. september 2015 skal lydeffektnivået for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med varmepumpe ikke overstige følgende verdier: 

Nominell varmeytelse ≤ 6 kW 
Nominell varmeytelse > 6 kW 

og ≤ 12 kW 

Nominell varmeytelse  

> 12 kW og ≤ 30 kW 

Nominell varmeytelse  

> 30 kW og ≤ 70 kW 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

innendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

utendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

innendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

utendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

innendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

utendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

innendørs 

Lydeffekt-

nivå (LWA), 

utendørs 

60 dB 65 dB 65 dB 70 dB 70 dB 78 dB 80 dB 88 dB 

4.  KRAV TIL UTSLIPP AV NITROGENOKSIDER 

a)  Fra 26. september 2018 skal utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, fra varmeanlegg ikke 

overstige følgende verdier: 

– Romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel 

fyrt med brensel som bruker gassformig brensel: 56 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med brensel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel 

fyrt med brensel som bruker flytende brensel: 120 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon med ytre forbrenning som bruker gassformig 

brensel: 70 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon med ytre forbrenning som bruker flytende 

brensel: 120 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon med motor for indre forbrenning som bruker 

gassformig brensel: 240 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon med motor for indre forbrenning som bruker 

flytende brensel: 420 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS).  
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– Romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

med ytre forbrenning som bruker gassformig brensel: 70 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

med ytre forbrenning som bruker flytende brensel: 120 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

med motor for indre forbrenning som bruker gassformig brensel: 240 mg/kWh brenselforbruk i brutto 

brennverdi (PCS). 

– Romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

med motor for indre forbrenning som bruker flytende brensel: 420 mg/kWh brenselforbruk i brutto 

brennverdi (PCS). 

5.  KRAV TIL PRODUKTOPPLYSNINGER 

Fra 26. september 2015 skal det gis følgende produktopplysninger om varmeanlegg: 

a)  Bruksanvisningene for installatører og sluttbrukere, og fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører produsentene, 

deres representanter og importører, skal inneholde følgende opplysninger: 

– For romoppvarmingsanlegg med kjel, anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel og romopp-

varmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon: De tekniske parametrene i tabell 1, målt og beregnet 

i samsvar med vedlegg III. 

– For romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varme-

pumpe: De tekniske parametrene i tabell 2, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III. 

– Eventuelle særlige forholdsregler som skal tas ved montering, installering eller vedlikehold av varme-

anlegget. 

– For kjeler av type B1 og kjeler av type B1 for rom- og tappevannoppvarming, deres egenskaper og følgende 

standardtekst: «Denne kjelen med naturlig avtrekk er beregnet bare på tilkopling til en avtrekkskanal som 

deles av flere boliger i eksisterende bygninger, og som fører forbrenningsrestene ut av rommet der kjelen er 

plassert. Den henter forbrenningsluften direkte fra rommet og omfatter en luftfordeler. På grunn av kjelens 

lave effektivitet skal all annen bruk unngås, ettersom det vil medføre større energiforbruk og høyere 

driftskostnader.». 

– For varmegeneratorer som er utformet for varmeanlegg, og yttermantler som skal utstyres med slike 

varmegeneratorer, deres egenskaper, monteringskravene for å sikre samsvar med kravene til miljøvennlig 

utforming av varmeanlegg og, dersom det er hensiktsmessig, listen over de kombinasjonene som anbefales 

av produsenten. 

– Opplysninger om demontering, materialgjenvinning og/eller sluttbehandling av kasserte produkter. 

b)  Den tekniske dokumentasjonen skal, med sikte på samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 4, inneholde 

følgende opplysninger: 

– Opplysningene angitt i bokstav a). 

– For romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varme-

pumpe, der opplysningene om en bestemt modell som er en kombinasjon av innendørs- og utendørsenheter, 

er beregnet ut fra utforming og/eller ved ekstrapolering fra andre kombinasjoner: Nærmere opplysninger om 

disse beregningene og/eller ekstrapolasjonene samt om eventuelle prøvinger som er foretatt for å kontrollere 

nøyaktigheten av beregningene, herunder opplysninger om den matematiske modellen for beregning av slike 

kombinasjoners ytelse og om målinger som er foretatt for å verifisere denne modellen. 

c)  Varmeanlegget skal være varig merket med følgende opplysninger: 

– Dersom det er relevant, «kjel av type B1» eller «kjel av type B1 for rom- og tappevannoppvarming». 

– For romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon, den elektriske kapasiteten.  
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Tabell 1 

Opplysningskrav for romoppvarmingsanlegg med kjel, anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel og 

romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

Modell(er): [informasjon som identifiserer modellen(e) som opplysningene gjelder] 

Kondenskjel: [ja/nei] 

Lavtemperaturkjel(**): [ja/nei] 

B1-kjel: [ja/nei] 

Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og 

varmeproduksjon: [ja/nei] 

Dersom svaret er ja, utstyrt med supplerende varmeanlegg: 

[ja/nei] 

Anlegg for rom- og tappevannoppvarming: [ja/nei] 

Opplysning Symbol Verdi Enhet  Opplysning Symbol Verdi Enhet 

Nominell varmeytelse Prated x kW  Sesongavhengig 

energieffektivitet ved 

romoppvarming 

ηs x % 

For romoppvarmingsanlegg med kjel og anlegg for rom- 

og tappevannoppvarming med kjel: Produksjon av 

nyttbar varme 

 For romoppvarmingsanlegg med kjel og anlegg for rom- 

og tappevannoppvarming med kjel: Nyttevirkningsgrad 

Ved nominell varmeytelse 

og høytemperaturdrift(*) 

P4 x,x kW  Ved nominell varmeytelse 

og høytemperaturdrift(*) 

η4 x,x % 

Ved 30 % av nominell 

varmeytelse og lavtem-

peraturdrift(**) 

P1 x,x kW  Ved 30 % av nominell 

varmeytelse og lavtem-

peraturdrift(**) 

η1 x,x % 

For romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og 

varmeproduksjon: Produksjon av nyttbar varme 

 For romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og 

varmeproduksjon: Nyttevirkningsgrad 

Ved nominell varmeytelse 

fra romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og 

varmeproduksjon med 

deaktivert supplerende 

varmeanlegg 

PCHP100  

+ Sup0 

x,x kW  Ved nominell varmeytelse 

fra romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og 

varmeproduksjon med 

deaktivert supplerende 

varmeanlegg 

ηCHP100 + 

Sup0 

x,x % 

Ved nominell varmeytelse 

fra romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og 

varmeproduksjon med 

aktivert supplerende 

varmeanlegg 

PCHP100  

+ Sup100 

x,x kW  Ved nominell varmeytelse 

fra romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og 

varmeproduksjon med 

aktivert supplerende 

varmeanlegg 

ηCHP100 + 

Sup100 

x,x % 

For romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og 

varmeproduksjon: Elektrisk virkningsgrad 

 Supplerende varmeanlegg 

Ved nominell varmeytelse 

fra romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og 

varmeproduksjon med 

deaktivert supplerende 

varmeanlegg 

ηel,CHP100 + 

Sup0 

x,x %  Nominell varmeytelse Psup x,x kW 

Ved nominell varmeytelse 

fra romoppvarmingsanlegg 

med elektrisitets- og 

varmeproduksjon med 

aktivert supplerende 

varmeanlegg 

ηel,CHP100 + 

Sup100 

x,x %  Type energitilførsel    

Forbruk av tilleggselektrisitet  Andre opplysninger 

Ved full last elmax x,xxx kW  Varmetap i hviletilstand Pstby x,xxx kW 

Ved dellast elmin x,xxx kW  Tennbrennerens effektforbruk Pign x,xxx kW 

I hviletilstand PSB x,xxx kW  Utslipp av nitrogenoksider NOx x mg/ 

kWh 
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For anlegg for rom- og tappevannoppvarming: 

Angitt forbruksprofil     Energieffektivitet ved 

vannoppvarming 

ηwh x % 

Daglig elektrisitetsforbruk Qelec x,xxx kWh  Daglig brenselforbruk Qfuel x,xxx kWh 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) Med høytemperaturdrift menes en returtemperatur på 60 °C ved varmeanleggets innløp og en tilførselstemperatur på 80 °C ved 

varmeanleggets utløp. 

(**) Med lavtemperaturdrift menes en returtemperatur på 30 °C for kondenskjeler, 37 °C for lavtemperaturkjeler og 50 °C for andre 

varmeanlegg (ved varmeanleggets innløp). 

Tabell 2 

Opplysningskrav for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

med varmepumpe 

Modell(er): [informasjon som identifiserer modellen(e) som opplysningene gjelder] 

Luft-til-vann-varmepumpe: [ja/nei] 

Vann-til-vann-varmepumpe: [ja/nei] 

Væske-til-vann-varmepumpe: [ja/nei] 

Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nei] 

Utstyrt med supplerende varmeanlegg: [ja/nei] 

Anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe: [ja/nei] 

Parametrer skal angis for anvendelse ved middels temperatur, men ikke for lavtemperaturvarmepumper. For 

lavtemperaturvarmepumper skal parametrene angis for anvendelse ved lav temperatur. 

Parametrene skal angis for gjennomsnittlige klimaforhold. 

Opplysning Symbol Verdi Enhet  Opplysning Symbol Verdi Enhet 

Nominell varmeytelse(*) Prated x kW  Sesongavhengig 

energieffektivitet ved 

romoppvarming 

ηs x % 

Angitt varmeeffekt for dellast ved innetemperatur på  

20 °C og utetemperatur Tj 

 Angitt effektfaktor eller primærenergifaktor for dellast 

ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur Tj 

Tj = –7 °C Pdh x,x kW  Tj = –7 °C COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

Tj = +2 °C Pdh x,x kW  Tj = +2 °C COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

Tj = +7 °C Pdh x,x kW  Tj = +7 °C COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

Tj = +12 °C Pdh x,x kW  Tj = +12 °C COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

Tj = bivalent temperatur Pdh x,x kW  Tj = bivalent temperatur COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 
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Tj = temperaturgrense for 

drift 

Pdh x,x kW  Tj = temperaturgrense for 

drift 

COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

For luft-til-vann-varme-

pumper: Tj = –15 °C 

(dersom TOL < –20 °C) 

Pdh x,x kW  For luft-til-vann-varme-

pumper: Tj = –15 °C (dersom 

TOL < –20 °C) 

COPd 

eller 

PERd 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

Bivalent temperatur Tbiv x °C  For luft-til-vann-varme-

pumper: Temperaturgrense 

for drift 

TOL x °C 

Varmeeffekt i 

syklusintervallet 

Pcych x,x kW  Virkningsgrad i 

syklusintervallet 

COPcyc 

eller 

PERcyc 

x,xx eller 

x,x 

– eller 

% 

Degraderingskoeffisient(**) Cdh x,x —  Varmtvannets øvre 

driftstemperatur 

WTOL x °C 

Effektforbruk i andre tilstander enn aktiv tilstand  Supplerende varmeanlegg 

Avslått tilstand POFF x,xxx kW  Nominell varmeytelse(*) Psup x,x kW 

Tilstand med utkoplet 

termostat 

PTO x,xxx kW      

Hviletilstand PSB x,xxx kW  Type energitilførsel    

Drift med 

veivhusoppvarming 

PCK x,xxx kW      

Andre opplysninger      

Effektregulering fast/variabel  For luft-til-vann-varme-

pumper: Nominell 

luftmengde, utendørs 

— x m3/h 

Lydeffektnivå, 

innendørs/utendørs 

LWA x/x dB  For vann- eller væske-til-

vann-varmepumper: 

Nominell væske- eller 

vannmengdestrøm, utendørs 

varmeveksler 

— x m3/h 

Utslipp av nitrogenoksider NOx x mg/kWh  

For anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe: 

Angitt forbruksprofil x  Energieffektivitet ved 

vannoppvarming 

ηwh x % 

Daglig elektrisitetsforbruk Qelec x,xxx kWh  Daglig brenselforbruk Qfuel x,xxx kWh 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) For romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe er den nominelle 

varmeytelsen Prated lik den dimensjonerende varmelasten Pdesignh; og den nominelle varmeytelsen fra et supplerende 

varmeanlegg Psup er lik tilleggsvarmeeffekten sup(Tj). 

(**) Dersom Cdh ikke bestemmes ved måling, er degraderingskoeffisienten som standard Cdh = 0,9. 

  



Nr. 50/492 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

VEDLEGG III 

Målinger og beregninger 

1.  Når det gjelder samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger 

utføres ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske 

unions tidende, eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som bygger på de nyeste 

allment anerkjente metodene. De skal oppfylle vilkårene og de tekniske parametrene i nr. 2–5. 

2.  Allmenne vilkår for målinger og beregninger 

a)  Med henblikk på målingene angitt i nr. 2–5 skal innetemperaturen være 20 °C ± 1 °C. 

b)  Med henblikk på beregningene angitt i nr. 3–5 skal elektrisitetsforbruket multipliseres med en omregningsfaktor 

CC på 2,5. 

c)  Utslipp av nitrogenoksider skal måles som summen av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid og uttrykkes i 

nitrogendioksid. 

d)  For varmeanlegg som er utstyrt med supplerende varmeanlegg, skal målingen og beregningen av nominell 

varmeytelse, sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, energieffektivitet ved vannoppvarming, 

lydeffektnivå og nitrogenoksidutslipp omfatte det supplerende varmeanlegget. 

e)  Angitte verdier for nominell varmeytelse, sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, energi-

effektivitet ved vannoppvarming, lydeffektnivå og utslipp av nitrogenoksider skal avrundes til nærmeste hele 

tall. 

f)  En varmegenerator som er utformet for et varmeanlegg, og en eventuell yttermantel som skal utstyres med en 

slik varmegenerator, skal prøves med henholdsvis en hensiktsmessig yttermantel og en hensiktsmessig varme-

generator. 

3.  Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for romoppvarmingsanlegg med kjel, anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med kjel samt romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs skal beregnes som sesongavhengig energi-

effektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand ηson, korrigert for bidrag som tar hensyn til temperaturregulatorer, 

forbruk av tilleggselektrisitet, varmetap i hviletilstand, tennbrennerens effektforbruk (dersom det er relevant) og, 

for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon, korrigert ved å legge til den elektriske 

virkningsgraden multiplisert med en omregningsfaktor CC på 2,5. 

4.  Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for 

rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

a)  For å fastsette den nominelle effektfaktoren COPrated eller den nominelle primærenergifaktoren PERrated, 

lydeffektnivået eller utslippene av nitrogenoksider skal driftsforholdene være de standard driftsforholdene som 

er angitt i tabell 3, og den samme angitte varmeeffekten skal brukes. 

b)  Effektfaktoren i aktiv tilstand SCOPon eller primærenergifaktoren i aktiv tilstand SPERon skal beregnes på 

grunnlag av dellast ved oppvarming Ph(Tj), tilleggsvarmeeffekt sup(Tj) (dersom det er relevant) og bin-spesifikk 

effektfaktor COPbin(Tj) eller bin-spesifikk primærenergifaktor PERbin(Tj), veid med de bin-timene der bin-

vilkårene foreligger, basert på følgende vilkår: 

– De dimensjonerende referansevilkårene angitt i tabell 4. 

– Den europeiske referanseoppvarmingssesongen ved gjennomsnittlige klimaforhold, angitt i tabell 5. 

– Dersom det er aktuelt, virkningene av et eventuelt energieffektivitetstap som følge av syklisk drift, avhengig 

av hvordan varmeeffekten reguleres. 

c)  Det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH skal være den dimensjonerende varmelasten Pdesignh multiplisert 

med det årlige antallet timeekvivalenter i aktiv tilstand HHE på 2 066. 

d)  Det årlige energiforbruket QHE skal beregnes som summen av 

– forholdet mellom det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH og effektfaktoren i aktiv tilstand SCOPon eller 

primærenergifaktoren i aktiv tilstand SPERon og 

– energiforbruket i avslått tilstand, tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand og ved drift med 

veivhusoppvarming i oppvarmingssesongen.  
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e)  Sesongeffektfaktoren SCOP eller sesongfaktoren for primærenergi SPER skal beregnes som forholdet mellom 

det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH og det årlige energiforbruket QHE. 

f)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs skal beregnes som sesongeffektfaktoren 

SCOP dividert med omregningsfaktoren CC eller sesongfaktoren for primærenergi SPER, korrigert for bidrag 

som tar hensyn til temperaturregulatorer og, for romoppvarmingsanlegg med vann/væske-til-vann-varmepumpe 

og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med vann/væske-til-vann-varmepumpe, til elektrisitetsforbruket til 

én eller flere grunnvannspumper. 

5.  Energieffektivitet ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

 Energieffektiviteten ved vannoppvarming ηwh for et anlegg for rom- og tappevannoppvarming skal beregnes som 

forholdet mellom referanseenergien Qref for den angitte forbruksprofilen og den energien som kreves for å 

produsere den, på følgende vilkår: 

a)  Målingene skal gjennomføres med forbruksprofilene i tabell 7. 

b)  Målingene skal gjennomføres i en 24-timers målesyklus på følgende måte: 

– 00:00 til 06:59: Ingen vannuttak. 

– Fra 07:00: Vannuttak i henhold til angitt forbruksprofil. 

– Fra slutten av siste vannuttak til 24:00: Ingen vannuttak. 

c)  Den angitte forbruksprofilen skal være den største forbruksprofilen eller forbruksprofilen på nivået under den 

største forbruksprofilen. 

d)  For anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe gjelder dessuten følgende vilkår: 

– Anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe skal prøves i henhold til vilkårene i tabell 3. 

– Anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe som bruker fraluft som varmekilde, skal prøves 

i henhold til vilkårene i tabell 6. 

Tabell 3 

Standard driftsforhold for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med varmepumpe 

Varmekilde 

Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Innløpstemperatur; 

tørrtemperatur 

(våttemperatur) 

Romoppvarmingsanlegg med 

varmepumpe og anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med varmepumpe, 

unntatt lavtemperaturvarmepumper 

Lavtemperaturvarmepumper 

Innløpstemperatur Utløpstemperatur Innløpstemperatur Utløpstemperatur 

Uteluft +7 °C (+6 °C) 

+47 °C +55 °C +30 °C +35 °C 

Fraluft +20 °C (+12 °C) 

 Innløps-/ 

utløpstemperatur 

Vann +10 °C/+7 °C 

Brinevæske 0 °C/–3 °C 

Tabell 4 

Dimensjonerende referansevilkår for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og 

tappevannoppvarming med varmepumpe, lufttemperaturer angitt som tørrtemperatur (våttemperaturen er 

angitt i parentes) 

Dimensjonerende referansetemperatur Bivalent temperatur Temperaturgrense for drift 

Tdesignh Tbiv TOL 

–10 °C (–11 °C) høyst +2 °C høyst –7 °C 
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Tabell 5 

Den europeiske referanseoppvarmingssesongen ved gjennomsnittlige klimaforhold for romoppvarmingsanlegg 

med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe 

binj Tj [°C] Hj [timer/år] 

1 til 20 –30 til –11 0 

21 –10 1 

22 –9 25 

23 –8 23 

24 –7 24 

25 –6 27 

26 –5 68 

27 –4 91 

28 –3 89 

29 –2 165 

30 –1 173 

31 0 240 

32 1 280 

33 2 320 

34 3 357 

35 4 356 

36 5 303 

37 6 330 

38 7 326 

39 8 348 

40 9 335 

41 10 315 

42 11 215 

43 12 169 

44 13 151 

45 14 105 

46 15 74 

Timer i alt: 4 910 

Tabell 6 

Største tilgjengelige mengde fraluft [m3/h] ved en fuktighet på 5,5 g/m3 

Angitt forbruksprofil XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Største tilgjengelige mengde 

fraluft 

109 128 128 159 190 870 1 021 2 943 8 830 
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Tabell 7 

Forbruksprofiler ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

h 

3XS XXS XS S 

Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Tp 

kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C °C 

07:00 0,015 2 25 0,105 2 25    0,105 3 25  

07:05 0,015 2 25           

07:15 0,015 2 25           

07:26 0,015 2 25           

07:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,105 3 25  

07:45              

08:01              

08:05              

08:15              

08:25              

08:30    0,105 2 25    0,105 3 25  

08:45              

09:00 0,105 2 25           

09:30 0,105 2 25 0,105 2 25    0,105 3 25  

10:00              

10:30              

11:00              

11:30 0,015 2 25 0,105 2 25    0,105 3 25  

11:45 0,015 2 25 0,105 2 25    0,105 3 25  

12:00 0,015 2 25 0,105 2 25        

12:30 0,015 2 25 0,105 2 25        

12:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,315 4 10 55 

14:30 0,015 2 25           

15:00 0,015 2 25           

15:30 0,015 2 25           

16:00 0,015 2 25           

16:30              

17:00              

18:00    0,105 2 25    0,105 3 25  

18:15    0,105 2 25    0,105 3 40  

18:30 0,015 2 25 0,105 2 25        

19:00 0,015 2 25 0,105 2 25        

19:30 0,015 2 25 0,105 2 25        
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h 

3XS XXS XS S 

Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Tp 

kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C °C 

20:00    0,105 2 25        

20:30       1,05 3 35 0,42 4 10 55 

20:45    0,105 2 25        

20:46              

21:00    0,105 2 25        

21:15 0,015 2 25 0,105 2 25        

21:30 0,015 2 25       0,525 5 45  

21:35 0,015 2 25 0,105 2 25        

21:45 0,015 2 25 0,105 2 25        

Qref 0,345   2,100   2,100   2,100    

 

h 

M L XL 

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp 

kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

07:00 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

07:05 1,4 6 40  1,4 6 40      

07:15         1,82 6 40  

07:26         0,105 3 25  

07:30 0,105 3 25  0,105 3 25      

07:45     0,105 3 25  4,42 10 10 40 

08:01 0,105 3 25      0,105 3 25  

08:05     3,605 10 10 40     

08:15 0,105 3 25      0,105 3 25  

08:25     0,105 3 25      

08:30 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

08:45 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

09:00 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

09:30 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

10:00         0,105 3 25  

10:30 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 

11:00         0,105 3 25  

11:30 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

11:45 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

12:00             

12:30             
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h 

M L XL 

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp 

kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

12:45 0,315 4 10 55 0,315 4 10 55 0,735 4 10 55 

14:30 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

15:00         0,105 3 25  

15:30 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

16:00         0,105 3 25  

16:30 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

17:00         0,105 3 25  

18:00 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

18:15 0,105 3 40  0,105 3 40  0,105 3 40  

18:30 0,105 3 40  0,105 3 40  0,105 3 40  

19:00 0,105 3 25  0,105 3 25  0,105 3 25  

19:30             

20:00             

20:30 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 

20:45             

20:46         4,42 10 10 40 

21:00     3,605 10 10 40     

21:15 0,105 3 25      0,105 3 25  

21:30 1,4 6 40  0,105 3 25  4,42 10 10 40 

21:35             

21:45             

Qref 5,845    11,655    19,07    

 

h 

XXL 3XL 4XL 

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp 

kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

07:00 0,105 3 25  11,2 48 40  22,4 96 40  

07:05             

07:15 1,82 6 40          

07:26 0,105 3 25          

07:30             

07:45 6,24 16 10 40         

08:01 0,105 3 25  5,04 24 25  10,08 48 25  

08:05             

08:15 0,105 3 25          
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h 

XXL 3XL 4XL 

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp 

kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

08:25             

08:30 0,105 3 25          

08:45 0,105 3 25          

09:00 0,105 3 25  1,68 24 25  3,36 48 25  

09:30 0,105 3 25          

10:00 0,105 3 25          

10:30 0,105 3 10 40 0,84 24 10 40 1,68 48 10 40 

11:00 0,105 3 25          

11:30 0,105 3 25          

11:45 0,105 3 25  1,68 24 25  3,36 48 25  

12:00             

12:30             

12:45 0,735 4 10 55 2,52 32 10 55 5,04 64 10 55 

14:30 0,105 3 25          

15:00 0,105 3 25          

15:30 0,105 3 25  2,52 24 25  5,04 48 25  

16:00 0,105 3 25          

16:30 0,105 3 25          

17:00 0,105 3 25          

18:00 0,105 3 25          

18:15 0,105 3 40          

18:30 0,105 3 40  3,36 24 25  6,72 48 25  

19:00 0,105 3 25          

19:30             

20:00             

20:30 0,735 4 10 55 5,88 32 10 55 11,76 64 10 55 

20:45             

20:46 6,24 16 10 40         

21:00             

21:15 0,105 3 25          

21:30 6,24 16 10 40 12,04 48 40  24,08 96 40  

21:35             

21:45             

Qref 24,53    46,76    93,52    

  



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/499 

 

VEDLEGG IV 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg II: 

1.  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet per modell. 

2.  Varmeanleggmodellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav i vedlegg II til denne forordning dersom 

a)  de angitte verdiene oppfyller kravene i vedlegg II, 

b)  den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs er høyst 8 % lavere enn den angitte verdien 

ved enhetens nominelle varmeytelse, 

c)  energieffektiviteten ved vannoppvarming ηwh er høyst 8 % lavere enn den angitte verdien ved enhetens 

nominelle varmeytelse, 

d)  lydeffektnivået LWA er høyst 2 dB høyere enn enhetens angitte verdi, og 

e)  utslippene av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, er høyst 20 % høyere enn enhetens angitte verdi. 

3.  Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav a) ikke oppnås, skal modellen og alle andre tilsvarende modeller anses for 

ikke å være i samsvar med denne forordning. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav b) til e) ikke oppnås, skal 

medlemsstatenes myndigheter velge ut for prøving ytterligere tre tilfeldig utvalgte enheter av samme modell. 

4.  Varmeanleggmodellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav i vedlegg II til denne forordning dersom 

a)  de angitte verdiene for hver av de tre enhetene oppfyller kravene i vedlegg II, 

b)  gjennomsnittet for de tre enhetene med hensyn til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming ηs er 

høyst 8 % lavere enn den angitte verdien ved enhetens nominelle varmeytelse, 

c)  gjennomsnittet for de tre enhetene med hensyn til energieffektivitet ved vannoppvarming ηwh er høyst 8 % 

lavere enn den angitte verdien ved enhetens nominelle varmeytelse, 

d)  gjennomsnittet for de tre enhetene med hensyn til lydeffektnivået LWA er høyst 2 dB høyere enn enhetens angitte 

verdi, og 

e)  gjennomsnittet for de tre enhetene med hensyn til utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, er høyst 

20 % høyere enn enhetens angitte verdi. 

5.  Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, skal modellen og alle andre tilsvarende modeller anses for ikke å 

være i samsvar med denne forordning. Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge prøvingsresultatene og andre 

relevante opplysninger for myndighetene i de øvrige medlemsstatene og for Kommisjonen innen én måned etter at 

det truffet en beslutning om at modellen ikke oppfyller kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal anvende måle- og beregningsmetodene i vedlegg III. 

 ______   
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VEDLEGG V 

Veiledende referanseverdier nevnt i artikkel 6 

På det tidspunkt denne forordning trer i kraft er følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet 

for varmeanlegg med hensyn til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, energieffektivitet ved 

vannoppvarming, lydeffektnivå og utslipp av nitrogenoksider: 

1.  Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for anvendelse ved middels  

temperatur: 145 %. 

2.  Referanseverdi for energieffektivitet ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevannoppvarming: 

Angitt forbruksprofil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Energieffektivitet ved 

vannoppvarming 

35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 % 

3.  Referanseverdier for lydeffektnivå (LWA) utendørs, for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og for anlegg for 

rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe med følgende nominelle varmeytelse: 

a)  ≤ 6 kW: 39 dB. 

b)  > 6 kW og ≤ 12 kW: 40 dB. 

c)  > 12 kW og ≤ 30 kW: 41 dB. 

d)  > 30 kW og ≤ 70 kW: 67 dB. 

4.  Referanseverdier for utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid: 

a)  For romoppvarmingsanlegg med kjel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel som bruker 

gassformig brensel: 14 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

b)  For romoppvarmingsanlegg med kjel og anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel som bruker 

flytende brensel: 50 mg/kWh brenselforbruk i brutto brennverdi (PCS). 

Referanseverdiene i nr. 1–4 angir ikke nødvendigvis at en kombinasjon av disse verdiene kan oppnås av ett enkelt 

varmeanlegg. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2356 

av 15. desember 2017 

om anerkjennelse av Australias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 19 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Australia framla 22. august 2016 en rapport om resultatene av beregningene av klimagassutslipp fra dyrking av rapsfrø i 

Australia. I Australia er delstatene de statistiske regionene som kommer nærmest beskrivelsen av NUTS 2-regioner. 

Beregningen av klimagassutslipp ble derfor gjort på delstatsplan. 

2) Etter å ha gjennomgått rapporten som Australia har framlagt, anser Kommisjonen at den oppfyller vilkårene fastsatt i 

direktiv 2009/28/EF for å tillate en tredjestat å bruke typiske verdier for et mindre geografisk område (Australias 

delstater) enn det området som brukes ved beregningen av standardverdiene: opplysningene i rapporten viser til utslipp 

fra dyrking av landbruksråvarer (rapsfrø); de typiske klimagassutslippene fra dyrking av rapsfrø kan forventes å være 

lavere enn eller like store som de utslippene som lå til grunn for beregningen av de relevante standardverdiene, og disse 

typiske klimagassutslippene er blitt rapportert til Kommisjonen. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Kommisjonen anser at rapporten som Australia framla for godkjenning 22. august 2016, inneholder nøyaktige opplysninger for 

måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av rapsfrø i Australias delstater som er likeverdige med NUTS  

2-regioner i forbindelse med anvendelsen av artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. Et sammendrag av opplysningene i 

rapporten er angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning gjelder i fem år. Dersom innholdet eller forholdene i rapporten, slik den ble framlagt for Kommisjonen  

22. august 2016 med henblikk på anerkjennelse, endres på en måte som kan påvirke vilkårene for anerkjennelse som omhandlet 

i artikkel 1, skal endringene uten opphold meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meldte endringene for å 

fastslå om rapporten fremdeles gir nøyaktige opplysninger. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning dersom det er klart påvist at rapporten ikke lenger inneholder nøyaktige 

opplysninger for måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av rapsfrø i Australia. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 16.12.2017, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2019/EØS/50/48 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Klimagassutslipp fra dyrking av rapsfrø i Australias delstater (tonn CO2-eq/tonn rapsfrø i tørrstoff) 

Delstat 
N2O fra jord Avlings-

rester 

Produksjon Bruk av 

drivstoff 
Kalk Frø Sum 

Direkte Indirekte Gjødsel Pesticider 

New South Wales (tørre 

områder) 

0,046 0,005 0,115 0,195 0,023 0,079 0,035 0,001 0,500 

New South Wales (vannede 

områder) 

0,276 0,123 0,115 0,275 0,006 0,096 0,053 0,001 0,944 

New South Wales 0,051 0,008 0,115 0,197 0,023 0,079 0,036 0,001 0,509 

Victoria (tørre områder) 0,026 0,005 0,113 0,192 0,020 0,078 0,035 0,001 0,470 

Victoria (vannede områder) 0,271 0,121 0,113 0,268 0,005 0,091 0,052 0,001 0,922 

Victoria 0,030 0,007 0,113 0,193 0,019 0,078 0,035 0,001 0,476 

Queensland 0,076 0,008 0,118 0,188 0,006 0,351 0,034 0,003 0,784 

South Australia 0,013 0,002 0,113 0,184 0,013 0,080 0,034 0,001 0,439 

Western Australia 0,013 0,002 0,112 0,237 0,032 0,079 0,034 0,002 0,511 

Tasmania 0,270 0,121 0,107 0,265 0,012 0,138 0,052 0,002 0,967 

Klimagassutslipp fra dyrking av rapsfrø i Australias delstater (g CO2-eq/MJ FAME). 

Delstat 
N2O fra jord Avlings-

rester 

Produksjon Bruk av 

drivstoff 
Kalk Frø Sum 

Direkte Indirekte Gjødsel Pesticider 

New South Wales (tørre 

områder) 

1,766 0,192 4,414 7,485 0,883 3,032 1,343 0,038 19 

New South Wales (vannede 

områder) 

10,594 4,721 4,414 10,555 0,23 3,685 2,034 0,038 36 

New South Wales 1,958 0,307 4,414 7,561 0,883 3,032 1,382 0,038 20 

Victoria (tørre områder) 0, 998 0,192 4,337 7,37 0,768 2,994 1,343 0,038 18 

Victoria (vannede områder) 10,402 4,644 4,337 10,287 0,192 3,493 1,996 0,038 35 

Victoria 1,151 0,269 4,337 7,408 0,729 2,994 1,343 0,038 18 

Queensland 2,917 0,307 4,529 7,216 0,230 13,472 1,305 0,115 30 

South Australia 0,499 0,077 4,337 7,062 0,499 3,071 1,305 0,038 17 

Western Australia 0,499 0,077 4,299 9,097 1,228 3,032 1,305 0,077 20 

Tasmania 10,363 4,644 4,107 10,171 0,461 5,297 1,996 0,077 37 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2077 

av 10. november 2017 

om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til 

tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2017) 7374](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2005/50/EF(2), endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/485/EU(3), harmoniserer 

de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til kortdistanseradar-

utstyr for motorvogner. Disse radarene bidrar til å hindre kollisjoner. 

2) Vedtak 2005/50/EF pålegger medlemsstatene å rapportere statistikk og omfatter et krav om å hvert år samle inn opplys-

ninger om antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-frekvensbåndet. 

3) Mens plikten til å overvåke bruken av 24 GHz til kortdistanseradar bør beholdes, virker det nå uforholdsmessig å kreve 

at hver nasjonale myndighet hvert år skal framlegge statistiske opplysninger som beskrevet i vedtak 2005/50/EF. At 

medlemsstatene framlegger disse statistiske rapportene bare på anmodning fra Kommisjonen, vil være en mer effektiv 

bruk av de nasjonale forvaltningenes ressurser. Kommisjonen kan anmode om disse statistiske rapportene dersom det 

rapporteres om interferens eller en kraftig økning i antallet kjøretøyer utstyrt med 24 GHz-radar, noe som anses som lite 

sannsynlig. 

4) Etter vedtakelsen av vedtak 2005/50/EF er det ikke rapportert om skadelig interferens knyttet til tjenestene som er 

beskyttet gjennom vedtaket. Antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-frekvensbåndet, har 

generelt vært lavt, og under alle omstendigheter ligget godt under terskelverdien på 7 % av det samlede antallet 

kjøretøyer i trafikk i hver medlemsstat. Det antas at ingen skadelig interferens vil ramme andre brukere av 24 GHz-

båndet så lenge andelen ligger under denne terskelverdien. 

5) Vedtak 2005/50/EF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2005/50/EF gjøres følgende endringer: 

I vedlegget til vedtaket erstattes ordene «Følgende opplysninger skal samles inn hvert år:» med følgende: 

«Følgende opplysninger skal samles inn på anmodning fra Kommisjonen:» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2005/50/EF av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for 

kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet (EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15). 

(3) Kommisjonsens gjennomføringsvedtak 2011/485/EF av 29. juli 2011 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av 

radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet (EUT L 198 av 

30.7.2011, s. 71). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2311 

av 13. desember 2017 

om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6e nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør innenlandske tilbydere fra 15. juni 2017 ikke innkreve en tilleggsavgift 

utover den innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen medlemsstat for mottatte regulerte nett-

gjestingsanrop, innenfor rammen av en ordning for normal bruk. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 kan innenlandske tilbydere etter 15. juni 2017 innkreve en tilleggsavgift 

utover den innenlandske sluttbrukerprisen for forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som over-

skrider en grense i en ordning for normal bruk. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal en tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop ikke overstige 

det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292(2) fastsatte det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen som skulle anvendes i 2017, på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2016. 

5) Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon har framlagt for Kommi-

sjonen oppdaterte opplysninger samlet inn fra medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter om de høyeste 

mobiltermineringstakstene de i samsvar med artikkel 7 og 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(3) og 

artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(4) har pålagt i hvert nasjonale engrosmarked for 

taleanropterminering i individuelle mobilnett, og om samlet antall abonnenter i medlemsstatene. 

6) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommisjonen beregnet det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen ved å i) multiplisere høyeste tillatte mobiltermineringstakst i en gitt medlemsstat 

med antallet abonnenter i den medlemsstaten, ii) addere produktene beregnet på denne måten for alle medlemsstater og 

iii) dividere totalsummen med samlet antall abonnenter i alle medlemsstater på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2017. For 

medlemsstater utenfor euroområdet er den relevante valutakursen gjennomsnittet for annet kvartal 2017 hentet fra 

databasen til Den europeiske sentralbank. 

7) Det er derfor nødvendig å oppdatere verdiene for det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 

Unionen som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 bør derfor oppheves. 

9) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen årlig revidere det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen.

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen fastsettes til 0,0091 euro per minutt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 oppheves. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________ 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/61/EU 

av 15. mai 2014 

om tiltak for å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk 

kommunikasjon(*) 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Den digitale økonomien medfører en gjennomgripende endring av det indre marked. Den er preget av nyskaping, 

hastighet og rekkevidde over landegrensene som gir den potensial til å løfte det indre marked opp til et høyere nivå. 

Unionens visjon er en digital økonomi som gir bærekraftige økonomiske og sosiale fordeler basert på moderne 

internettjenester og raske internettilkoplinger. En digital infrastruktur av høy kvalitet danner grunnlaget for nesten alle 

sektorer i en moderne og nyskapende økonomi og er av strategisk betydning for sosial og territorial utjevning. Derfor 

bør alle borgere, så vel som privat og offentlig sektor, ha mulighet til å delta i den digitale økonomien. 

2)  Medlemsstatene har erkjent betydningen av å bygge ut bredbånd med høy hastighet og har gitt sin støtte til de ambisiøse 

målene for bredbånd, som er nedfelt i meldingen fra Kommisjonen med tittelen «The Digital Agenda for Europe  

— Driving European growth digitally» («den digitale dagsorden»), det vil si å gi alle europeere grunnleggende 

bredbåndstilgang innen 2013 og sikre at alle europeere innen 2020 har tilgang til langt raskere internetthastigheter på 

over 30 Mbps, samt at 50 % eller flere av husholdningene i Unionen har et internettabonnement med en hastighet på 

over 100 Mbps. 

3)  I lys av den raske teknologiske utviklingen, den kraftig økende veksten i bredbåndstrafikk og den stigende 

etterspørselen etter elektroniske tjenester, bør de målene som er fastsatt i den digitale dagsorden, anses som et absolutt 

minimum, og Unionen bør sette seg mer ambisiøse mål for bredbånd for å oppnå økt vekst, konkurranseevne og 

produktivitet. I forbindelse med gjennomgåelsen av dette direktiv bør Kommisjonen vurdere om og hvordan dette 

direktiv kan bidra ytterligere til å nå dette målet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 23.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 102. 

(2) EUT C 280 av 27.9.2013, s. 50. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 
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4)  I den digitale dagsorden ble det også påpekt et behov for strategier som kan redusere kostnadene ved bredbånds-

utbyggingen på hele Unionens territorium, blant annet gjennom en hensiktsmessig planlegging og samordning samt en 

reduksjon av den administrative byrden. I denne sammenheng bør medlemsstatene foreta vesentlige innledende 

investeringer for å gjøre det mulig å dele fysisk infrastruktur. Under henvisning til målene i den digitale dagsorden og 

idet medlemsstatene samtidig erkjenner den vesentlige reduksjonen i finansielle midler avsatt til bredbånd gjennom 

Ordningen for et sammenkoplet Europa, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013(1), bør 

medlemsstatene kunne benytte EU-midler som er tilgjengelige i samsvar med gjeldende EU-bestemmelser, med sikte på 

å nå målene i dette direktiv. 

5)  En reduksjon av kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon vil også bidra til 

digitaliseringen av offentlig sektor, noe som vil redusere kostnadene for offentlige forvaltninger og føre til mer effektiv 

tjenesteyting for borgerne, og som også kan gi et digitalt løft i alle sektorer av økonomien. 

6)  I lys av behovet for en innsats på unionsplan for å forbedre bredbåndsdekningen, blant annet ved å redusere kostnadene 

til infrastruktur for bredbånd med høy hastighet, slik det kom til uttrykk i Det europeiske råds konklusjoner av  

13.–14. desember 2012, understrekes det i Kommisjonens melding med tittelen «Single Market Act II» at det er behov 

for ytterligere innsats for raskt å nå de målene som er fastsatt i den digitale dagsorden, ved blant annet å møte 

utfordringene knyttet til investering i høyhastighetsnett. 

7)  Utbyggingen av faste og trådløse høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon i hele Unionen krever betydelige 

investeringer, hvorav en vesentlig del består av kostnader til bygge- og anleggsarbeider. En begrensning av noen av de 

kostnadskrevende bygge- og anleggsarbeidene vil gjøre bredbåndsutbyggingen mer effektiv. 

8)  En stor del av disse kostnadene skyldes manglende effektivitet under utbyggingsprosessen. Dette gjelder utnyttelsen av 

eksisterende passiv infrastruktur (f.eks. kabelkanaler, rør, mannhull, fordelerskap, stolper, master, antenneanlegg, tårn 

og andre støttekonstruksjoner), flaskehalser i samordningen av anleggsarbeider, omfattende forvaltningsmessige 

prosedyrer for utstedelse av tillatelser og flaskehalser i forbindelse med utbygging av nett i bygninger, som skaper store 

finansielle hindringer, særlig i landdistrikter. 

9)  Tiltak som tar sikte på å utnytte eksisterende infrastruktur mer effektivt og redusere kostnader og hindringer i 

forbindelse med nye bygge- og anleggsarbeider, bør i høy grad bidra til en rask og omfattende utbygging av 

høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, samtidig som en effektiv konkurranse opprettholdes, uten at dette får 

negative konsekvenser for den eksisterende offentlige infrastrukturens sikkerhet og virkemåte. 

10)  Noen medlemsstater har vedtatt tiltak for å redusere kostnadene ved bredbåndsutbygging. Disse tiltakene er imidlertid 

fortsatt sjeldne og isolerte. Økt bruk av slike tiltak i hele Unionen kan bidra vesentlig til opprettelsen av et digitalt indre 

marked. Noen ganger står også forskjellige regelverkskrav i veien for samarbeid mellom forsyningsforetak og kan 

hindre nye nettoperatører i å få adgang til markedet og at nye forretningsmuligheter utnyttes, noe som bremser 

utviklingen av et indre marked for bruk og utbygging av den fysiske infrastrukturen for høyhastighetsnett for elektronisk 

kommunikasjon. Avslutningsvis virker det ikke som initiativene i medlemsstatene alltid bygger på et helhetssyn, til tross 

for at det er avgjørende å treffe tiltak i alle deler av utbyggingsprosessen, også på tvers av sektorer, for å få 

sammenhengende og betydelige resultater. 

11)  Dette direktiv tar sikte på å fastsette visse minsterettigheter og -forpliktelser som gjelder i hele Unionen, for å fremme 

utbyggingen av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon og samordning på tvers av sektorer. Dette skulle sikre 

et minimum av like konkurransevilkår, men i samsvar med nærhetsprinsippet bør det ikke berøre eksisterende beste 

praksis og tiltak som er vedtatt på nasjonalt og lokalt plan, og heller ikke innebære mer detaljerte bestemmelser og 

vilkår eller tilleggstiltak som utfyller disse rettighetene og forpliktelsene. 

12)  I lys av lex specialis-prinsippet innebærer det at når mer spesifikke lovgivningsmessige tiltak i samsvar med 

unionsretten får anvendelse, bør disse ha forrang for de minsterettighetene og -forpliktelsene som fastsettes i dette 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 
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direktiv. Dette direktiv bør derfor ikke berøre Unionens rammeregler for elektronisk kommunikasjon som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(1), samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(2), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF(4) og kommisjons-

direktiv 2002/77/EF(5), herunder nasjonale tiltak som vedtas i henhold til nevnte rammeregler, for eksempel særlige 

symmetriske eller asymmetriske lovgivningsmessige tiltak. 

13) For operatører av elektroniske kommunikasjonsnett og særlig nyinntredere kan det være langt mer effektivt å gjenbruke

eksisterende fysisk infrastruktur, også slik som tilhører andre forsyningsforetak, for å bygge ut elektroniske

kommunikasjonsnett, og dette gjelder særlig i områder der det ikke finnes et egnet elektronisk kommunikasjonsnett,

eller der det ikke er økonomisk gjennomførbart å bygge opp ny fysisk infrastruktur. Dessuten kan synergivirkninger på

tvers av sektorer i vesentlig grad redusere behovet for anleggsarbeider som følge av utbyggingen av elektroniske

kommunikasjonsnett og dermed også redusere de samfunnsmessige og miljømessige kostnadene som dette medfører, for

eksempel forurensning, forstyrrelser og trafikkork. Dette direktiv bør derfor få anvendelse ikke bare på tilbydere av

offentlige kommunikasjonsnett, men også på alle eiere eller innehavere av bruksretter, i sistnevnte tilfelle uten at det

berører tredjeparters eiendomsrett, til omfattende og utbredt fysisk infrastruktur som passer til elementer av elektroniske

kommunikasjonsnett, for eksempel fysiske nett til elektrisitet, gass og vann samt kloakk- og avløpssystemer,

oppvarming og transport.

14) For å forbedre utbyggingen av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon på det indre marked bør dette direktiv

fastsette retten for tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett til å få tilgang til fysisk infrastruktur, uansett beliggenhet,

på rettferdige og rimelige vilkår som er i samsvar med en normal utøvelse av eiendomsretten. Forpliktelsen til å gi

tilgang til fysisk infrastruktur bør ikke berøre rettighetene til eieren av den grunnen eller den bygningen der

infrastrukturen er plassert.

15) Ettersom et netts fysiske innretninger ikke skiller seg vesentlig fra andre, kan det ofte romme mange elementer av

elektroniske kommunikasjonsnett samtidig, herunder elementer som kan levere bredbåndstilgangstjenester med en

hastighet på minst 30 Mbps, i samsvar med prinsippet om teknologisk nøytralitet, uten at dette påvirker levering av

hovedtjenesten, og med minimale tilpasningskostnader. Derfor kan en fysisk infrastruktur som skal romme andre

elementer i et nett uten selv å bli et aktivt element i nettet, som er tilfellet med mørk fiber, i prinsippet brukes til

elektroniske kommunikasjonskabler, elektronisk kommunikasjonsutstyr eller andre elementer av elektroniske

kommunikasjonsnett, uavhengig av den fysiske infrastrukturens faktiske bruk eller eierskap, så sant det ikke foreligger

sikkerhetsproblemer for eieren av den fysiske infrastrukturen eller eierens framtidige forretningsinteresser lider skade.

Den fysiske infrastrukturen til offentlige kommunikasjonsnett kan i prinsippet også brukes til å romme elementer av

andre nett, og derfor kan medlemsstatene velge å bruke gjensidighetsprinsippet i relevante tilfeller og tillate at

operatører av offentlige kommunikasjonsnett gir tilgang til sine nett for å bygge ut andre nett. Uten at det berører den

særlige allmenne interessen som knytter seg til levering av hovedtjenesten, bør synergivirkninger mellom nettoperatører

fremmes for samtidig å bidra til å oppfylle målene i den digitale dagsorden.

16) Selv om dette direktiv ikke bør berøre eventuelle særlige beskyttelsestiltak som er nødvendige for å garantere

sikkerheten og folkehelsen, nettsikkerheten og -integriteten, særlig for kritisk infrastruktur, og sikre at den hoved-

tjenesten som nettoperatøren tilbyr, ikke påvirkes, særlig når det gjelder nett som brukes til å levere drikkevann, kan

allmenne regler i nasjonal lovgivning som forbyr nettoperatører å forhandle om tilgang til fysisk infrastruktur for

tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett, hindre opprettelsen av et marked for tilgang til fysisk infrastruktur. Slike

allmenne regler bør derfor oppheves. Samtidig bør tiltakene i dette direktiv ikke berøre medlemsstatenes mulighet til å

gjøre det mer attraktivt for forsyningsforetakene å gi tilgang til infrastruktur ved å unnta inntekter fra nevnte tjeneste fra

grunnlaget for beregningen av sluttbrukernes takster for forsyningsoperatørenes hovedaktivitet eller -aktiviteter, i

samsvar med gjeldende unionsrett.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2002/77/EF av 16. september 2002 om konkurranse på markedene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(EFT L 249 av 17.9.2002, s. 21). 
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17)  En nettoperatør kan nekte tilgang til spesifikk fysisk infrastruktur av objektive grunner. Særlig kan en fysisk 

infrastruktur være teknisk uegnet på grunn av særlige omstendigheter for infrastrukturer det anmodes om tilgang til, for 

eksempel plassmangel på det gjeldende tidspunktet, eller på grunn av framtidige plassbehov som er tilstrekkelig 

dokumentert, for eksempel gjennom offentlig tilgjengelige investeringsplaner. På samme måte kan felles bruk av 

infrastruktur under særlige omstendigheter gå ut over sikkerheten eller folkehelsen, nettintegriteten og nettsikkerheten, 

herunder for kritisk infrastruktur, eller sette leveringen av primærtjenestene til infrastrukturen på spill. Dersom 

nettoperatøren allerede gir tilgang til fysisk nettinfrastruktur i engrosleddet på en måte som oppfyller behovene til den 

som ber om tilgang, kan det få negative økonomiske følger for nettoperatørens forretningsmodell og stimuleringen til å 

investere å gi tilgang til den underliggende fysiske infrastrukturen, og kan samtidig føre til en ineffektiv duplisering av 

nettelementer. Samtidig gjelder det at dersom det er innført forpliktelser til å gi tilgang til fysisk infrastruktur i henhold 

til Unionens rammeregler for elektronisk kommunikasjon, for eksempel forpliktelser for foretak med en sterk 

markedsstilling, er dette området allerede omfattet av spesifikke forpliktelser som ikke bør berøres av dette direktiv. 

18)  Dersom foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, ber om tilgang i et bestemt 

område, bør nettoperatører utarbeide et tilbud om felles bruk av deres ressurser på rettferdige og rimelige vilkår, 

herunder pris, med mindre tilgang nektes av objektive grunner. Avhengig av omstendighetene kan flere forhold påvirke 

vilkårene for denne tilgangen, for eksempel eventuelle ytterligere vedlikeholds- og tilpasningskostnader, eventuelle 

forebyggende beskyttelsestiltak som skal treffes for å begrense skadevirkninger på nettsikkerheten og -integriteten, 

eventuelle særlige ansvarsordninger ved skader, bruk av offentlige tilskudd til bygging av infrastrukturen, herunder 

særlige vilkår som er knyttet til tilskuddet eller fastsatt i henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med unionsretten, 

evnen til å levere eller tilby infrastrukturkapasitet for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlige tjenester samt 

eventuelle begrensninger som følger av nasjonale bestemmelser med sikte på å verne miljøet, folkehelsen eller den 

offentlige sikkerheten, eller for å nå mål innen arealplanlegging. 

19)  Ved uenighet under de markedsmessige forhandlingene om tekniske og kommersielle vilkår bør hver part kunne 

framlegge saken for et nasjonalt tvisteløsningsorgan som kan pålegge partene en løsning for å unngå at avtaler avvises 

uten berettiget grunn, eller at det pålegges urimelige vilkår. Ved fastsettelse av prisen for tilgang bør tvisteløs-

ningsorganet sikre at tilgangsleverandøren har en rimelig mulighet til å få dekket sine kostnader i forbindelse med 

tilgangen til sin fysiske infrastruktur, samtidig som det tas hensyn til særlige nasjonale forhold og takstsystemer som har 

som formål å skape en rimelig mulighet for kostnadsdekning, idet det tas hensyn til nasjonale reguleringsmyndigheters 

tidligere avhjelpende tiltak. Når tvisteløsningsorganet gjør dette, bør det også ta hensyn til hvordan den tilgangen som 

etterspørres, vil påvirke tilgangsleverandørens forretningsplan, herunder de investeringene som er gjort av den tilgangs-

leverandøren det bes om tilgang hos, da særlig investeringer som er foretatt i den fysiske infrastrukturen som det bes om 

tilgang til. I det særlige tilfellet som gjelder tilgang til den fysiske infrastrukturen til tilbydere av offentlige kommuni-

kasjonsnett, kan investeringene i slik infrastruktur bidra direkte til å oppfylle målene i den digitale dagsorden, og 

konkurransen i etterfølgende ledd kan påvirkes av gratispassasjerer. Derfor bør enhver forpliktelse til å gi tilgang ta fullt 

hensyn til lønnsomheten i slike investeringer ut fra deres risikoprofil, en tidsplan for avkastning på investeringer, 

tilgangens eventuelle påvirkning på konkurransen i etterfølgende ledd og følgelig på priser og avkastning på 

investeringer, eventuelle avskrivninger av nettaktivaene på det tidspunktet da det ble bedt om tilgang, eventuelle 

forretningsmodeller som danner grunnlag for investeringen, særlig i den fysiske infrastrukturen som brukes til å levere 

elektroniske kommunikasjonstjenester med høy hastighet, og eventuelle muligheter for felles utbygging som tidligere er 

blitt tilbudt den som ba om tilgang. 

20)  For å planlegge utbyggingen av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon effektivt og sikre en mest mulig 

effektiv bruk av den eksisterende infrastrukturen som egner seg til å bygge ut elektroniske kommunikasjonsnett, bør 

foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, kunne få tilgang til et minimum av 

informasjon om den fysiske infrastrukturen som finnes innenfor utbyggingsområdet. Denne informasjonen bør gjøre det 

mulig å vurdere mulighetene for å bruke eksisterende infrastruktur i et bestemt område, samt å begrense skadene på 

eksisterende fysisk infrastruktur. Med tanke på antallet berørte parter og for å gjøre det lettere å få tilgang til denne 

informasjonen, også på tvers av sektorer og landegrenser, bør informasjonen gjøres tilgjengelig på et sentralt 

informasjonspunkt. Dette sentrale informasjonspunktet bør gi tilgang til informasjonen som allerede er tilgjengelig i 

elektronisk format, med forbehold for begrensninger av hensyn til nettsikkerheten og -integriteten, særlig for kritisk 

infrastruktur, eller for å sikre rettmessige drifts- og forretningshemmeligheter. 

21)  Uten å pålegge nye kartleggingsforpliktelser for medlemsstatene bør dette direktiv fastsette at det minimumssettet av 

informasjon som de offentlige organene allerede har innsamlet, og som foreligger i elektronisk format i samsvar med 
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nasjonale initiativer og unionsretten, blant annet europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(1), bør gjøres tilgjengelig 

på det sentrale informasjonspunktet, for eksempel ved hjelp av en hyperlenke. Det vil gi tilbydere av offentlige 

kommunikasjonsnett samordnet tilgang til informasjonen om fysisk infrastruktur, samtidig som sikkerheten og 

integriteten til slik informasjon vernes, særlig når det gjelder nasjonal kritisk infrastruktur. Tilgjengeliggjøringen av slik 

informasjon bør ikke berøre de kravene til innsyn som allerede gjelder for viderebruk av informasjon fra offentlig sektor 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF(2). Dersom den informasjonen som offentlig sektor gjør 

tilgjengelig, ikke sikrer tilstrekkelig kunnskap om eksisterende fysisk infrastruktur i et bestemt område eller av en 

bestemt type, bør nettoperatørene gjøre denne informasjonen tilgjengelig for foretak som tilbyr eller har tillatelse til å 

tilby offentlige kommunikasjonstjenester. 

22)  Dersom minimumssettet av informasjon ikke er tilgjengelig på det sentrale informasjonspunktet, bør foretak som tilbyr 

eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, likevel sikres mulighet til direkte å kunne be om slik 

spesifikk informasjon fra en hvilken som helst nettoperatør i det gjeldende området. Dersom anmodningen er rimelig, og 

særlig dersom det er påkrevd av hensyn til muligheten for å bruke eksisterende fysisk infrastruktur i fellesskap eller 

samordne anleggsarbeider, bør foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, også få 

muligheten til å foreta stedlig inspeksjon og anmode om informasjon om planlagte anleggsarbeider på vilkår som er 

rimelige og sikrer innsyn og likebehandling, og uten at det berører de beskyttelsestiltakene som er vedtatt av hensyn til 

nettsikkerheten og -integriteten, og for å sikre fortrolighet samt drifts- og forretningshemmeligheter. Det bør stimuleres 

til at nettoperatørene selv eller via sentrale informasjonspunkter skaper en stor grad av åpenhet om gjennomføringen av 

planlagte anleggsarbeider, særlig i områder der nytteverdien er størst, ved at slik informasjon videreformidles til 

godkjente operatører når informasjonen finnes. 

23)  Dersom det oppstår tvister om tilgang til informasjon om fysisk infrastruktur med tanke på å bygge ut høyhastighetsnett 

for elektronisk kommunikasjon, bør tvisteløsningsorganet kunne løse slike tvister med en bindende beslutning. I alle 

tilfeller bør beslutninger i dette organet ikke berøre partenes mulighet til å bringe saken inn for en domstol. 

24)  Samordningen av anleggsarbeider som gjelder fysisk infrastruktur, kan gi betydelige besparelser og redusere ulempene i 

det området som berøres av utbygging av nye elektroniske kommunikasjonsnett. Lovgivningsmessige begrensninger 

som som hovedregel hindrer forhandlinger mellom nettoperatører om å samordne slike anleggsarbeider for å bygge ut 

høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, bør derfor forbys. Dersom anleggsarbeidene ikke finansieres med 

offentlige midler, bør dette direktiv ikke berøre de berørte partenes rett til å inngå samarbeidsavtaler om anleggsarbeider 

i henhold til deres egne investerings- og forretningsplaner og foretrukne tidsplaner. 

25)  Anleggsarbeider som helt eller delvis finansieres med offentlige midler, bør ha som formål å gjøre det positive 

fellesutbyttet størst mulig ved å utnytte de gjeldende anleggsarbeidenes positive eksterne virkninger på tvers av sektorer, 

og sikre like muligheter for felles bruk av eksisterende og planlagt fysisk infrastruktur med sikte på å bygge ut 

elektroniske kommunikasjonsnett. Selv om hovedmålet med de offentlig finansierte anleggsarbeidene ikke bør påvirkes 

negativt, bør rettidige og rimelige anmodninger om å samordne utbyggingen av elementer av høyhastighetsnett for 

elektronisk kommunikasjon – og som f.eks. sikrer dekning av eventuelle tilleggskostnader, herunder kostnader som 

skyldes forsinkelser, og at de opprinnelige planene endres minst mulig – imøtekommes av den nettoperatøren som 

direkte eller indirekte, for eksempel gjennom en underleverandør, utfører anleggsarbeidene, på vilkår som er rimelige og 

sikrer likebehandling og innsyn. Uten at dette berører gjeldende statsstøtteregler, bør medlemsstatene kunne fastsette 

regler for fordeling av kostnadene i forbindelse med den samordnede utbyggingen. Det bør opprettes særlige 

forliksprosedyrer som kan sikre en rask løsning av tvister som gjelder forhandlingene om disse samordningsavtalene, på 

vilkår som er rimelige og rettferdige, og som sikrer likebehandling. Slike bestemmelser bør ikke berøre 

medlemsstatenes rett til å holde av kapasitet til elektroniske kommunikasjonsnett selv om det ikke foreligger spesifikke 

anmodninger, for å møte framtidig etterspørsel etter fysisk infrastruktur og skape størst mulig nytte av anleggsarbeidene, 

eller å treffe tiltak som innebærer tilsvarende rettigheter til å samordne anleggsarbeider for operatører av andre typer 

nett, for eksempel gass- eller elektrisitetsnett.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (EUT L 345 av 

31.12.2003, s. 90). 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/513 

 

26)  Det kan være krav om et antall ulike tillatelser for å bygge ut elektroniske kommunikasjonsnett eller nye nettelementer, 

for eksempel tillatelser knyttet til bygging, byplanlegging, miljøet eller annet, som tar sikte på å beskytte medlems-

statens og Unionens allmenne interesser. Det antallet tillatelser som kreves for å bygge ut forskjellige typer elektroniske 

kommunikasjonsnett, og utbyggingens lokale karakter, kan medføre en rekke forskjellige framgangsmåter og vilkår. 

Selv om den enkelte vedkommende myndighet bevarer retten til å bli trukket inn og opprettholde sin rett til å treffe 

beslutninger i samsvar med nærhetsprinsippet, bør all relevant informasjon om framgangsmåter og alminnelige vilkår 

for anleggsarbeider være tilgjengelig på det sentrale informasjonspunktet. Dette kan redusere kompleksiteten og øke 

effektiviteten og åpenheten, særlig for nyinntredere eller små operatører som ikke utøver sin virksomhet i dette området. 

Dessuten bør medlemsstatene kunne fastsette at foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommuni-

kasjonsnett, har rett til å framlegge sin anmodning om tillatelse via det sentrale informasjonspunktet. 

27)  For å sikre at framgangsmåtene for utstedelse av tillatelser ikke virker som hindringer for investeringer, og at de ikke 

har en negativ innvirkning på det indre marked, bør medlemsstatene sikre at en beslutning om å innvilge eller avslå en 

anmodning om tillatelse til å bygge ut elektroniske kommunikasjonsnett eller nye nettelementer, i alle tilfeller treffes 

innen fire måneder, uten at dette berører andre særlige frister eller forpliktelser som er fastsatt med henblikk på en riktig 

gjennomføring av framgangsmåten for utstedelse av tillatelse i henhold til nasjonal lovgivning eller unionsretten. En slik 

beslutning kan være underforstått eller uttrykkelig, alt etter gjeldende lovbestemmelser. Når det er relevant, bør 

medlemsstatene gi tilbydere rett til erstatning dersom de lider skade fordi en vedkommende myndighet ikke har utstedt 

tillatelser innen gjeldende frister. 

28)  For å sikre at slike framgangsmåter for utstedelse av tillatelser avsluttes innen en rimelig frist, kan medlemsstatene 

vurdere å innføre en rekke tiltak for å sikre dette, for eksempel stilltiende godkjenning, eller treffe tiltak for å forenkle 

framgangsmåtene for utstedelse av tillatelser, blant annet ved å redusere antallet tillatelser som er nødvendige for å 

bygge ut elektroniske kommunikasjonsnett, eller ved å unnta visse kategorier av mindre eller standardiserte 

anleggsarbeider fra krav om tillatelse. Myndighetene bør på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan begrunne alle avslag på 

anmodninger om tillatelse innenfor deres kompetanse, ut fra kriterier og vilkår som er objektive og rimelige, og som 

sikrer innsyn og likebehandling. Dette bør ikke berøre eventuelle tiltak som medlemsstatene vedtar for å unnta visse 

elementer av elektroniske kommunikasjonsnett fra krav om tillatelse, uansett om elementene er passive eller aktive. 

29)  Oppfyllelsen av målene i den digitale dagsorden forutsetter at infrastrukturen bygges ut slik at den kommer nær 

sluttbrukeren, samtidig som forholdsmessighetsprinsippet overholdes fullt ut når det gjelder eventuelle begrensninger i 

eiendomsretten av hensyn til allmenne interesser. Utbyggingen av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon 

fram til sluttbrukeren bør fremmes samtidig som teknologisk nøytralitet sikres, særlig gjennom bygninger med fysisk 

infrastruktur klargjort for høyhastighetsnett. Ettersom etablering av kabelkanaler bare medfører begrensede merkost-

nader under oppføring av en bygning, mens ettermontering av høyhastighetsinfrastruktur i bygninger kan utgjøre en 

betydelig del av kostnadene ved utbygging av et høyhastighetsnett, bør alle nyoppførte bygninger eller bygninger som 

gjennomgår større renoveringsarbeider, utstyres med fysisk infrastruktur som gjør det mulig å tilslutte sluttbrukere til 

høyhastighetsnett. For å bygge ut høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon bør nye flerbolighus og flerbolighus 

som gjennomgår større renoveringsarbeider, utstyres med et tilgangspunkt som tilbyderen kan bruke for å få tilgang til 

infrastrukturen i bygningen. Dessuten bør utbyggerne sørge for at det finnes tomme kabelkanaler fra hver bolig til 

tilgangspunktet i eller utenfor flerbolighuset. Det kan være tilfeller, for eksempel nye eneboliger eller kategorier av 

større renoveringsarbeider i isolerte områder der utsikten til høyhastighetsforbindelse av objektive grunner må anses for 

å være for liten til å rettferdiggjøre at bygninger utstyres med fysisk infrastruktur klargjort for høyhastighetsnett eller et 

tilgangspunkt, eller der det vil være uforholdsmessig å utstyre en bygning med dette av andre økonomiske eller 

miljømessige grunner, eller for å verne bymessig kulturarv, for eksempel for visse kategorier av monumenter. 

30)  For å bistå mulige kjøpere og leietakere med å finne bygninger som er utstyrt med fysisk infrastruktur klargjort for 

høyhastighetsnett og derfor har et vesentlig kostnadsbesparende potensial, og for å fremme at bygninger klargjøres for 

høyhastighetsnett, bør medlemsstatene på frivillig grunnlag kunne lage et merke som angir at en bygning er 

bredbåndsklar, når bygningen er utstyrt med slik infrastruktur og et tilgangspunkt i samsvar med dette direktiv. 

31)  Når tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett bygger ut høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon i et bestemt 

område, er stordriftsfordelene betydelige dersom de kan knytte sine nett til en bygnings tilgangspunkt, uavhengig av om 

en abonnent uttrykkelig har tilkjennegitt interesse for tjenesten på det aktuelle tidspunktet, likevel under forutsetning av 

at privat eiendom påvirkes minst mulig ved bruken av eksisterende fysisk infrastruktur og at det berørte området settes i 

stand igjen. Når nettet knyttes til tilgangspunktet, er det langt billigere å tilkople ytterligere en kunde, særlig dersom det 

kan oppnås tilgang til et høyhastighetsklart vertikalt segment i bygningen, der et slikt allerede finnes. Dette målet er 
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også oppfylt dersom selve bygningen allerede er utstyrt med et høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon som 

enhver tilbyder av et offentlig kommunikasjonsnett med en aktiv abonnent i bygningen gis tilgang til, på vilkår som er 

rimelige og sikrer innsyn og likebehandling. Dette kan særlig være tilfellet i medlemsstater som har truffet tiltak på 

grunnlag av artikkel 12 i direktiv 2002/21/EF. 

32)  Nye bygninger bør være utstyrt med høyhastighetsklar infrastruktur i bygninger, og for flerbolighus, med et 

tilgangspunkt. Medlemsstatene bør gis fleksibilitet for å nå dette målet. I denne sammenheng har dette direktiv ikke som 

formål å harmonisere regler for tilhørende kostnader, herunder for å dekke kostnader ved å utstyre bygninger med fysisk 

infrastruktur klargjort for høyhastighetsnett og et tilgangspunkt. 

33)  I lys av de samfunnsmessige fordelene med en digital integrasjon og med hensyn til hva det koster å bygge ut 

høyhastighetsnettene for elektronisk kommunikasjon i de tilfellene der det verken finnes passiv eller aktiv 

høyhastighetsklar infrastruktur fram til sluttbrukerne, eller alternativer som kan gi abonnenter tilslutning til 

høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, bør enhver tilbyder av offentlige kommunikasjonsnett for egen 

regning ha rett til å knytte sitt nett til private lokaler, forutsatt at privat eiendom påvirkes minst mulig, for eksempel om 

mulig ved å gjenbruke eksisterende fysisk infrastruktur som er tilgjengelig i bygningen, eller sikre full gjenoppretting av 

de berørte områdene. 

34)  I tråd med nærhetsprinsippet bør dette direktiv ikke berøre medlemsstatenes mulighet for å tildele de fastsatte 

reguleringsoppgavene til de myndighetene som er best egnet til å ivareta dem, i samsvar med medlemsstatenes 

forfatningsmessige fordeling av kompetanse og myndighet og med de kravene som er fastsatt i dette direktiv. 

35)  Det utpekte nasjonale tvisteløsningsorganet bør sikre upartiskhet og uavhengighet overfor de berørte partene og ha 

tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelige ressurser. 

36)  Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som er hensiktsmessige, virkningsfulle, står i rimelig forhold til overtredelsen 

og virker avskrekkende, i tilfelle av manglende overholdelse av de nasjonale tiltakene som er vedtatt i henhold til dette 

direktiv. 

37)  For å sikre at de sentrale informasjonspunktene omhandlet i dette direktiv fungerer effektivt, bør medlemsstatene sikre 

at det finnes tilstrekkelige ressurser og at relevant informasjon om et bestemt område er tilgjengelig på de sentrale 

informasjonspunktene på et best mulig aggregeringsnivå, der verdifulle effektivitetsgevinster kan oppnås med hensyn til 

de tildelte oppgavene, herunder for den lokale matrikkelen. Medlemsstatene kan i den forbindelse vurdere mulige 

synergivirkninger og stordriftsfordeler med de felles kontaktpunktene i henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/123/EF(1) for å bygge videre på eksisterende strukturer og skape størst mulige fordeler for 

sluttbrukerne. 

38)  Ettersom målene for dette direktiv, som er å fremme utbyggingen av fysisk infrastruktur som egner seg til høy-

hastighetsnett for elektronisk kommunikasjon i hele Unionen, 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 dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

39)  Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, og særlig retten til personvern, beskyttelse av forretningshemmeligheter, 

frihet til å utøve virksomhet, eiendomsretten og retten til effektiv klageadgang. Dette direktiv skal anvendes av 

medlemsstatene i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Dette direktiv har som formål å legge til rette for og stimulere til utbyggingen av høyhastighetsnett for elektronisk 

kommunikasjon ved å fremme felles bruk av eksisterende fysisk infrastruktur og muliggjøre en mer effektiv utbygging av ny 

fysisk infrastruktur, slik at det blir billigere å bygge ut slike nett.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EFT L 376 av 27.12.2006, s. 36). 
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2.  I dette direktiv fastsettes minstekravene for anleggsarbeider og fysisk infrastruktur med sikte på en tilnærming av visse 

sider av medlemsstatenes lover og forskrifter på disse områdene. 

3.  Medlemsstatene kan i samsvar med unionsretten opprettholde eller innføre tiltak som går ut over de minstekravene som er 

fastsatt i dette direktiv, for bedre å oppnå målet som er omhandlet i nr. 1. 

4.  Dersom en bestemmelse i dette direktiv kommer i konflikt med en bestemmelse i direktiv 2002/21/EF, 2002/19/EF, 

2002/20/EF, 2002/22/EF eller 2002/77/EF, skal den relevante bestemmelsen i disse direktivene ha forrang. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv gjelder definisjonene fastsatt i direktiv 2002/21/EF. 

Videre menes med 

1) «nettoperatør» et foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, samt et foretak som tilbyr 

en fysisk infrastruktur som er beregnet på å levere 

a)  en tjeneste for produksjon, transport eller distribusjon av 

i)  gass, 

ii)  elektrisitet, herunder offentlig belysning, 

iii)  varme eller 

iv)  vann, herunder utslipp eller behandling av spillvann, og avløpssystemer, 

b)  transporttjenester, herunder jernbaner, veier, havner og flyplasser, 

2) «fysisk infrastruktur» et nettelement som skal romme andre nettelementer uten selv å bli et aktivt element i nettet, for 

eksempel rør, master, kabelkanaler, inspeksjonskamre, mannhull, fordelerskap, bygninger eller innganger til bygninger, 

antenneanlegg, tårn og stolper. Kabler, herunder mørk fiber samt nettelementer for framføring av drikkevann som definert 

i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 98/83/EF(1), regnes ikke som fysisk infrastruktur i dette direktiv, 

3) «høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon» et elektronisk kommunikasjonsnett som kan levere bredbånds-

tilgangstjenester i hastigheter på minst 30 Mbps, 

4) «anleggsarbeider» ethvert resultat av bygge- eller anleggsarbeid sett under ett, som i seg selv er tilstrekkelig til å oppfylle 

en økonomisk eller teknisk funksjon, og som omfatter ett eller flere elementer av en fysisk infrastruktur, 

5) «offentlig organ» en statlig, regional eller lokal myndighet, et offentligrettslig organ eller en sammenslutning dannet av én 

eller flere slike myndigheter eller ett eller flere slike offentligrettslige organer, 

6) «offentligrettslige organer» organer som har alle følgende kjennetegn: 

a)  De er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme allmennhetens behov, ikke behov av industriell eller 

kommersiell art. 

b)  De er rettssubjekter. 

c)  De finansieres helt eller i hovedsak av staten eller av regionale eller lokale myndigheter eller av andre offentligrettslige 

organer, eller deres forvaltning er underlagt tilsyn av disse myndighetene eller organene, eller de har et administrasjons-, 

ledelses- eller tilsynsorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av staten, regionale eller lokale myndigheter 

eller andre offentligrettslige organer, 

7) «fysisk bygningsinfrastruktur» fysisk infrastruktur eller installasjoner hos sluttbrukeren, herunder elementer som eies i 

fellesskap, beregnet på å romme kabelbaserte og/eller trådløse aksessnett, der slike aksessnett kan levere elektroniske 

kommunikasjonstjenester og knytte bygningens tilgangspunkt til nettermineringspunktet,  

  

(1) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32). 
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8) «fysisk bygningsinfrastruktur klargjort for høyhastighetsnett» fysisk bygningsinfrastruktur som er beregnet på å romme 

elementer eller muliggjøre levering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, 

9) «større renoveringsarbeider» bygge- eller anleggsarbeider hos sluttbrukeren som omfatter bygningsmessige endringer av 

hele eller vesentlige deler av den fysiske infrastrukturen i bygningen, og som krever byggetillatelse, 

10) «tillatelse» en uttrykkelig eller underforstått beslutning truffet av en vedkommende myndighet etter en framgangsmåte 

som pålegger et foretak å treffe tiltak for å kunne utføre bygge- eller anleggsarbeider på lovlig måte, 

11) «tilgangspunkt» et fysisk punkt i eller utenfor bygningen som er tilgjengelig for foretak som tilbyr eller har tillatelse til å 

tilby offentlige kommunikasjonsnett, der tilkopling til den fysiske infrastrukturen i bygningen klargjort for høy-

hastighetsnett er mulig. 

Artikkel 3 

Tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle nettoperatører har rett til å tilby foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby 

elektroniske kommunikasjonsnett, tilgang til sin fysiske infrastruktur med sikte på å bygge ut elementer av høyhastighetsnett 

for elektronisk kommunikasjon. Likedan kan medlemsstatene gi operatører av offentlige kommunikasjonsnett rett til å tilby 

tilgang til sin fysiske infrastruktur med sikte på å bygge ut andre nett enn elektroniske kommunikasjonsnett. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle nettoperatører har plikt til å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til sin 

fysiske infrastruktur på rettferdige og rimelige vilkår, herunder pris, med sikte på å bygge ut elementer av høyhastighetsnett til 

elektronisk kommunikasjon på skriftlig anmodning fra et foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige 

kommunikasjonsnett. En slik skriftlig anmodning skal nærmere angi hvilke deler av prosjektet som det bes om tilgang for, 

herunder en spesifikk tidsramme. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at ethvert avslag på tilgang begrunnes ut fra objektive, åpne og rimelige kriterier, for 

eksempel: 

a)  Hvorvidt den fysiske infrastrukturen som det er anmodet om tilgang til, er teknisk egnet til å romme de elementene av 

høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon som er nevnt i nr. 2. 

b)  Hvorvidt det er tilgjengelig plass til å romme de elementene av høyhastighetsnett for elektroniske kommunikasjonsnett som 

er nevnt i nr. 2, herunder nettoperatørens framtidige og tilstrekkelig dokumenterte plassbehov. 

c)  Sikkerhet og folkehelse. 

d)  Nettenes integritet og sikkerhet, særlig i forbindelse med kritisk nasjonal infrastruktur. 

e)  Risikoen for at den planlagte elektroniske kommunikasjonstjenesten skal medføre alvorlige forstyrrelser av andre tjenester 

som leveres via den samme fysiske infrastrukturen. 

f)  Hvorvidt nettoperatøren har tilgjengelig andre gjennomførbare metoder for tilgang til fysisk nettinfrastruktur i engrosleddet, 

som er egnet til å bygge ut høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, forutsatt at slik tilgang tilbys på rettferdige og 

rimelige vilkår. 

Medlemsstatene skal sikre at nettoperatøren begrunner avslaget innen to måneder etter at den fullstendige anmodningen om 

tilgang ble mottatt. 

4.  Dersom tilgang nektes eller det ikke er oppnådd enighet om spesifikke vilkår, herunder pris, innen to måneder etter at 

anmodningen om tilgang ble mottatt, skal medlemsstatene sikre at hver part har rett til å framlegge saken for vedkommende 

nasjonale tvisteløsningsorgan. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at det nasjonale tvisteløsningsorganet nevnt i nr. 4, idet det fullt ut tas hensyn til forholdsmes-

sighetsprinsippet, treffer en bindende beslutning for å løse den tvisten som er forelagt i henhold til nr. 4, og også fastsetter 

rettferdige og rimelige vilkår, herunder pris, når det er relevant. 

Det nasjonale tvisteløsningsorganet skal løse tvisten så raskt som mulig, og i alle tilfeller innen fire måneder etter at en 

fullstendig anmodning ble mottatt, bortsett fra i unntakstilfeller, uten at dette berører partenes mulighet for å bringe saken inn 

for en domstol.  
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Når tvisten handler om tilgang til infrastruktur for en tilbyder av elektroniske kommunikasjonsnett, og det nasjonale tvisteløs-

ningsorganet er den nasjonale reguleringsmyndigheten, skal det, der det er relevant, ta hensyn til målene i artikkel 8 i direktiv 

2002/21/EF. Den prisen som fastsettes av tvisteløsningsorganet, skal sikre at tilgangsleverandøren har en rimelig mulighet til å 

få dekket sine kostnader, og ta hensyn til hvordan den ønskede tilgangen påvirker tilgangsleverandørens forretningsplan, 

herunder de investeringene som er foretatt av den nettoperatøren som anmodningen om tilgang er rettet til, særlig for fysisk 

infrastruktur som brukes til å levere elektroniske kommunikasjonstjenester med høy hastighet. 

6.  Denne artikkel berører ikke eiendomsretten til eieren av den fysiske infrastrukturen i de tilfellene der nettoperatøren ikke 

er eieren, eller eiendomsretten til noen annen tredjepart, for eksempel grunneiere og eiere av privat eiendom. 

Artikkel 4 

Åpenhet om fysisk infrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, for å be 

om tilgang til fysisk infrastruktur i henhold til artikkel 3 nr. 2 har rett til å på anmodning få tilgang til følgende minimum av 

informasjon om nettoperatørers eksisterende fysiske infrastruktur: 

a)  Plassering og framføringsrute. 

b)  Infrastrukturtype og nåværende bruk. 

c)  Kontaktpunkt. 

Medlemsstatene skal sikre at et foretak som ber om tilgang, angir det området der foretaket planlegger å bygge ut elementer av 

høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. 

Medlemsstatene kan bare tillate en begrensning i tilgangen til minimumssettet av informasjon dersom det er nødvendig av 

hensyn til nettsikkerhet og -integritet, nasjonal sikkerhet, folkehelse eller offentlig sikkerhet, fortrolighet eller drifts- og 

forretningshemmeligheter. 

2.  Medlemsstatene kan kreve at et offentlig organ som i kraft av sine oppgaver er i besittelse av deler av det minimumssettet 

av informasjon, i elektronisk format, om en nettoperatørs fysiske infrastruktur som er nevnt i nr. 1, gjør dem tilgjengelige 

elektronisk på det sentrale informasjonspunktet innen 1. januar 2017, og medlemsstatene skal kreve at slike offentlige organer 

på anmodning gjør informasjonen tilgjengelig for foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, 

uten at det berører begrensningene i henhold til nr. 1. Eventuelle oppdateringer av denne informasjonen og eventuelle nye deler 

av minimumssettet av informasjon nevnt i nr. 1 som det offentlige organet mottar, skal gjøres tilgjengelige på det sentrale 

informasjonspunktet innen to måneder etter at de ble mottatt. Denne perioden kan forlenges med høyst én måned dersom det er 

nødvendig for å sikre at den informasjonen som stilles til rådighet, er pålitelig. 

3.  Minimumssettet av informasjon som gjøres tilgjengelig for et sentralt informasjonspunkt i henhold til nr. 2, skal 

omgående gjøres tilgjengelig på det sentrale informasjonspunktet i elektronisk format, på vilkår som er rimelige og sikrer 

likebehandling og innsyn. Medlemsstatene skal sikre at informasjonen i henhold til dette nummer gjøres tilgjengelig på det 

sentrale informasjonspunktet innen 1. januar 2017. 

4.  Dersom det minimumssettet av informasjon som omhandles i nr. 1 ikke er tilgjengelig på det sentrale informasjons-

punktet, skal medlemsstatene kreve at nettoperatørene gir tilgang til informasjonen på skriftlig anmodning fra et foretak som 

tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett. En slik anmodning skal angi hvilket område som er aktuelt 

for en utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Det skal gis tilgang til informasjonen innen to måneder 

etter at den skriftlige anmodningen ble mottatt, på vilkår som er rimelige og sikrer likebehandling og innsyn, uten at det berører 

begrensningene i henhold til nr. 1. 

5.  På skriftlig anmodning fra et foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, skal medlems-

statene kreve at nettoperatørene imøtekommer rimelige anmodninger om å foreta stedlig inspeksjon av spesifikke elementer av 

deres fysiske infrastruktur. En slik anmodning skal angi hvilke elementer av det berørte nettet som er aktuelle for utbygging av 

elementer av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Innen én måned etter at den skriftlige anmodningen ble mottatt, 

skal det på vilkår som er rimelige og sikrer likebehandling og innsyn, og uten at det berører begrensningene i nr. 1, gis tillatelse 

til å foreta stedlig inspeksjon av de spesifikke nettelementene. 

6.  Dersom det oppstår en tvist i forbindelse med de rettighetene og forpliktelsene som fastsettes i denne artikkel, skal 

medlemsstatene sikre at alle parter har rett til å framlegge tvisten for et nasjonalt tvisteløsningsorgan. Det nasjonale tvisteløs-

ningsorganet skal, idet det fullt ut tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, treffe en bindende beslutning for å løse tvisten så 

raskt som mulig og i alle tilfeller innen to måneder, bortsett fra i unntakstilfeller, uten at dette berører partenes mulighet til å 

bringe saken inn for en domstol.  
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7.  Medlemsstatene kan fastsette unntak fra forpliktelsene i nr. 1–5 når eksisterende fysisk infrastruktur anses for å være 

teknisk uegnet til utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, eller når det gjelder kritisk nasjonal 

infrastruktur. Slike unntak skal være behørig begrunnet. De berørte partene skal gis muligheten til å framsette merknader til 

utkastene til unntak innen en rimelig frist. Kommisjonen skal underrettes om slike unntak. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, og som får 

tilgang til informasjon i henhold til denne artikkel, treffer passende tiltak for å sikre at fortrolighet overholdes og drifts- og 

forretningshemmeligheter beskyttes. 

Artikkel 5 

Samordning av anleggsarbeider 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle nettoperatører har rett til å forhandle fram avtaler om samordning av anleggsarbeider 

med foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby elektroniske kommunikasjonsnett, med sikte på å bygge ut elementer av 

høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle nettoperatører som direkte eller indirekte utfører helt eller delvis offentlig finansierte 

anleggsarbeider, imøtekommer enhver rimelig anmodning fra foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige 

kommunikasjonsnett, om å samordne anleggsarbeider for å bygge ut elementer av høyhastighetsnett for elektronisk kommuni-

kasjon, på vilkår som sikrer innsyn og likebehandling. En slik anmodning skal imøtekommes forutsatt at 

a)  dette ikke vil medføre tilleggskostnader, blant annet på grunn av ytterligere forsinkelser, for de opprinnelig planlagte 

anleggsarbeidene, 

b)  dette ikke vil hindre kontrollen med samordningen av anleggsarbeidene, og 

c)  anmodningen om samordning sendes inn så tidlig som mulig, og i alle tilfeller minst én måned før det endelige prosjektet 

framlegges for vedkommende myndigheter for å få utstedt tillatelse. 

Medlemsstatene kan fastsette regler for fordeling av kostnader i forbindelse med samordningen av anleggsarbeider. 

3.  Dersom det ikke oppnås enighet om samordning av anleggsarbeidene i henhold til nr. 2 innen én måned etter at den 

formelle anmodningen om forhandling ble mottatt, skal medlemsstatene sikre at alle parter har rett til å framlegge saken for 

vedkommende nasjonale tvisteløsningsorgan. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at det nasjonale tvisteløsningsorganet nevnt i nr. 3, idet det fullt ut tas hensyn til forholds-

messighetsprinsippet, treffer en beslutning for å løse den tvisten som er forelagt i henhold til nr. 3, herunder vilkår som er 

rettferdige og sikrer likebehandling, samt priser, når det er relevant. 

Det nasjonale tvisteløsningsorganet skal løse tvisten så raskt som mulig, og i alle tilfeller innen to måneder etter at en 

fullstendig anmodning ble mottatt, bortsett fra i unntakstilfeller, uten at dette berører partenes mulighet for å bringe saken inn 

for en domstol. 

5.  Medlemsstatene kan fastsette unntak fra forpliktelsene i denne artikkel for anleggsarbeider av ubetydelig omfang, for 

eksempel med hensyn til verdi, størrelse eller varighet, eller når det gjelder kritisk nasjonal infrastruktur. Slike unntak skal være 

behørig begrunnet. De berørte partene skal gis muligheten til å framsette merknader til utkastene til unntak innen en rimelig 

frist. Kommisjonen skal underrettes om slike unntak. 

Artikkel 6 

Åpenhet om planlagte anleggsarbeider 

1.  For å forhandle fram avtaler om å samordne anleggsarbeider som nevnt i artikkel 5, skal medlemsstatene kreve at 

nettoperatørene på skriftlig anmodning fra et foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, gjør 

følgende minimum av informasjon tilgjengelig om pågående eller planlagte anleggsarbeider knyttet til deres fysiske 

infrastruktur, som det enten er gitt tillatelse for, som avventer tillatelse, eller som det innen de neste seks månedene planlegges 

å sende inn en første søknad om tillatelse for, til vedkommende myndigheter: 

a)  Type anleggsarbeid og sted. 

b)  Berørte nettelementer. 

c)  Forventet dato for påbegynnelse av anleggsarbeidene og deres varighet. 

d)  Kontaktpunkt.  
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Anmodningen fra et foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, skal angi det området der 

foretaket planlegger å bygge ut elementer av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Nettoperatøren skal senest to 

uker etter at den skriftlige anmodningen er mottatt, gjøre informasjonen tilgjengelig på vilkår som er rimelige og sikrer 

likebehandling og innsyn. Medlemsstatene kan bare tillate en begrensning i tilgangen til minimumssettet av informasjon dersom 

det anses som nødvendig av hensyn til nettsikkerhet og -integritet, nasjonal sikkerhet, folkehelse eller offentlig sikkerhet, 

fortrolighet eller drifts- og forretningshemmeligheter. 

2.  Nettoperatøren kan avslå en anmodning i henhold til nr. 1 dersom 

a)  nettoperatøren har gjort den ønskede informasjonen offentlig tilgjengelig i elektronisk format, eller 

b)  slik informasjon er tilgjengelig på det sentrale informasjonspunktet. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at nettoperatøren gjør det minimumssettet av informasjon som er nevnt i nr. 1, tilgjengelig på 

det sentrale informasjonspunktet. 

4.  Dersom det oppstår en tvist i forbindelse med de rettighetene og forpliktelsene som er fastsatt i denne artikkel, skal 

medlemsstatene sikre at alle parter har rett til å framlegge tvisten for et nasjonalt tvisteløsningsorgan. Det nasjonale tvisteløs-

ningsorganet skal, idet det fullt ut tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, treffe en bindende beslutning for å løse tvisten så 

raskt som mulig og i alle tilfeller innen to måneder, bortsett fra i unntakstilfeller, uten at dette berører partenes mulighet til å 

bringe saken inn for en domstol. 

5.  Medlemsstatene kan fastsette unntak fra forpliktelsene i denne artikkel for anleggsarbeider av ubetydelig verdi, eller når 

det gjelder kritisk nasjonal infrastruktur. Slike unntak skal være behørig begrunnet. De berørte partene skal gis muligheten til å 

framsette merknader til utkastene til unntak innen en rimelig frist. Kommisjonen skal underrettes om slike unntak. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for utstedelse av tillatelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at all relevant informasjon om vilkår og framgangsmåter som gjelder ved utstedelse av 

tillatelsene for anleggsarbeider som er nødvendige for å bygge ut elementer av høyhastighetsnett for elektronisk kommuni-

kasjon, herunder eventuell informasjon om unntak som gjelder for slike elementer med hensyn til noen av eller alle tillatelsene 

som kreves i henhold til nasjonal lovgivning, gjøres tilgjengelig på det sentrale informasjonspunktet. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at alle foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, har rett 

til å inngi søknader elektronisk via det sentrale informasjonspunktet om de tillatelsene til anleggsarbeid som er nødvendige for å 

bygge ut elementer av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. 

3.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at vedkommende myndigheter utsteder tillatelse eller gir 

avslag innen fire måneder etter at den fullstendige anmodningen om tillatelse ble mottatt, uten at dette berører andre særlige 

frister og forpliktelser som er fastsatt for en riktig gjennomføring av framgangsmåten for utstedelse av tillatelse, og som gjelder 

for utstedelse av tillatelser i henhold til nasjonal lovgivning eller unionsretten, eller ved en klagebehandling. Medlemsstatene 

kan fastsette at denne fristen unntaksvis og i begrunnede tilfeller kan forlenges. En eventuell forlengelse for å utstede tillatelse 

eller gi avslag skal være kortest mulig. Avslag skal begrunnes behørig ut fra kriterier som er objektive og rimelige, og som 

sikrer innsyn og likebehandling. 

4.  Medlemsstatene kan sikre at alle foretak som tilbyr eller har tillatelse til å tilby offentlige kommunikasjonsnett, og som 

har lidt skade som et resultat av manglende overholdelse av fristene i nr. 3, har rett til erstatning for skaden i samsvar med 

nasjonal lovgivning. 

Artikkel 8 

Fysisk bygningsinfrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle nyoppførte bygninger på sluttbrukerens område, herunder elementer av disse som eies i 

fellesskap, som det er søkt om byggetillatelse for etter 31. desember 2016, er utstyrt med fysisk infrastruktur klargjort for 

høyhastighetsnett fram til nettermineringspunktene. Denne forpliktelsen gjelder også ved større renoveringsarbeider som det er 

søkt om byggetillatelse for etter 31. desember 2016.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at alle nyoppførte flerbolighus som det er søkt om byggetillatelse for etter 31. desember 2016, 

er utstyrt med et tilgangspunkt. Denne forpliktelsen gjelder også ved større renoveringsarbeider av flerbolighus som det er søkt 

om byggetillatelse for etter 31. desember 2016. 

3.  Bygninger som er utstyrt i samsvar med denne artikkel, kan tildeles det frivillige merket for «bredbåndsklar» i 

medlemsstater som har valgt å innføre dette merket. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette unntak fra forpliktelsene i nr. 1 og 2 for visse kategorier av bygninger, særlig eneboliger, 

eller ved større renoveringsarbeider, når det får uforholdsmessige følger å oppfylle disse forpliktelsene, for eksempel med 

hensyn til kostnadene for individuelle eiere eller sameiere eller med hensyn til bygningstypen, for eksempel spesifikke 

kategorier av monumenter, historiske bygninger, ferieboliger eller militærbygninger eller andre bygninger som benyttes til 

nasjonale sikkerhetsformål. Slike unntak skal være behørig begrunnet. De berørte partene skal gis muligheten til å framsette 

merknader til utkastene til unntak innen en rimelig frist. Kommisjonen skal underrettes om slike unntak. 

Artikkel 9 

Tilgang til fysisk bygningsinfrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett har rett til for egen regning å bygge ut sine 

nett fram til tilgangspunktet, med forbehold for nr. 3 første ledd. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett har rett til tilgang til eksisterende fysisk 

bygningsinfrastruktur med sikte på å bygge ut høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon dersom duplisering er teknisk 

umulig eller økonomisk ineffektivt, med forbehold for nr. 3 første ledd. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at innehavere av bruksretten til tilgangspunktet og den fysiske bygningsinfrastrukturen 

imøtekommer alle rimelige anmodninger om tilgang fra tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett på vilkår som er rettferdige 

og sikrer likebehandling, herunder pris, når det er relevant. 

Dersom det ikke oppnås enighet om tilgang som nevnt i nr. 1 eller 2, innen to måneder etter at den formelle anmodningen om 

tilgang ble mottatt, skal medlemsstatene sikre at hver part har rett til å framlegge saken for vedkommende nasjonale 

tvisteløsningsorgan for å få vurdert om kravene i nevnte numre er oppfylt. Det nasjonale tvisteløsningsorganet skal, idet det 

fullt ut tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, treffe en bindende beslutning for å løse tvisten så raskt som mulig og i alle 

tilfeller innen to måneder, bortsett fra i unntakstilfeller, uten at dette berører partenes mulighet til å bringe saken inn for en 

domstol. 

4.  Medlemsstatene kan gi unntak fra nr. 1–3 for bygninger der tilgang til et eksisterende nett som termineres hos 

sluttbrukeren, og som er egnet til å levere elektroniske kommunikasjonstjenester med høy hastighet, er sikret vilkår som er 

objektive og rimelige, og som sikrer innsyn og likebehandling. 

5.  Der det ikke finnes høyhastighetsklar fysisk infrastruktur i en bygning, skal medlemsstatene sikre at enhver tilbyder av 

offentlige kommunikasjonsnett har rett til etter avtale med abonnenten å terminere sitt nett hos abonnenten, forutsatt at det 

påvirker tredjeparters private eiendom minst mulig. 

6.  Denne artikkel berører ikke eiendomsretten til eieren av tilgangspunktet eller den fysiske bygningsinfrastrukturen i de 

tilfellene der innehaveren av en bruksrett til nevnte infrastruktur eller tilgangspunkt, ikke er eier av dette, eller eiendomsretten 

til andre tredjeparter, for eksempel grunneiere og bygningseiere. 

Medlemsstatene kan fastsette regler for passende økonomisk erstatning til personer som lider skade som følge av utøvelsen av 

de rettighetene som fastsettes i denne artikkel. 

Artikkel 10 

Vedkommende organer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ett eller flere vedkommende organer påtar seg alle oppgaver som er pålagt det nasjonale 

tvisteløsningsorganet. 

2.  Det nasjonale tvisteløsningsorganet som en medlemsstat utpeker i henhold til nr. 1, skal være juridisk atskilt fra og 

funksjonelt uavhengig av enhver nettoperatør. Medlemsstatene kan tillate at det nasjonale tvisteløsningsorganet krever inn 

gebyr for å dekke kostnadene ved å utføre de oppgavene det er pålagt. 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/521 

 

3.  Medlemsstatene skal kreve at alle parter samarbeider fullt ut med det nasjonale tvisteløsningsorganet. 

4.  Medlemsstatene skal utpeke ett eller flere vedkommende organer på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan til å utføre det 

sentrale informasjonspunktets funksjoner, som nevnt i artikkel 4, 6 og 7. For å dekke kostnadene ved å utføre disse oppgavene 

kan medlemsstatene tillate at det innkreves gebyr for bruk av det sentrale informasjonspunktet. 

5.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2016 underrette Kommisjonen om hvilke vedkommende organer som i samsvar med 

denne artikkel skal utøve en funksjon i henhold til dette direktiv, og om enhver endring av dette, før en slik utpeking eller 

endring trer i kraft. 

6.  Beslutninger som er truffet av et vedkommende organ nevnt i denne artikkel, skal kunne bringes inn for en domstol i 

samsvar med nasjonal lovgivning. 

Artikkel 11 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot overtredelser av nasjonale tiltak som er vedtatt i henhold til dette 

direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være hensiktsmessige, 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 12 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 1. juli 2018 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av dette 

direktiv. Rapporten skal inneholde et sammendrag av virkningene av de tiltakene som omfattes av dette direktiv, og en 

vurdering av hvilke framskritt som er gjort for å nå målene, herunder hvorvidt og hvordan direktivet ytterligere kan bidra til å 

nå mer ambisiøse mål for bredbånd enn dem som er fastsatt i den digitale dagsorden. 

Artikkel 13 

Innarbeiding i nasjonal rett 

Medlemsstatene skal innen 1. januar 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 15 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2017/899 

av 17. mai 2017 

om bruk av frekvensbåndet 470–790 MHz i Unionen(*) 

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 samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I det flerårige programmet for radiospektrumpolitikk, opprettet ved beslutning nr. 243/2012/EU(3), satte 

Europaparlamentet og Rådet seg som mål å identifisere minst 1 200 MHz egnet spektrum for trådløse bredbånds-

tjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen innen 2015, å støtte utviklingen av nyskapende kringkastings-

tjenester ved å sikre tilstrekkelig spektrum for yting av slike tjenester via satellitt- og bakkebaserte nett dersom behovet 

er behørig dokumentert, og å sikre tilstrekkelig spektrum til bruk i forbindelse med programproduksjon og særlige 

arrangementer (PMSE – Programme-Making and Special Events). 

2) I sin melding av 6. mai 2015 med tittelen «A Digital Single Market Strategy for Europe» understreket Kommisjonen 

viktigheten av frekvensbåndet 694–790 MHz («700 MHz-frekvensbåndet») for å sikre levering av og tilgang til 

bredbåndstjenester i landdistrikter, og understreket behovet for en samordnet frigivelse av dette frekvensbåndet, 

samtidig som det tas hensyn til de særlige behovene knyttet til distribusjon av kringkastingstjenester. Å redusere den 

digitale kløften, både når det gjelder dekning og kunnskap, er et viktig aspekt som må prioriteres uten å skape nye 

kløfter når brukere tar i bruk nye teknologier. 

3) Effektiv forvaltning av spektrum er en forutsetning for bransjens overgang til 5G, som ville sette Unionen i sentrum for 

innovasjon og skape et gunstig miljø for utvikling av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, noe som vil øke 

potensialet for vekst i den digitale økonomien. Det digitale samfunnet vil i økende grad utgjøre kjernen i Unionens 

økonomi, noe som krever allment utbredt nettdekning for å utvikle tjenester knyttet til tingenes internett, e-handel og 

europeiske skytjenester, og for å dra full nytte av industri 4.0 i hele Unionen. 

4) 700 MHz-frekvensbåndet utgjør en mulighet for et globalt harmonisert og samordnet spektrum for trådløst bredbånd 

som gir stordriftsfordeler. Det burde gjøre det mulig å utvikle nye og innovative digitale tjenester i byområder og i 

landdistrikter eller fjerntliggende områder, f.eks. innenfor e-helse- og mobilhelsetjenester, basert på mobiltelefoner, 

utstyr for pasientovervåking og annet trådløst utstyr, samt smarte energinett.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 131, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 303 av 19.8 2016, s. 127. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. mars 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 25. april 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

2019/EØS/50/52 
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5) I sin resolusjon av 19. januar 2016 med tittelen «Towards a Digital Single Market Act» påminnet Europaparlamentet 

medlemsstatene om deres forpliktelse om å oppnå full utbygging av en minstehastighet på 30 Mbps innen 2020, 

understreket at radiospektrum er en nøkkelressurs for det indre marked for trådløs bredbåndskommunikasjon samt 

kringkasting og er avgjørende for Unionens framtidige konkurranseevne, og etterlyste som en prioritet en harmonisert 

og konkurransefremmende ramme for spektrumtildeling og effektiv spektrumforvaltning. 

6) Spektrum er et offentlig gode. Spektrum i frekvensbåndet 470–790 MHz en verdifull ressurs med tanke på kostnads-

effektiv utbygging av trådløse nett med universell dekning innendørs og utendørs. Dette spektret brukes for tiden i hele 

Unionen til digitalt bakkebasert fjernsyn (DTT – digital terrestrial television) og trådløst PMSE-lydutstyr. Det er derfor 

en forutsetning for tilgang til og spredning av kulturinnhold, informasjon og ideer. Parallelt med nye former for 

distribusjon støtter det utviklingen innenfor mediesektoren, den kunstneriske og kulturelle sektoren og forsknings-

sektoren, som i stor grad er avhengige av dette spektret for å kunne levere innhold trådløst til sluttbrukerne. 

7) Tildelingen av 700 MHz-frekvensbåndet bør være strukturert på en måte som fremmer konkurranse, og bør gjennom-

føres på en måte som ikke undergraver eksisterende konkurranse. 

8) For region 1, som omfatter Unionen, inneholder Den internasjonale teleunions radioreglement som ble vedtatt av 

verdens radiokonferanse i 2015, bestemmelser om tildelingen av 700 MHz-frekvensbåndet til kringkastingstjenester og 

mobile tjenester (unntatt mobile tjenester for luftfart) på delt primært grunnlag. Frekvensbåndet 470–694 MHz 

(«frekvensbåndet under 700 MHz») forblir utelukkende tildelt primært til kringkastingstjenester og sekundært til bruk 

av trådløst PMSE-lydutstyr. 

9) Den raskt voksende trådløse bredbåndstrafikken og den økende økonomiske, industrielle og sosiale betydningen av den 

digitale økonomien gjør økt trådløs nettverkskapasitet til en nødvendighet. Spektrum i 700 MHz-frekvensbåndet gir 

både ytterligere kapasitet og universell dekning, særlig for landdistrikter, fjellområder og isolerte områder samt andre 

fjerntliggende områder med økonomiske utfordringer, fastsatt på forhånd i samsvar med nasjonalt prioriterte områder, 

herunder langs hovedfartsårer, og for innendørs bruk og for maskin-til-maskin-kommunikasjon over lengre avstander. I 

den forbindelse bør det treffes helhetlige og samordnede tiltak for å sikre bakkebasert trådløs dekning av høy kvalitet i 

hele Unionen, på grunnlag av beste nasjonale praksis for operatørenes lisensforpliktelser, med sikte på å oppfylle målet i 

programmet for radiospektrumpolitikk om at alle borgere i hele Unionen bør ha tilgang både innendørs og utendørs til 

raske bredbåndshastigheter på minst 30 Mbps innen 2020, og med sikte på å nå et ambisiøst mål om et gigabitsamfunn i 

Unionen. Slike tiltak vil fremme nyskapende digitale tjenester og sikre langsiktige sosioøkonomiske fordeler. 

10) 5G vil ha stor innvirkning ikke bare på den digitale sektoren, men på økonomiene som helhet. Særlig på bakgrunn av 

den langsomme innføringen av 4G og tilsvarende tjenester vil en vellykket lansering av 5G i Unionen være avgjørende 

for den økonomisk utviklingen og for konkurranseevnen og produktiviteten til Unionens økonomi. Unionen må derfor ta 

føringen ved å sikre tilstrekkelig spektrum til at lanseringen og utviklingen av 5G skal kunne lykkes. I tillegg bør 

medlemsstatene når de tillater bruken av 700 MHz-frekvensbåndet, ta hensyn til muligheten for å sikre at virtuelle 

mobilnettilbydere kan øke sin geografiske dekning. Dersom en medlemsstat anmoder om det, bør Kommisjonen om 

mulig legge til rette for auksjoner organisert i fellesskap, og dermed bidra til felleseuropeiske strukturer. 

11) Deling av spektrum i et felles frekvensbånd mellom toveis trådløst bredbånd for bruk over et stort område 

(oppforbindelse og nedforbindelse) på den ene side og enveis fjernsynskringkasting eller trådløse PMSE-lydanvendelser 

på den annen side er teknisk problematisk dersom dekningsområdene overlapper eller ligger nærme hverandre. Dette 

betyr at å endre 700 MHz-frekvensbåndets bruksområde til toveis bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon vil frata brukere av DTT og trådløst PMSE-lydutstyr deler av sine spektrumressurser. DTT- 

og PMSE-sektorene trenger derfor langsiktig reguleringsmessig forutsigbarhet med hensyn til tilgjengeligheten av 

tilstrekkelig spektrum slik at de kan sikre bærekraftig levering og utvikling av sine tjenester, særlig fritt tilgjengelige 

fjernsynssendinger, og for å sikre et gunstig miljø for investeringer slik at Unionens mål og nasjonale mål innenfor 

audiovisuell politikk, f.eks. sosial utjevning, mediemangfold og kulturelt mangfold, blir oppfylt. Det er mulig at det vil 

bli nødvendig å treffe tiltak på unionsplan og nasjonalt plan for å sikre ytterligere spektrumressurser til trådløst PMSE-

lydutstyr utenfor frekvensbåndet 470–790 MHz.  
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12) I sin rapport til Kommisjonen anbefalte Pascal Lam, lederen av høynivåprosessen om framtidig bruk av UFF-båndet 

(frekvensbåndet 470–790 MHz), at 700 MHz-frekvensbåndet gjøres tilgjengelig for trådløst bredbånd innen  

2020 (+/– to år). En slik frigivelse vil bidra til å nå målet om langsiktig reguleringsmessig forutsigbarhet for DTT ved at 

frekvensbåndet under 700 MHz gjøres tilgjengelig fram til 2030, selv om dette vil måtte vurderes på nytt innen 2025. 

13) Gruppen for radiospektrumpolitikk anbefalte i sin uttalelse av 19. februar 2015 om en langsiktig strategi for framtidig 

bruk av UFF-båndet (frekvensbåndet 470–790 MHz) i Den europeiske union at en samordnet strategi vedtas i hele 

Unionen for å gjøre 700 MHz-frekvensbåndet tilgjengelig for effektiv bruk til trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon innen utgangen av 2020, og bemerket at medlemsstatene av behørig berettigede grunner kan 

beslutte å utsette tilgjengeliggjøringen av frekvensbåndet med opptil to år. I tillegg bør tilgangen til frekvensbåndet 

under 700 MHz for yting av kringkastingstjenester sikres fram til 2030. 

14) Noen medlemsstater har allerede innledet eller avsluttet en nasjonal prosess for å tillate bruk av 700 MHz-frekvens-

båndet til toveis bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon. En samordnet tilnærming er 

nødvendig med hensyn til den framtidige bruken av 700 MHz-frekvensbåndet, noe som også vil gi reguleringsmessig 

forutsigbarhet, skape balanse mellom medlemsstatenes mangfold og målene for det digitale indre marked og fremme 

europeisk lederskap innenfor internasjonal teknologiutvikling. I den forbindelse bør medlemsstatene være pålagt å endre 

700 MHz-frekvensbåndets bruksområde i rimelig tid og i samsvar med unionsretten og nasjonal lovgivning. 

15) Medlemsstatene bør av behørig berettigede grunner kunne utsette tillatelsen til bruk av 700 MHz-frekvensbåndet til 

bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, med opptil to år etter 

utløpet av Unionens felles frist i 2020. Begrunnelsen for en slik utsettelse bør være begrenset til uløste spørsmål om 

samordning over landegrensene som fører til skadelig interferens, behovet for og kompleksiteten forbundet med den 

tekniske overgangen for en stor andel av befolkningen til avanserte kringkastingsstandarder, finanskostnader knyttet til 

overgangen som overstiger forventede inntekter fra tildelingsprosessen, og force majeure. Medlemsstatene bør treffe 

alle nødvendige tiltak for å minimere skadelig interferens dette medfører i de berørte medlemsstatene. Dersom 

medlemsstatene beslutter å utsette tillatelsen til bruk av 700 MHz-frekvensbåndet, bør de underrette de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen om dette og ta med de behørig berettigede grunnene til dette i sine nasjonale 

kjøreplaner. Slike medlemsstater og eventuelle medlemsstater som påvirkes av utsettelsen, bør samarbeide for å 

samordne prosessen med å frigjøre 700 MHz-frekvensbåndet, og bør ta med opplysninger om slik samordning i sine 

nasjonale kjøreplaner. 

16) Bruken av 700 MHz-frekvensbåndet til andre anvendelser i tredjestater som er tillatt i henhold til internasjonale avtaler, 

eller i deler av nasjonalt territorium som medlemsstatenes myndigheter ikke har effektiv kontroll over, kan i enkelte 

medlemsstater begrense bruken av 700 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon. Dette vil hindre disse medlemsstatene i å følge den felles tidsplanen som er fastsatt på unionsplan. De 

berørte medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak for å minske varigheten og den geografiske utbredelsen av disse 

begrensningene, og bør ved behov anmode om bistand fra Unionen i henhold til artikkel 10 nr. 2 i beslutning 

nr. 243/2012/EU. De bør også underrette Kommisjonen om slike begrensninger i henhold til artikkel 6 nr. 2 og artikkel 

7 i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF(1), og opplysningene bør offentliggjøres i samsvar med artikkel 5 i 

vedtak nr. 676/2002/EF. 

17) Denne beslutning bør ikke berøre tiltak truffet på nasjonalt plan i samsvar med unionsretten for å ivareta mål av allmenn 

interesse knyttet til medlemsstatenes rett til å tilrettelegge og bruke sitt spektrum til formål som gjelder offentlig orden, 

offentlig sikkerhet og forsvar. 

18) Bruken av 700 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon bør 

underlegges en fleksibel tillatelsesordning så snart som mulig. Dette bør omfatte en mulighet for rettighetshavere til 

bruk av spektrum til å overdra og leie ut sine eksisterende rettigheter i forbindelse med anvendelsen av artikkel 9, 9a og 

9b i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(2), idet det tas hensyn til plikten til å fremme effektiv konkurranse 

uten konkurransevridning i det indre marked for elektroniske kommunikasjonstjenester i henhold til artikkel 5 i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 

(radiospektrumvedtaket) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 
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beslutning nr. 243/2012/EU. Medlemsstatene bør i sine vurderinger ved tildeling av lisenser til bruk av spektrum ta 

hensyn til sertifikatenes varighet, til operatørenes virksomhetsplan og deres bidrag til å oppnå målene for den digitale 

dagsordenen og til fremming av nyskapende digitale tjenester og langsiktige sosioøkonomiske fordeler. 

19) Det er viktig å oppnå langsiktig reguleringsmessig forutsigbarhet for DTT med hensyn til tilgang til frekvensbåndet 

under 700 MHz, idet det tas hensyn til resultatet av verdens radiokonferanse i 2015. I samsvar med artikkel 9 og 9a i 

direktiv 2002/21/EF bør medlemsstatene ha en fleksibel tilnærming når det er mulig, og bør kunne tillate innføring av 

alternative bruksområder, f.eks. bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvens-

båndet under 700 MHz i samsvar med nasjonale behov for distribusjon av kringkastingstjenester, herunder nyskapende 

brukerstyrte initiativer. Slike alternative bruksområder bør sikre fortsatt tilgang til spektrum for kringkasting som 

primærbruker, med forbehold for nasjonal etterspørsel. For dette formål bør medlemsstatene fremme samarbeid mellom 

kringkastere, kringkastingsoperatører og mobiloperatører for å lette konvergens mellom audiovisuelle plattformer og 

internettplattformer og delt bruk av spektrum. Når de tillater bruk innenfor frekvensbåndet under 700 MHz til bakke-

baserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, bør medlemsstatene sikre at slik bruk ikke 

forårsaker skadelig interferens med digital bakkebasert kringkasting i nabomedlemsstater som fastsatt i avtalen fra det 

regionale radiokommunikasjonskonferansen i 2006. 

20) Medlemsstatene bør vedta sammenhengende nasjonal kjøreplaner for å lette bruken av frekvensbåndet under 700 MHz 

til bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og samtidig sikre kontinuitet for fjernsyns-

tjenester som forlater båndet. Når slike nasjonale kjøreplaner er vedtatt, bør medlemsstatene gjøre dem tilgjengelige 

innenfor Unionen på en åpen måte. De nasjonale kjøreplanene bør omfatte tiltak og tidsplaner med hensyn til endring av 

frekvensplaner, teknisk utvikling innenfor nett- og sluttbrukerutstyr, sameksistens mellom radioutstyr og annet utstyr, 

eksisterende og nye tillatelsesordninger, mekanismer for å unngå skadelig interferens med spektrumbrukere i tilstøtende 

frekvensbånd og opplysninger om muligheten for kompensasjon for eventuelle kostnader i forbindelse med overgangen, 

blant annet for å unngå kostnader for sluttbrukere eller kringkastere. Dersom medlemsstater har til hensikt å 

opprettholde DTT, bør de i de nasjonale kjøreplanene vurdere muligheten for legge til rette for oppgraderinger av kring-

kastingsutstyr til mer spektrumeffektive teknologier som avanserte videoformater (f.eks. HEVC) eller signaloverførings-

teknologier (f.eks. DVB-T2). 

21) Omfanget av og ordningen for den eventuelle kompensasjonen for å gjennomføre overgangen i bruk av spektrum, særlig 

for sluttbrukerne, bør analyseres i samsvar med relevante nasjonale bestemmelser som fastsatt i artikkel 14 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF(1), og bør være forenlig med artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, f.eks. for å lette overgangen til mer spektrumeffektive teknologier. Kommisjonen bør på 

anmodning kunne gi veiledning til en medlemsstat for å lette overgangen i bruk av spektrum. 

22) Kommisjonen bør i samarbeid med medlemsstatene framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

utviklingen i bruken av frekvensbåndet under 700 MHz, med sikte på å sikre effektiv bruk av spektrum i henhold til 

gjeldende unionsrett. Kommisjonen bør ta hensyn til sosiale, økonomiske, kulturelle og internasjonale aspekter som 

påvirker bruken av frekvensbåndet under 700 MHz, ytterligere teknologisk utvikling, endringer i forbrukeratferd og 

tilknytningskravene for å fremme vekst og nyskaping i Unionen. 

23) Ettersom målet for denne beslutning, som er å sikre en samordnet strategi for bruken av frekvensbåndet 470–790 MHz i 

Unionen i samsvar med de felles målene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Innen 30. juni 2020 skal medlemsstatene tillate bruk av frekvensbåndet 694–790 MHz («700 MHz-frekvensbåndet») til 

bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, bare på harmoniserte 

tekniske vilkår fastsatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 4 i vedtak nr. 676/2002/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21). 
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Medlemsstatene kan imidlertid utsette tillatelsen til bruk av 700 MHz-frekvensbåndet med opptil to år av en eller flere av de 

behørig berettigede grunnene angitt i vedlegget til denne beslutning. Ved en slik utsettelse skal den berørte medlemsstaten 

underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette og ta med de behørig berettigede grunnene i den nasjonale 

kjøreplanen vedtatt i henhold til artikkel 5 i denne beslutning. Medlemsstatene skal om nødvendig gjennomføre godkjennings-

prosessen eller endre relevante eksisterende rettigheter til bruk av spektret i samsvar med direktiv 2002/20/EF for å gjøre slik 

bruk mulig. 

En medlemsstat som utsetter tillatelsen til bruk av 700 MHz-frekvensbåndet i henhold til annet ledd, og medlemsstater som 

berøres av denne utsettelsen, skal samarbeide for å samordne prosessen med å frigjøre 700 MHz-frekvensbåndet til trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og ta med opplysninger om denne samordningen i de nasjonale kjøreplanene 

vedtatt i henhold til artikkel 5. 

2. For å tillate bruk av 700 MHz-frekvensbåndet i samsvar med nr. 1 skal medlemsstatene innen 31. desember 2017 inngå

alle nødvendige avtaler om samordning av frekvenser over landegrensene i Unionen. 

3. Medlemsstatene behøver ikke å overholde forpliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 i geografiske områder der samordning av

frekvenser med tredjestater fortsatt er uavklart, forutsatt at medlemsstatene gjør det som er mulig for å minske varigheten og 

den geografiske rekkevidden av slik uavklart samordning og årlig avgir rapport om resultatene til Kommisjonen inntil de 

utestående spørsmålene som gjelder samordning, er løst. 

Første ledd får anvendelse på problemer med samordning av spektrum i Republikken Kypros som skyldes at den kypriotiske 

regjeringen er forhindret fra å utøve effektiv kontroll på deler av sitt territorium. 

4. Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes rett til å tilrettelegge og bruke sitt spektrum til formål som gjelder

offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar. 

Artikkel 2 

Ved tildeling av bruksrettigheter i 700 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbånds-

tjenester for elektronisk kommunikasjon, bør medlemsstatene tillate overdragelse og utleie av slike rettigheter etter åpne 

framgangsmåter med innsynsmulighet, i henhold til gjeldende unionsrett. 

Artikkel 3 

1. Når medlemsstater tillater bruk av eller endrer eksisterende rettigheter til bruk av 700 MHz-frekvensbåndet, skal de ta

behørig hensyn til behovet for å oppnå målhastigheten og kvalitetsmålsettingene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i beslutning 

nr. 243/2012/EU, herunder dekning i forhåndsfastsatte nasjonalt prioriterte områder der det er nødvendig, f.eks. langs hoved-

fartsårer, slik at trådløse anvendelser og europeisk lederskap innenfor nye digitale tjenester kan bidra effektivt til økonomisk 

vekst i Unionen. Slike tiltak kan omfatte vilkår for å lette eller oppmuntre til deling av nettinfrastruktur eller spektrum i samsvar 

med unionsretten. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal medlemsstatene vurdere behovet for å knytte vilkår til bruksrettigheter til frekvenser i

700 MHz-frekvensbåndet og eventuelt rådspørre relevante berørte parter. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal sikre at frekvensbåndet 470–694 MHz («frekvensbåndet under 700 MHz») minst fram til 2030 forblir 

tilgjengelig for bakkebaserte kringkastingstjenester, herunder vederlagsfritt fjernsyn, og for bruk av trådløst PMSE-lydutstyr i 

henhold til nasjonale behov, idet det tas hensyn til prinsippet om teknologisk nøytralitet. Medlemsstatene skal sikre at enhver 

annen bruk av frekvensbåndet under 700 MHz på deres territorium er forenlig med det nasjonale kringkastingsbehovet i 

vedkommende medlemsstat og ikke forårsaker skadelig interferens med eller krever vern mot bakkebaserte kringkastings-

tjenester i en nabomedlemsstat. Slik bruk skal ikke berøre forpliktelser som følger av internasjonale avtaler, f.eks. avtaler om 

samordning av frekvenser over landegrensene. 

Artikkel 5 

1. Så snart som mulig og senest 30. juni 2018 skal medlemsstatene vedta og offentliggjøre sine nasjonale planer og

tidsplaner («nasjonal kjøreplan»), som skal omfatte detaljerte trinn for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 1 og 4. 

Medlemsstatene skal utarbeide sine nasjonale kjøreplaner etter samråd med alle berørte parter. 
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2. For å sikre at bruken av 700 MHz-frekvensbåndet skjer i samsvar med artikkel 1 nr. 1, skal medlemsstatene, der det er

relevant, ta med i sine nasjonale kjøreplaner opplysninger om tiltak, herunder eventuelle støttetiltak, for å begrense konse-

kvensene av den forestående overgangsprosessen for offentligheten og for bruk av trådløst PMSE-lydutstyr, og for å legge til 

rette for rask tilgang til samvirkende nettverksutstyr og mottakere for fjernsynskringkasting på det indre marked. 

Artikkel 6 

Medlemsstatene kan, når det er hensiktsmessig og i samsvar med unionsretten, sikre at det på en rask og åpen måte gis 

tilstrekkelig kompensasjon for direkte kostnader, særlig for sluttbrukere, i forbindelse med overføring eller ny tildeling av 

spektrumbruk, blant annet for å lette overgangen til mer spektrumeffektive teknologier. 

På anmodning fra den berørte medlemsstaten kan Kommisjonen gi veiledning om slik kompensasjon for å lette overgangen i 

bruk av spektrum. 

Artikkel 7 

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om utviklingen i 

bruken av frekvensbåndet under 700 MHz, med sikte på å sikre effektiv bruk av spektrum i henhold til gjeldende unionsrett. 

Kommisjonen skal ta hensyn til sosiale, økonomiske, kulturelle og internasjonale aspekter som påvirker bruken av 

frekvensbåndet under 700 MHz i henhold til artikkel 1 og 4, ytterligere teknologisk utvikling, endringer i forbrukeratferd og 

tilknytningskravene for å fremme vekst og nyskaping i Unionen. 

Artikkel 8 

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

Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 17. mai 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

C. ABELA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Berettigede grunner for en utsatt tillatelse til bruk av 700 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte systemer som kan levere 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, til etter 30. juni 2020 (artikkel 1 nr. 1): 

1) Uløste spørsmål om samordning over landegrensene som fører til skadelig interferens.

2) Behovet for å sikre og kompleksiteten forbundet med å sikre den tekniske overgangen for en stor andel av befolkningen til

avanserte kringkastingsstandarder.

3) Finanskostnadene knyttet til overgangen overstiger forventede inntekter fra tildelingsprosessen.

4) Force majeure.

 ____________ 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/1629 

av 14. september 2016 

om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, om endring av 

direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF(4) innfører harmoniserte vilkår for utstedelse av tekniske sertifikater for 

fartøyer for fart på innlands vannveier i hele Unionens nett av innlands vannveier. 

2) De tekniske kravene til fartøyer som er i fart på Rhinen, fastsettes av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen 

(CCNR). 

3) De tekniske kravene i vedleggene til direktiv 2006/87/EF omfatter de fleste bestemmelsene fastsatt i reglene for 

besiktelse av fartøyer på Rhinen, i den versjonen som er godkjent av CCNR i 2004. Vilkårene for og de tekniske 

kravene ved utstedelse av sertifikater for fart på innlands vannveier i henhold til artikkel 22 i Den reviderte 

konvensjonen om skipsfart på Rhinen oppdateres jevnlig og anses å gjenspeile den seneste tekniske utviklingen. 

4) På grunn av de ulike rettslige rammene og tidsrammene for beslutningstaking er det vanskelig å bevare likeverdighet 

mellom unionssertifikater for fart på innlands vannvannveier som utstedes i henhold til direktiv 2006/87/EF, og 

sertifikatene som utstedes i henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen. Dette fører til 

manglende rettssikkerhet, noe som kan få negativ innvirkning på sikkerheten til sjøs. 

5) For å oppnå harmonisering på unionsplan og hindre konkurransevridning og varierende sikkerhetsnivåer bør de samme 

tekniske kravene gjelde for alle innlands vannveier i Unionen og oppdateres jevnlig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 177 av 11.6.2014, s. 58. 

(2) EUT C 126 av 26.4.2014, s. 48. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 16. juni 2016 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 14. september 2016. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF (EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/50/53 
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6) Ettersom CCNR har tilegnet seg betydelig sakkunnskap når det gjelder å utvikle og oppdatere tekniske krav til fartøyer i 

fart på innlands vannveier, bør denne sakkunnskapen utnyttes til fulle til fordel for innlands vannveier i Unionen. Den 

europeiske komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) som opptrer under overoppsyn av 

CCNR og er åpen for eksperter fra alle medlemsstater, er ansvarlig for å utarbeide tekniske standarder for fart på 

innlands vannveier som Unionen bør vise til. 

7) Unionssertifikater for fart på innlands vannveier som attesterer at farkostene oppfyller de tekniske kravene, bør være 

gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

8) Det bør være en høyere grad av harmonisering av vilkårene for medlemsstatenes utstedelse av Unionens tilleggs-

sertifikater for fart på innlands vannveier på vannveier i sone 4. 

9) Av hensyn til sikkerheten bør standarder harmoniseres i høy grad og på en slik måte at sikkerhetsstandardene for 

innlands vannveier i Unionen ikke blir mindre omfattende. Medlemsstatene bør imidlertid, etter samråd med Kommi-

sjonen, kunne fastsette særlige bestemmelser knyttet til tekniske tilleggskrav eller mindre omfattende tekniske krav for 

visse soner, forutsatt at slike tiltak er begrenset til de særlige områdene angitt i vedlegg III og IV. 

10) Medlemsstatene bør ha mulighet til å gjøre unntak fra dette direktiv i visse tilfeller knyttet til innlands vannveier som 

ikke har forbindelse med en annen medlemsstats vannveier eller visse farkoster som utelukkende er i fart på innlands 

vannveier, samtidig som et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes. I tilfeller der slike unntak omfatter samtlige 

farkoster som er i fart i en medlemsstat, vil det være en urimelig og unødvendig plikt for den medlemsstaten å 

innarbeide alle forpliktelsene fastsatt i dette direktiv. Medlemsstater kan ikke utstede unionssertifikater for fart på 

innlands vannveier med mindre de har innarbeidet de relevante forpliktelsene i henhold til dette direktiv. 

11) Unntak fra dette direktiv og anerkjennelse av likeverdighet for bestemte farkoster bør være mulig for å legge til rette for 

alternative metoder, fremme innovasjon eller unngå urimelig høye kostnader, forutsatt at tilsvarende eller tilstrekkelig 

grad av sikkerhet ivaretas. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet når det gjelder slike unntak og anerkjennelse av likeverdighet. Kommisjonen bør ha mulighet 

til å vise til anbefalinger fra CESNI når det gjelder slike unntak og anerkjennelse av likeverdighet. Denne myndigheten 

bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

12) Med tanke på administrativ, teknisk og økonomisk effektivitet bør medlemsstatene ha mulighet til å utpeke de ved-

kommende myndigheter som er ansvarlige for å sikre samsvar med dette direktiv og korrekt anvendelse i samsvar med 

nasjonal praksis. 

13) Det bør utstedes unionssertifikater for fart på innlands vannveier til farkoster som har gjennomgått en teknisk inspeksjon 

med tilfredsstillende resultat før de tas i bruk. Denne tekniske inspeksjonen bør gjennomføres for å kontrollere om 

farkosten oppfyller de tekniske kravene fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør til 

enhver tid ha rett til å kontrollere slik overholdelse og at et gyldig sertifikat for fart på innlands vannveier er tilgjengelig 

om bord. 

14) Innenfor visse frister og avhengig av den aktuelle farkostens kategori er det hensiktsmessig å fastsette gyldighetstiden 

for unionssertifikater for fart på innlands vannveier i hvert enkelt tilfelle. 

15) For å opprettholde en høy grad av sikkerhet for fart på innlands vannveier er det nødvendig å fastsette nærmere 

bestemmelser om erstatning, fornyelse, forlengelse av gyldighetstiden og utstedelse av nye unionssertifikater for fart på 

innlands vannveier. 

16) For å sikre at dette direktivet gjennomføres på en effektiv måte bør informasjon om farkoster for fart på innlands 

vannveier føres inn i den europeiske skrogdatabasen til bruk for vedkommende myndigheter. Den europeiske skrog-

databasen bør særlig gjøre det mulig å kontrollere historikken til sertifikatsøknader som ikke er ferdigbehandlet, samt 

kontrollere opplysninger om samtlige gyldige sertifikater som allerede er utstedt til den aktuelle farkosten. Kommi-

sjonen bør føre og tilpasse den europeiske skrogdatabasen på en slik måte at den fullt ut kan bidra til anvendelsen av 

dette direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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17) Tiltakene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF(1) må fortsette å gjelde for fartøyer som ikke 

omfattes av dette direktiv. 

18) For å bedre EU-regelverkets klarhet bør virkeområdet for direktiv 2009/100/EF tilpasses for å ta høyde for det 

utfyllende virkeområdet for dette direktiv, og for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder internasjonale avtaler. 

Direktiv 2009/100/EF bør derfor endres. 

19) Det bør innføres en overgangsordning for farkoster som er i fart, og som ennå ikke har et unionssertifikat for fart på 

innlands vannveier når de gjennomgår en første tekniske inspeksjon i henhold til de reviderte tekniske kravene fastsatt i 

dette direktiv. 

20) Med sikte på bedre og enklere lovgivning bør dette direktiv kunne vise til internasjonale standarder uten at disse må 

gjengis i Unionens regelverk. 

21) CESNI er opprettet for å lette harmoniseringen av tekniske standarder som anvendes i sektoren for innlands vannveier i 

hele Europa. For å sikre et høyt sikkerhetsnivå og god effektivitet for fart på innlands vannveier, for å opprettholde 

likeverdighet mellom sertifikater for fart på innlands vannveier og for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen og øvrig utvikling i sektoren bør henvisningen til den gjeldende europeiske standarden for fastsettelse av 

tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier (ES-TRIN-standarden) i dette direktiv holdes à jour. 

Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

bør derfor gis Kommisjonen med hensyn til oppdatering av henvisningen til den nyeste utgaven av ES-TRIN-standarden 

og fastsettelse av dens anvendelsesdato. 

22) Når det er behørig begrunnet ved en passende analyse og det ikke finnes relevante og oppdaterte internasjonale 

standarder for å ivareta navigasjonssikkerheten, eller når endringer i beslutningsprosessen i CESNI er til skade for 

Unionens interesser, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV gis Kommisjonen med 

henblikk på å endre vedlegg II til dette direktiv ved å innføre hensiktsmessige tekniske krav for å sikre Unionens 

interesser. 

23) For å endre eller utfylle enkelte ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv bør myndigheten til å vedta rettsakter 

i samsvar med artikkel 290 i TEUV gis Kommisjonen med henblikk på endring av klassifiseringen av vannveier, 

nærmere presisering av hvilke opplysninger som skal føres inn i den europeiske skrogdatabasen, typer av tilgang til 

databasen og anvisninger om hvordan den fungerer, ajourføring av tekniske minstekrav til farkoster for bruk på innlands 

vannveier og endring av vedlegg III og IV for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling, endring av 

vedlegg V for å ajourføre og forenkle saksbehandlingsbestemmelsene, endring av vedlegg VI for å endre kriteriene for 

anerkjennelse av klasseselskaper for å ivareta navigasjonssikkerheten samt endring av alle henvisninger i dette direktiv 

til vedlegg II og V som kreves etter vedtakelsen av delegerte rettsakter. 

24) Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter, er det særlig viktig at den holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(2). For å sikre lik deltakelse i forberedel-

sen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der det arbeides med å 

utarbeide delegerte rettsakter. 

25) For å imøtekomme alternative metoder, fremme innovasjon, hindre urimelig høye kostnader, sørge for en effektiv 

prosess for utstedelse av sertifikater eller for å ta hensyn til regionale forhold bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet med henblikk på å tillate visse unntak fra de tekniske kravene for bestemte farkoster, anerkjennelse av 

klasseselskaper og godkjenning av tekniske tilleggskrav eller mindre omfattende tekniske krav for fartøyer som er i fart 

i visse soner som ikke har forbindelse med en annen medlemsstats vannveier. Nevnte myndighet bør utøves i samsvar 

med forordning (EU) nr. 182/2011.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF av 16. september 2009 om gjensidig godkjenning av sjødyktighetsbevis for fartøyer for 

fart på innlands vannveier (EUT L 259 av 2.10.2009, s. 8). 

(2) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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26) For å sikre en hensiktsmessig ramme for samordning og samarbeid med internasjonale organisasjoner som har 

kompetanse innen fart på innlands vannveier, særlig CCNR, og for utvikling av enhetlige tekniske standarder for fart på 

innlands vannveier som Unionen og internasjonale organisasjoner kan vise til, bør dette direktiv gjennomgås, særlig 

med hensyn til virkningen av tiltakene som direktivet innfører og ordningene for samarbeid med internasjonale organi-

sasjoner som har kompetanse innen fart på innlands vannveier, med sikte på å oppnå ett enhetlig sett med tekniske 

standarder. 

27) Danmark, Estland, Irland, Hellas, Spania, Kypros, Latvia, Malta, Portugal, Slovenia og Finland har ingen innlands 

vannveier eller det er ikke et betydelig omfang av fart på innlands vannveier. Det vil derfor være en urimelig og 

unødvendig plikt for disse medlemsstatene å innarbeide og gjennomføre dette direktiv. 

28) Ettersom målet for dette direktiv, som er å fastsette de tekniske kravene som er nødvendige for å ivareta sikkerheten for 

farkoster i fart på innlands vannveier, ikke kan nås i en felles ramme for godkjenning av et minste kvalifikasjonsnivå 

ved fart på innlands vannveier, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

29) Direktiv 2006/87/EF bør derfor oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG VANNVEISONER 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktiv fastsetter 

a)  de tekniske kravene som er nødvendige for å ivareta sikkerheten for farkoster i fart på innlands vannveier nevnt i  

artikkel 4, og 

b)  klassifiseringen av disse innlands vannveiene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på følgende farkoster: 

a)  Fartøyer med en lengde (L) på 20 meter eller mer. 

b)  Fartøyer der produktet av lengde (L), bredde (B) og dypgående (T) utgjør et volum på 100 kubikkmeter eller mer. 

c)  Slepe- og skyvebåter som er beregnet på å slepe eller skyve de farkostene som er nevnt i bokstav a) og b), eller flytende 

utstyr, eller på å slepe slike farkoster eller flytende utstyr i parformasjon. 

d)  Passasjerfartøyer. 

e)  Flytende utstyr.  
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2. Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) ferger,

b) militære fartøyer,

c) sjøgående skip, herunder sjøgående slepe- og skyvebåter, som

i) er i fart på eller befinner seg i farvann med tidevann, eller

ii) er midlertidig i fart på innlands vannveier,

forutsatt at de minst har om bord 

— et sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) (SOLAS) er 

overholdt, eller tilsvarende sertifikat, et sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon om lastelinjer av 1966 er 

overholdt, eller tilsvarende sertifikat, og et internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning (IOPP-sertifikat) 

som viser at Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (1973/1978) (MARPOL), er 

overholdt, 

— når det gjelder sjøgående skip som ikke omfattes av SOLAS, Den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer 

eller MARPOL, de relevante sertifikatene og fribordsmerkene som kreves i henhold til lovgivningen i deres respektive 

flaggstater, 

— når det gjelder passasjerfartøyer som ikke omfattes av noen av konvensjonene nevnt i første strekpunkt, et sertifikat om 

sikkerhetsregler og sikkerhetsstandarder for passasjerfartøyer utstedt i henhold til europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/45/EF av 17. mars 1998 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(1), eller 

— når det gjelder fritidsfartøyer som ikke omfattes av noen av konvensjonene nevnt i første strekpunkt, et sertifikat fra 

flaggstaten som viser et forsvarlig sikkerhetsnivå. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a) «farkost» et fartøy eller flytende utstyr,

b) «fartøy» et fartøy for fart på innlands vannveier eller et sjøgående skip,

c) «fartøy for fart på innlands vannveier» et fartøy som utelukkende eller hovedsakelig er beregnet for fart på innlands

vannveier,

d) «slepebåt» et fartøy som er spesialbygd for sleping,

e) «skyvebåt» et fartøy som er spesialbygd for framdrift av en skyvekonvoi,

f) «passasjerfartøy» et fartøy beregnet på dagsutflukter eller et fartøy med lugarer som er bygd og innrettet for transport av

flere enn 12 passasjerer,

g) «flytende utstyr» en flytende installasjon med arbeidsredskaper som kraner, mudringsutstyr, påledrivere eller heiser,

h) «flytende anlegg» enhver flytende installasjon som normalt ikke er beregnet på å bli flyttet, som f.eks. badeanlegg, dokker,

landgangsbroer eller båthus,

i) «flytende materiell» en flåte eller andre konstruksjoner, gjenstander eller kombinasjoner som er i stand til å være i fart, men

som ikke er et fartøy eller flytende utstyr eller flytende anlegg,

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1).  
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j) «fritidsfartøy» et fartøy, bortsett fra et passasjerfartøy, beregnet på sport og fritid, 

k) «hurtiggående fartøy» et motordrevet fartøy som kan oppnå en fart på over 40 km/t gjennom vann, 

l) «volumdeplasement» volumet av fartøyets undervannskropp i kubikkmeter, 

m) «lengde (L)» skrogets største lengde i meter, uten ror og baugspryd, 

n) «bredde (B)» skrogets største bredde i meter, målt til platehudens ytterkant (uten skovlhjul, fenderlist og lignende), 

o) «dypgående (T)» den loddrette avstanden i meter mellom det laveste punktet på skroget, uten kjølen eller andre fastgjorte 

festeinnretninger, og vannlinjen ved største dypgående, 

p) «innlands vannveier som har forbindelse med andre innlands vannveier» vannveier i en medlemsstat som har forbindelse til 

innlands vannveier i en annen medlemsstat, og som farkoster som omfattes av virkeområdet for dette direktiv, kan være i 

fart på i henhold til nasjonal eller internasjonal lovgivning. 

Artikkel 4 

Klassifisering av innlands vannveier 

1.  I dette direktiv skal Unionens innlands vannveier klassifiseres på følgende måte: 

a)  Sone 1, 2, 3 og 4: 

i)  Sone 1 og 2: De vannveiene som er oppført i kapittel 1 i vedlegg I. 

ii)  Sone 3: De vannveiene som er oppført i kapittel 2 i vedlegg I. 

iii)  Sone 4: Alle andre innlands vannveier som farkoster som omfattes av dette direktiv, kan være i fart på i henhold til 

nasjonal lovgivning. 

b)  Sone R: De vannveiene som er nevnt i bokstav a), og som det skal utstedes sertifikater for i samsvar med artikkel 22 i Den 

reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, i den ordlyd den artikkelen har 6. oktober 2016. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 når det gjelder endring av vedlegg I 

for å endre klassifiseringen av en vannvei, herunder å tilføye og stryke vannveier. Slike endringer av vedlegg I kan bare foretas 

på anmodning fra den berørte medlemsstaten for vannveier på vedkommende stats territorium. 

KAPITTEL 2 

SERTIFIKATER 

Artikkel 5 

Overholdelse av tekniske og sikkerhetsmessige krav 

1.  Medlemslandene skal sikre at farkoster nevnt i artikkel 2 nr. 1 som er i fart på innlands vannveier i Unionen nevnt i 

artikkel 4, bygges og vedlikeholdes i samsvar med kravene fastsatt i dette direktiv. 

2.  En farkosts samsvar med nr. 1 skal bekreftes ved et sertifikat utstedt i samsvar med dette direktiv.  
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Artikkel 6 

Unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal utstedes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene i samsvar

med dette direktiv. Ved utstedelse av unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal medlemsstatene kontrollere at et 

gyldig sertifikat som nevnt i artikkel 7 ikke allerede har blitt utstedt til den aktuelle farkosten. 

2. Unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal utformes i samsvar med malen i vedlegg II.

3. Hver medlemsstat skal utarbeid en liste over de vedkommende myndighetene i medlemsstaten som skal utstede

unionssertifikatene for fart på innlands vannveier, og skal underrette Kommisjonen om dette, herunder om eventuelle endringer 

av listen. Kommisjonen skal føre en oppdatert liste over vedkommende myndigheter på et egnet nettsted. 

4. Unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal utstedes til farkoster etter teknisk inspeksjon foretatt før farkosten tas

i bruk, for å sikre at den oppfyller de tekniske kravene nevnt i vedlegg II og V. 

5. Ved de tekniske inspeksjonene som er angitt i nr. 4 i denne artikkel og i artikkel 29, eller ved en teknisk inspeksjon som

utføres på anmodning fra farkostens eier eller eierens representant, skal det om nødvendig kontrolleres om en farkost oppfyller 

de tilleggskravene som er nevnt i nr. 1 og 2 i artikkel 23. 

6. Det er de vedkommende myndighetene som utsteder unionssertifikatet for fart på innlands vannveier, som skal fastsette

framgangsmåten for å sende inn en anmodning om inspeksjon og fastsette sted og tid for nevnte inspeksjon. Vedkommende 

myndighet skal fastsette hvilke dokumenter som skal legges fram. Framgangsmåten skal gjennomføres på en slik måte at 

inspeksjonen kan finne sted innen en rimelig tidsfrist etter at anmodningen er rettet. 

7. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal på anmodning fra farkostens eier eller eierens representant utstede et

unionssertifikat for fart på innlands vannveier til en farkost som ikke omfattes av dette direktiv, dersom farkosten oppfyller 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 7 

Plikt til å medbringe sertifikat 

Farkoster som er i fart på Unionens innlands vannveier nevnt i artikkel 4, skal medbringe følgende originaldokumenter: 

a) Når de er i fart på vannveier i sone R, enten

— et sertifikat utstedt i henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen eller 

— et unionssertifikat for fart på innlands vannveier som attesterer at farkosten, dersom det er relevant i henhold til 

overgangsbestemmelsene i vedlegg II til dette direktiv for farkoster som er i fart på Rhinen (sone R), fullt ut oppfyller 

de tekniske kravene i vedlegg II og V til dette direktiv, og som i henhold til gjeldende regler og framgangsmåter er 

fastslått å være likeverdige med de tekniske kravene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, 

b) når de er i fart på andre vannveier, et unionssertifikat for fart på innlands vannveier eller et sertifikat utstedt i samsvar med

artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, herunder eventuelle tilleggssertifikater for fart på innlands

vannveier i Unionen i samsvar med artikkel 8 til dette direktiv.
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Artikkel 8 

Unionens tilleggssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Farkoster som medbringer et gyldig unionssertifikat for fart på innlands vannveier eller et sertifikat utstedt i samsvar med

artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, skal ha et tilleggssertifikat for fart på innlands vannveier i 

Unionen i samsvar med artikkel 23 til dette direktiv. 

2. Tilleggssertifikatet for fart på innlands vannveier i Unionen skal utformes i samsvar med malen i vedlegg II og utstedes av

vedkommende myndigheter i henhold til vilkårene som er fastsatt for de aktuelle vannveiene. 

Artikkel 9 

Midlertidige unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan utstede et midlertidig unionssertifikat for fart på innlands vannveier til

a) farkoster som skal seile til et bestemt sted med tillatelse fra vedkommende myndighet for å få et unionssertifikat for fart på

innlands vannveier,

b) farkoster som har unionssertifikater for fart på innlands vannveier som har blitt tapt, ødelagt eller midlertidig trukket tilbake

i noen av de tilfellene som er nevnt i artikkel 13 og 15 eller i vedlegg II og V,

c) farkoster som unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal utstedes for etter inspeksjon med tilfredsstillende

resultat,

d) farkoster som ikke oppfyller alle vilkårene som kreves for å få utstedt et unionssertifikat for fart på innlands vannveier i

samsvar med vedlegg II og V,

e) farkoster med så store skader at de ikke lenger oppfyller kravene for å få utstedt et unionssertifikat for fart på innlands

vannveier,

f) flytende anlegg eller flytende materiell når de myndighetene som har ansvaret for spesialtransport i henhold til gjeldende

sjøfartsregelverk i medlemsstatene, krever at et slikt unionssertifikat for fart på innlands vannveier må være om bord før de

gir sin tillatelse til å gjennomføre spesialtransport,

g) farkoster som i samsvar med artikkel 25 og 26 i dette direktiv omfattes av et unntak fra vedlegg II og V, i påvente av at

relevante gjennomføringsrettsakter vedtas.

2. Det midlertidige unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal bare utstedes når sjødyktigheten til farkosten, det

flytende anlegget eller det flytende materiellet synes å være sikret på en tilfredsstillende måte. Det skal utformes ved bruk av 

malen i vedlegg II. 

3. Det midlertidige unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal inneholde de vilkårene som vedkommende

myndighet anser å være nødvendige, og det skal ha følgende gyldighetsperiode: 

a) I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), d), e) og f), for én bestemt reise som skal finne sted innen et passende tidsrom,

som ikke overstiger én måned.

b) I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav b) og c), for et passende tidsrom.

c) I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav g), for seks måneder: Det midlertidige unionssertifikatet for fart på innlands

vannveier kan forlenges med seks måneder ad gangen fram til den respektive gjennomføringsrettsakten er vedtatt.
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Artikkel 10 

Gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier som er utstedt til nybygde farkoster, skal fastsettes av

vedkommende myndighet og skal ikke overstige 

a) fem år for passasjerfartøyer og hurtiggående fartøyer,

b) ti år for alle andre farkoster.

Gyldighetstiden skal angis i unionssertifikatet for fart på innlands vannveier. 

2. For farkoster som allerede er i fart før den tekniske inspeksjonen foretas, skal vedkommende myndighet fastsette

gyldighetstiden for unionssertifikatet for fart på innlands vannveier i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av resultatet av 

inspeksjonen. Gyldighetstiden skal imidlertid ikke overstige de gyldighetstidene som er angitt i nr. 1. 

Artikkel 11 

Forlengelse av gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier i unntakstilfeller 

Gyldighetstiden for et unionssertifikat for fart på innlands vannveier kan i samsvar med vedlegg II og V unntaksvis forlenges 

med høyst seks måneder av den vedkommende myndigheten som utstedte eller fornyet sertifikatet, uten teknisk inspeksjon. En 

slik forlenget gyldighet skal oppføres på nevnte sertifikat. 

Artikkel 12 

Fornyelse av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal fornyes ved gyldighetstidens utløp på de vilkårene som er fastsatt i

artikkel 6, etter en teknisk inspeksjon for å kontrollere om farkosten oppfyller de tekniske kravene nevnt i vedlegg II og V. 

Unionssertifikater for fart på innlands vannveier kan fornyes av enhver vedkommende myndighet som Kommisjonen har blitt 

underrettet om i henhold til artikkel 6 nr. 3. 

2. Ved fornyelse av unionssertifikater for fart på innlands vannveier skal overgangsbestemmelsene i vedlegg II gjelde for

farkosten på de vilkårene som er angitt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 13 

Erstatning av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

Hver medlemsstat skal fastsette vilkårene for å erstatte et gyldig unionssertifikat for fart på innlands vannveier som er tapt eller 

ødelagt. Disse vilkårene krever at farkoster som søker om å få et sertifikat erstattet, skal framlegge en erklæring i tilfeller der 

sertifikatet er tapt, eller levere inn sertifikatet i tilfeller der sertifikatet er ødelagt. Det skal framgå av det nye sertifikatet at det er 

et duplikat. 
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Artikkel 14 

Større endringer eller reparasjoner av farkoster 

Ved større endringer eller reparasjoner som får innvirkning på farkostens overholdelse av de tekniske kravene nevnt i vedlegg II 

og V med tanke på den strukturelle styrken i farkostens konstruksjon, eller på seilings- og manøvreringsegenskaper eller særlige 

egenskaper ved farkosten, skal farkosten gjennomgå den tekniske inspeksjonen som er angitt i artikkel 6, før den legger ut på en 

ny reise. 

Etter denne inspeksjonen skal det eksisterende unionssertifikatet for fart på innlands vannveier endres for å gjenspeile 

farkostens endrede tekniske egenskaper, eller trekkes tilbake og et nytt utstedes. Dersom det nye sertifikatet utstedes i en annen 

medlemsstat enn den staten som utstedte eller fornyet det opprinnelige sertifikatet, skal vedkommende myndighet som utstedte 

eller fornyet sertifikatet, underrettes om dette innen 30 dager etter utstedelsen av det nye sertifikatet. 

Artikkel 15 

Avslag på utstedelse eller fornyelse og tilbaketrekking av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

1. Enhver beslutning om å avslå å utstede eller fornye et unionssertifikat for fart på innlands vannveier skal begrunnes.

Eieren av farkosten eller eierens representant skal underrettes om beslutningen og opplyses om hvilken klageadgang og frister 

som gjelder i den aktuelle medlemsstaten. 

2. Ethvert gyldig unionssertifikat for fart på innlands vannveier kan tilbakekalles av vedkommende myndighet som har

utstedt eller fornyet det, dersom farkosten ikke lenger oppfyller de tekniske kravene angitt i sertifikatet. 

Artikkel 16 

Anerkjennelse av sertifikater for farkoster fra tredjestater 

I påvente av at avtaler mellom Unionen og tredjestater om gjensidig anerkjennelse av sertifikater trer i kraft, kan vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat anerkjenne sertifikater for farkoster fra tredjestater for fart på vannveiene i nevnte medlemsstat. 

Artikkel 17 

Sertifikatregister 

Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter fører et register over alle sertifikatene de har utstedt eller 

fornyet i henhold til artikkel 6, 8, 9 og 12. Dette registeret skal inneholde alle opplysningene i sertifikatmalen som er angitt i 

vedlegg II. 
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KAPITTEL 3 

FARTØYIDENTIFIKASJON, INSPEKSJONER OG ENDREDE TEKNISKE KRAV 

Artikkel 18 

Entydig europeisk fartøyidentifikasjonsnummer 

1. Medlemsstatene skal sikre at hver farkost tildeles et entydig europeisk fartøyidentifikasjonsnummer (ENI-nummer) i

samsvar med vedlegg II og V. 

2. Hver farkost skal ha bare ett ENI-nummer, som skal være det samme i hele dens levetid.

3. Ved utstedelsen av et unionssertifikat for fart på innlands vannveier skal den vedkommende myndigheten angi ENI-

nummeret i sertifikatet. 

4. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de vedkommende myndighetene som er ansvarlige for tildeling av ENI-

numre, og skal underrette Kommisjonen om dette, samt om eventuelle endringer på listen. Kommisjonen skal føre en oppdatert 

liste over vedkommende myndigheter på et egnet nettsted. 

Artikkel 19 

Europeisk skrogdatabase 

1. Kommisjonen skal føre den europeiske skrogdatabasen for å støtte forvaltningsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten og

forenkle navigeringen, og for å sikre anvendelsen av dette direktiv. 

Enhver behandling av personopplysninger som utføres av medlemsstatene, skal skje i samsvar med unionsretten om vern av 

personopplysninger, og særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(1). 

Enhver behandling av personopplysninger som utføres av Kommisjonen, skal skje i samsvar med europaparlaments og råds-

forordning (EF) nr. 45/2001(2). 

2. Medlemsstatene skal sikre at de vedkommende myndighetene omgående fører inn følgende for hver farkost i den

europeiske skrogdatabasen: 

a) Opplysninger som identifiserer og beskriver farkosten i samsvar med dette direktiv.

b) Opplysninger om de sertifikatene som er utstedt, fornyet, erstattet og trukket tilbake samt den vedkommende myndigheten

som har utstedt sertifikatet, i samsvar med dette direktiv.

c) En digital kopi av alle sertifikater utstedt av vedkommende myndigheter i samsvar med dette direktiv.

d) Opplysninger om eventuelle avviste søknader eller søknader som ikke er ferdigbehandlet i samsvar med dette direktiv.

e) Eventuelle endringer av opplysningene nevnt i bokstav a) til d).

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 8.12.2001, s. 1). 
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3. Opplysningene nevnt i nr. 2 kan behandles av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, parter i Den reviderte

konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjestater som er tillagt oppgaver knyttet til anvendelsen av dette direktiv og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(1) med henblikk på 

a) anvendelse av dette direktiv og direktiv 2005/44/EF,

b) å sikre trafikken på vannveiene og infrastrukturforvaltning,

c) å opprettholde eller håndheve navigasjonssikkerheten,

d) innsamling av statistiske opplysninger.

4. Den vedkommende myndigheten i en medlemsstat kan overføre personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal

organisasjon, forutsatt at det gjøres på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og at kravene i forordning (EU) 

2016/679, særlig kravene i kapittel V i nevnte forordning, er oppfylt. Medlemsstatene skal sikre at overføringen er nødvendig 

for formålene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. Medlemsstatene skal sikre at tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen 

ikke overfører opplysningene til en annen tredjestat eller internasjonal organisasjon uten at uttrykkelig skriftlig tillatelse er gitt 

og vilkårene som er angitt av den vedkommende myndigheten i medlemsstaten, er oppfylt. 

5. Kommisjonen kan, på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle, overføre personopplysninger eller gi tilgang til den

europeiske skrogdatabasen til en myndighet i en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, forutsatt at overføringen eller 

tilgangen er nødvendig for formålene nevnt i nr. 3 i denne artikkel og kravene i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 er 

oppfylt. Kommisjonen skal sikre at overføringen eller tilgangen er nødvendig for formålene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Kommisjonen skal sikre at tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen ikke overfører opplysningene til en annen 

tredjestat eller internasjonal organisasjon uten at uttrykkelig skriftlig tillatelse er gitt og vilkårene som er angitt av Kommi-

sjonen, er oppfylt. 

6. De vedkommende myndighetene skal sikre at opplysningene om en farkost slettes fra databasen nevnt i nr. 1 når farkosten

hogges opp. 

7. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 som gir nærmere opplysninger om

a) dataene som skal registreres i databasen av medlemsstatene,

b) tillate tilgangstyper, idet det tas hensyn kategoriene av mottakerne av data og formålene for behandling av slike data, som

nevnt i nr. 3 i denne artikkel,

c) anvisninger om bruk og drift av databasen, særlig med hensyn til datasikkerhetstiltak, koding og behandling av data og

databasens sammenkopling med registrene nevnt i artikkel 17.

Artikkel 20 

Gjennomføring av tekniske inspeksjoner 

1. Medlemslandene skal sikre at de vedkommende myndighetene nevnt i nr. 3 gjennomfører de førstegangsinspeksjoner,

periodiske inspeksjoner, spesialinspeksjoner og frivillige inspeksjoner som er angitt i dette direktiv. 

2. Disse vedkommende myndighetene kan helt eller delvis unnlate å foreta den tekniske inspeksjonen av farkosten dersom

det av en gyldig bekreftelse utstedt av et godkjent klasseselskap i samsvar med artikkel 21, klart framgår at farkosten helt eller 

delvis oppfyller de tekniske kravene nevnt i vedlegg II og V. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands 

vannveier i Fellesskapet (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152). 
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3. Hver medlemsstat skal sette opp en liste over de vedkommende myndighetene i medlemsstaten som har ansvar for å foreta

de tekniske inspeksjonene, og skal underrette Kommisjonen om dette, herunder om eventuelle endringer på listen. Kommi-

sjonen skal føre en oppdatert liste over vedkommende myndigheter og inspeksjonsorganer på et egnet nettsted. 

4. Hver medlemsstat skal oppfylle de særlige kravene med hensyn til inspeksjonsorganer og anmodning om inspeksjon i

vedlegg II og V. 

Artikkel 21 

Anerkjennelse av klasseselskaper 

1. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å anerkjenne et klasseselskap som oppfyller kriteriene oppført i

vedlegg VI, eller tilbakekalle anerkjennelsen i samsvar med framgangsmåten angitt i nr. 2 i denne artikkel. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

2. Søknad om anerkjennelse skal inngis til Kommisjonen av medlemsstaten der klasseselskapet har sitt hovedkontor eller et

datterforetak med fullmakt til å utstede attester som bekrefter at en farkost oppfyller kravene angitt i vedlegg II og V i samsvar 

med dette direktiv. Søknaden skal ledsages av all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere at 

kriteriene for anerkjennelse er oppfylt. 

3. Enhver medlemsstat kan rette en anmodning til Kommisjonen om å trekke tilbake anerkjennelsen dersom den mener at et

klasseselskap ikke lenger oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg VI. Anmodningen om tilbakekalling skal ledsages av underlags-

dokumenter. 

4. Klasseselskaper som senest 6. oktober 2016 har fått anerkjennelse i samsvar med direktiv 2006/87/EF, skal beholde sin

anerkjennelse. 

5. Kommisjonen skal senest 7. oktober 2017 for første gang offentliggjøre og ajourføre en liste over klasseselskaper som er

anerkjent i samsvar med denne artikkel på et egnet nettsted. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle 

endringer i navn eller adresse på de klasseselskapene som de har søkt om anerkjennelse for. 

Artikkel 22 

Samsvarskontroll 

1. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter når som helst kan kontrollere om en farkost medbringer

gyldig sertifikat i samsvar med artikkel 7, og om den oppfyller kravene for utstedelse av et slikt sertifikat. 

Dersom kravene ikke oppfylles, skal vedkommende myndigheter treffe egnede tiltak i samsvar med nr. 2–5 i denne artikkel. De 

skal også anmode farkostens eier eller dennes representant om å treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å rette opp 

situasjonen innen en frist fastsatt av vedkommende myndigheter. 

Den vedkommende myndigheten som utstedte sertifikatet som medbringes på farkosten, skal underrettes om at kravene ikke er 

oppfylt innen sju dager etter kontrollen. 

2. Dersom et gyldig sertifikat ikke medbringes, kan farkosten hindres i å fortsette reisen.
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3. Dersom de vedkommende myndighetene i forbindelse med en kontroll finner at farkosten utgjør en åpenbar fare for

personene om bord, miljøet eller navigasjonssikkerheten, kan de hindre farkosten i å fortsette reisen inntil det er truffet tiltak 

som er nødvendige for å rette opp situasjonen. 

De vedkommende myndighetene kan også pålegge farkosten forholdsmessige tiltak som gjør at den, eventuelt etter avsluttet 

transport, uten fare kan fortsette til et sted der den enten kan inspiseres eller repareres. 

4. En medlemsstat som har hindret en farkost i å fortsette reisen, eller har underrettet farkostens eier eller dennes

representant om at den akter å hindre den dersom påviste feil ikke er rettet opp, skal innen sju dager underrette den ved-

kommende myndigheten i medlemsstaten som utstedte eller sist fornyet sertifikatet, om beslutningen som er truffet eller vil bli 

truffet. 

5. Enhver beslutning om å avbryte videre seilas for en farkost som treffes i forbindelse med gjennomføringen av dette

direktiv, skal nøye begrunnes. En slik beslutning skal omgående meddeles den berørte part, som samtidig skal underrettes om 

klageadgangen i gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstaten og om de frister som gjelder for denne klageadgangen. 

Artikkel 23 

Endrede tekniske krav for visse soner 

1. Medlemsstatene kan, eventuelt med forbehold for kravene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, vedta

tekniske krav i tillegg til dem som er oppført i vedlegg II og V for farkoster som er i fart på vannveier i sone 1 og 2 på deres 

territorium. Slike tilleggskrav skal bare omfatte de aspektene som er oppført i vedlegg III. 

2. Når det gjelder passasjerfartøyer som er i fart i sone 3 på innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre innlands

vannveier, kan hver medlemsstat opprettholde tekniske krav i tillegg til dem som er oppført i vedlegg II og V. Slike tilleggskrav 

skal bare omfatte de aspektene som er oppført i vedlegg II. 

3. Dersom anvendelse av overgangsbestemmelsene nevnt i vedlegg II fører til at de gjeldende nasjonale sikkerhets-

standardene blir mindre omfattende, kan en medlemsstat unnlate å anvende nevnte overgangsbestemmelser på passasjerfartøyer 

som er i fart på statens innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre innlands vannveier. Under slike omstendigheter 

kan medlemsstaten kreve at slike passasjerfartøyer som er i fart på innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre 

innlands vannveier, fra 30. desember 2008 fullt ut oppfyller de tekniske kravene i vedlegg II og V. 

4. Medlemsstater kan tillate delvis anvendelse av de tekniske kravene eller fastsette tekniske krav som er mindre strenge enn

kravene i vedlegg II og V for farkoster som utelukkende er i fart på vannveier i sone 3 og 4 på deres territorium. De mindre 

strenge tekniske kravene eller den delvise anvendelsen av de tekniske kravene skal bare omfatte de aspektene som er oppført i 

vedlegg IV. 

5. Dersom en medlemsstat anvender nr. 1, 2, 3 eller 4, skal den underrette Kommisjonen om dette minst seks måneder før

den planlagte anvendelsesdatoen. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om dette. 

I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å godkjenne de 

tekniske tilleggskravene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

6. Oppfyllelse av de endrede tekniske kravene i samsvar med nr. 1, 2, 3 og 4 skal angis på unionssertifikatet for fart på

innlands vannveier eller på tilleggssertifikatet for fart på innlands vannveier i Unionen. 
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Artikkel 24 

Unntak for visse fartøykategorier 

1. Under forutsetning av at et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes, kan medlemsstatene gjøre unntak fra hele eller deler

av dette direktiv for 

a) farkoster som er i fart på innlands vannveier som ikke har forbindelse med andre innlands vannveier,

b) farkoster med en dødvekt på høyst 350 tonn, eller fartøyer som ikke er beregnet på godstransport og som har et volumdepla-

sement på under 100 kubikkmeter, som fikk kjølen strukket før 1. januar 1950, og som utelukkende er i fart på deres

territorium.

2. Uten at det berører den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, kan medlemsstater i forbindelse med fart på eget

territorium gjøre unntak fra dette direktiv for farkoster som er i fart på begrensede strekninger av lokal interesse eller i 

havneområder. Disse unntakene og de strekningene eller det området som unntakene gjelder for, skal angis i farkostens 

sertifikat. 

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak som er gitt i samsvar med nr. 1 og 2. Kommisjonen skal

underrette de andre medlemsstatene om dette. 

Artikkel 25 

Bruk av ny teknologi og unntak for bestemte farkoster 

1. For å fremme innovasjon og bruk av ny teknologi i forbindelse med fart på innlands vannveier skal Kommisjonen gis

myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter om unntak eller anerkjennelse av likeverdigheten av tekniske spesifikasjoner for 

bestemte farkoster når det gjelder 

a) utstedelse av et unionssertifikat på innlands vannveier som anerkjenner bruk eller forekomst om bord av andre materialer,

innretninger eller utstyr, eller anvendelse av andre anordninger eller utforminger enn de som er angitt i vedlegg II og V,

forutsatt at et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres,

b) utstedelse av et unionssertifikat for fart på innlands vannveier for en begrenset periode for prøving av nye tekniske

spesifikasjoner som avviker fra kravene i vedlegg II og V, forutsatt at et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

2. De vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal angi eventuelle unntak og anerkjennelse av likeverdighet nevnt i

nr. 1 i unionssertifikatet for fart på innlands vannveier. 

Artikkel 26 

Urimelige konsekvenser 

1. Etter at overgangsbestemmelsene for de tekniske kravene fastsatt i vedlegg II har opphørt å gjelde, kan Kommisjonen

vedta gjennomføringsrettsakter om unntak fra de tekniske kravene fastsatt i nevnte vedlegg som var omfattet av disse over-

gangsbestemmelsene, dersom disse kravene er teknisk vanskelige å anvende eller anvendelsen kan medføre uforholdsmessig 

høye kostnader. 
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Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

2. De vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal angi eventuelle unntak nevnt i nr. 1 i unionssertifikatet for fart på

innlands vannveier. 

Artikkel 27 

Register over typegodkjent utstyr 

Kommisjonen skal offentliggjøre et register over utstyr som er typegodkjent i samsvar med vedlegg II og V på et egnet nettsted. 

KAPITTEL 4 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 28 

Overgangsbestemmelser om bruken av dokumenter 

Dokumenter som omfattes av dette direktiv, og som er utstedt av de vedkommende myndighetene i medlemsstatene i henhold 

til direktiv 2006/87/EF før 6. oktober 2018, skal være gyldige inntil de utløper. 

Artikkel 29 

Farkoster som ikke omfattes av direktiv 82/714/EØF 

1. Unionssertifikatet for fart på innlands vannveier skal utstedes til farkoster som ikke omfattes av rådsdirektiv

82/714/EØF(1), men som omfattes av dette direktiv i henhold til artikkel 2 nr. 1 i dette direktiv, etter en teknisk inspeksjon for å 

kontrollere om farkosten oppfyller de tekniske kravene angitt i vedlegg II og V til dette direktiv. Den tekniske inspeksjonen skal 

foretas når farkostens nåværende sertifikat utløper, og i alle tilfeller senest 30. desember 2018. 

2. Dersom de tekniske kravene angitt i vedlegg II og V ikke oppfylles, skal dette angis i unionssertifikatet for fart på

innlands vannveier. Forutsatt at vedkommende myndigheter anser at disse manglene ikke utgjør en åpenbar fare, kan en farkost 

som nevnt i nr. 1 i denne artikkel fortsette å være i fart fram til nevnte komponenter eller farkostdeler som i henhold til 

sertifikatet ikke oppfyller nevnte krav, skiftes ut eller endres slik at nevnte komponenter eller farkostdeler oppfyller kravene i 

vedlegg II og V. 

3. Utskifting av eksisterende deler med helt like deler eller deler med tilsvarende teknologi og utforming som ledd i

rutinemessige reparasjoner og vedlikehold, anses ikke som en utskifting eller endring i henhold til nr. 2. 

4. Åpenbar fare i henhold til nr. 2 i denne artikkel anses særlig å foreligge når kravene som gjelder den strukturelle styrken,

seilings- eller manøvreringsegenskaper eller særlige egenskaper ved farkosten i samsvar med de tekniske kravene angitt i 

vedlegg II og V, er berørt. De unntakene som er angitt i de tekniske kravene i vedlegg II og V, skal ikke anses som mangler 

som utgjør en åpenbar fare. 

(1) Rådsdirektiv 82/714/EØF av 4. oktober 1982 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier (EFT L 301 av 28.10.1982, 

s. 1). 
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Artikkel 30 

Overgangsbestemmelser om midlertidige krav i henhold til direktiv 2006/87/EF 

Midlertidige krav vedtatt i samsvar med artikkel 1.06 i vedlegg II til direktiv 2006/87/EF skal fortsette å gjelde inntil de utløper. 

Artikkel 31 

Tilpasning av vedleggene 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på å tilpasse vedlegg II for, uten 

unødig opphold, å ajourføre henvisningen til den nyeste versjonen av ES-TRIN-standarden og fastsette dens anvendelsesdato. 

2.  Som unntak fra nr. 1, når det er behørig begrunnet ved en passende analyse og dersom det ikke finnes relevante og 

ajourførte internasjonale standarder for å ivareta navigasjonssikkerheten, eller når endringer i beslutningsprosessen i CESNI 

kan sette Unionens interesser i fare, gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med 

henblikk på å endre vedlegg II for å innføre hensiktsmessige tekniske krav. 

3.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på tilpasning av 

vedlegg III og IV til den vitenskapelige og tekniske utviklingen. 

4.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på tilpasning av 

vedlegg V for å ajourføre og forenkle administrative bestemmelser. 

5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 med henblikk på tilpasning av 

vedlegg VI for å endre kriteriene for anerkjennelse av klasseselskaper for å ivareta navigasjonssikkerheten. 

6.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 for å ajourføre henvisningene i dette 

direktiv til visse bestemmelser i vedlegg II og V for å ta hensyn til endringene som er gjort i disse vedleggene. 

Artikkel 32 

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 4, 19 og 31 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

6. oktober 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 4, 19 og 31 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 

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.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4, 19 og 31 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 33 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 7 i rådsdirektiv 91/672/EØF(1) (heretter kalt «komiteen»). 

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. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom komitélederen 

beslutter det innen fristen for å avgi uttalelse. 

Artikkel 34 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 7. oktober 2021 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om virkningen av tiltakene som 

dette direktiv innfører, særlig når det gjelder harmoniseringen av tekniske krav og utviklingen av tekniske standarder for fart på 

innlands vannveier. Rapporten skal også inneholde en vurdering av ordningene for samarbeid med internasjonale organisa-

sjoner som har kompetanse innen fart på innlands vannveier. Dersom det er relevant, skal rapporten ledsages av forslag til 

regelverk for ytterligere å forenkle samarbeidet og koordineringen i forbindelse med fastsettelse av standarder som det kan 

vises til i unionsrettsakter. Kommisjonen skal framlegge en lignende rapport når det skjer vesentlige endringer på området for 

fart på innlands vannveier. 

Artikkel 35 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i 

henhold til dette direktiv, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  

  

(1) Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og 

passasjerer på innlands vannveier (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29). 
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Artikkel 36 

Endring av direktiv 2009/100/EF 

I direktiv 2009/100/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Dette direktiv får anvendelse på fartøyer som brukes til godstransport på innlands vannveier, og som har en samlet dødvekt 

på minst 20 tonn, 

a)  med en lengde på mindre enn 20 meter, eller 

b)  der produktet av lengde (L), bredde (B) og dypgående (T) er mindre enn 100 kubikkmeter. 

Dette direktiv berører ikke reglene for besiktelse av fartøyer på Rhinen og Den europeiske avtale om internasjonal transport 

av farlig gods på innlands vannveier (ADN).» 

2.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene kan kreve at fartøyer som transporterer farlig gods som definert i ADN, skal oppfylle kravene 

fastsatt i nevnte avtale. De kan kreve at tillatelsen i avtalen skal framlegges som bevis på dette.» 

b)  I nr. 5 skal annet ledd lyde: 

«De særlige vilkårene for transport av farlig gods skal anses som oppfylt på alle vannveier i Fellesskapet dersom 

fartøyene oppfyller kravene i ADN. Tillatelsen nevnt i nr. 4 kan framlegges som bevis på at disse kravene er oppfylt.» 

Artikkel 37 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Uten at artikkel 40 berøres, skal medlemsstatene senest og med virkning fra 7. oktober 2018 sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3.  Enhver medlemsstat som på grunn av unntak gjort i samsvar med artikkel 24 nr. 1 og 2, ikke har noen fartøyer på sine 

vannveier som omfattes av dette direktiv, har ikke plikt til å innarbeide kapittel 2 artikkel 18 nr. 3 og artikkel 20 og 21. 
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Artikkel 38 

Oppheving 

Direktiv 2006/87/EF oppheves med virkning fra 7. oktober 2018. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 40 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene, med unntak av Danmark, Estland, Irland, Hellas, Spania, Kypros, Latvia, Malta, 

Portugal, Slovenia og Finland. 

Utferdiget i Strasbourg 14. september 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. KORČOK 

 President President 

 _____   
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VEDLEGG VII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2006/87/EF Dette direktiv 

— Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

— Artikkel 3 

Artikkel 1 Artikkel 4 

— Artikkel 5 

Artikkel 9 Artikkel 6 nr. 1 og 3 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 6 nr. 2 og 4 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 6 nr. 5 

Artikkel 3 Artikkel 7 

Artikkel 4 Artikkel 8 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 9 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 10 

Artikkel 14 Artikkel 11 

Artikkel 13 Artikkel 12 

Artikkel 12 Artikkel 13 

Artikkel 15 Artikkel 14 

Artikkel 16 Artikkel 15 

Artikkel 18 Artikkel 16 

— Artikkel 17 

— Artikkel 18 

— Artikkel 19 

Artikkel 10 Artikkel 20 

— Artikkel 21 

Artikkel 17 Artikkel 22 

Artikkel 5 Artikkel 23 

Artikkel 6 har utgått ved europaparlements- og rådsforordning 

2008/68/EF(1) 

— 

Artikkel 7 nr. 1–3 Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 
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Direktiv 2006/87/EF Dette direktiv 

Artikkel 8 nr. 2 og 3 Artikkel 29 

— Artikkel 30 

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 31 

Artikkel 20 nr. 2 — 

Artikkel 22 — 

— Artikkel 32 

Artikkel 19 Artikkel 33 

— Artikkel 34 

Artikkel 24 Artikkel 35 

Artikkel 21 Artikkel 36 

Artikkel 23 Artikkel 37 nr. 1 og 2 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 37 nr. 3 

— Artikkel 38 

— Artikkel 39 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 Artikkel 40 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008,  

s. 13). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/501 

av 22. mars 2018 

om anerkjennelse av Sultanatet Oman i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med 

hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

[meddelt under nummer K(2018) 1640](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(1), særlig artikkel 19 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2008/106/EF kan medlemsstatene beslutte ved påtegning å anerkjenne behørige kompetanse- eller 

ferdighetssertifikater for sjøfolk som er utstedt av tredjestater, forutsatt at den berørte tredjestaten er anerkjent av 

Kommisjonen. Disse tredjestatene må oppfylle alle kravene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjons konvensjon av 

1978 om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk («STCW-konvensjonen»). 

2) Nederland anmodet i brev av 19. august 2015 om at Sultanatet Oman skulle anerkjennes. Som følge av denne 

anmodningen tok Kommisjonen kontakt med de omanske myndighetene med sikte på å vurdere deres systemer for 

opplæring og sertifisering for å kontrollere om Sultanatet Oman oppfyller alle kravene i STCW-konvensjonen, og om 

det er truffet hensiktsmessige tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med sertifikater. Det ble forklart at vurderingen 

skulle bygge på resultatene av en inspeksjon utført av sakkyndige fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå («Byrået»). 

3) Inspeksjonen fant sted i august 2016 og avdekket flere områder der det var behov for egnede tiltak fra de omanske 

myndighetene, herunder mangler ved kvalitetssikringsprosedyrene, ved godkjenningen av utdanningsprogrammer og 

opplæringskurs og ved virksomheten ved International Maritime College of Oman (IMCO). Omanske myndigheter 

oversendte i januar 2017 en frivillig handlingsplan med korrigerende tiltak. 

4) På grunnlag av resultatene av inspeksjonen og den frivillige handlingsplanen med korrigerende tiltak foretok Kommi-

sjonen en vurdering av systemet for opplæring og sertifisering i Sultanatet Oman. I mai 2017 framla Kommisjonen en 

vurderingsrapport for de omanske myndighetene der den fastslo at alle manglene var tatt hånd om i den frivillige 

handlingsplanen med korrigerende tiltak, med unntak av to mangler knyttet til godkjenningsprosedyren for utdannings-

programmet ved IMCO og ferdigstillelsen av sikkerhetsopplæringsfasiliteter ved samme utdanningsinstitusjon. 

5) I juli 2017 oversendte de omanske myndighetene ytterligere korrigerende tiltak for å ta hånd om disse manglene. 

6) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger konkluderte Kommisjonen med at de omanske myndighetene har truffet 

tiltak for å bringe det omanske systemet for opplæring og sertifisering av sjøfolk i samsvar med kravene i STCW-

konvensjonen. 

7) Sluttresultatet av vurderingen viser at Sultanatet Oman oppfyller kravene i STCW-konvensjonen, har utbedret alle 

påviste mangler og har truffet nødvendige tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med sertifikater. 

8) Medlemsstatene har mottatt en rapport om resultatene av vurderingen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 26.3.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

2019/EØS/50/54 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Sultanatet Oman anerkjennes i henhold til artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og 

sertifisering av sjøfolk. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 22. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/55 

av 9. januar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for 

anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for 

sikkerhet i sivil luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(2) inneholder en liste over tredjestater 

anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standarder for 

beskyttelse av sivil luftfart mot ulovlige inngrep som setter sikkerheten i sivil luftfart i fare. 

2) Kommisjonen har kontrollert at også Republikken Singapore oppfyller kriteriene for anerkjennelse av tredjestaters 

sikkerhetsstandarder som likeverdige, som fastsatt i del E i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(3). 

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres. 

4) Det bør fastsettes et rimelig tidsrom før denne forordning får anvendelse, ettersom det kan bli nødvendig med endringer 

i lufthavndrift og/eller -infrastruktur. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 6. februar 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 13.1.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 97 av 19.3.2008, s. 72. 

(2) EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7). 

2019/EØS/50/55 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 3 skal tillegg 3-B lyde: 

«TILLEGG 3-B 

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til luftfartøysikkerhet er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

2) I kapittel 4 skal tillegg 4-B lyde: 

«TILLEGG 4-B 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 

355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for 

anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 
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Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

3) I kapittel 5 skal tillegg 5-A lyde: 

«TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1128 

av 14. juni 2017 

om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked(*) 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Uhindret tilgang i hele Unionen til nettbaserte innholdstjenester som lovlig leveres til forbrukerne i deres bostedsstat, er 

viktig for et velfungerende indre marked og effektiv anvendelse av prinsippene om fri bevegelighet for personer og 

tjenester. Ettersom det indre marked består av et område uten indre grenser som blant annet bygger på fri bevegelighet 

for personer og tjenester, er det nødvendig å sikre at forbrukerne kan bruke portable nettbaserte innholdstjenester som 

gir tilgang til innhold som musikk, spill, film, underholdningsprogrammer eller idrettsarrangementer ikke bare i sin 

bostedsstat, men også når de midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat i forbindelse med fritid, reise, 

forretningsreiser eller læringsmobilitet. Hindringer som vanskeliggjør tilgang til og bruk av slike nettbaserte 

innholdstjenester i slike tilfeller, bør derfor fjernes. 

2) Den teknologiske utviklingen som har ført til økt bruk av bærbare innretninger, f.eks. bærbare datamaskiner, nettbrett og 

smarttelefoner, forenkler i stadig større grad bruken av nettbaserte innholdstjenester ved å gjøre dem tilgjengelige, 

uavhengig av hvor forbrukerne befinner seg. Forbrukerne etterspør i raskt økende grad tilgang til innhold og nyskapende 

nettbaserte tjenester, ikke bare i sin bostedsstat, men også når de midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat. 

3) Forbrukerne inngår i økende omfang avtaler med tjenestetilbydere om levering av nettbaserte innholdstjenester. 

Forbrukere som midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat, kan imidlertid ofte miste 

tilgangen til og derfor ikke fortsette å bruke nettbaserte innholdstjenester som de lovlig har skaffet seg tilgangsrett til å 

bruke i sin bostedsstat.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 30.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 264 av 20.7.2016, s. 86. 

(2) EUT C 240 av 1.7.2016, s. 72. 

(3) Europaparlamentets holdning av 18. mai 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. juni 2017. 
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4) Det finnes en rekke hindringer som vanskeliggjør levering av nettbaserte innholdstjenester til forbrukere som 

midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat. Visse nettbaserte tjenester har innhold, for 

eksempel musikk, film eller underholdningsprogrammer, som er beskyttet av opphavsrett eller nærstående rettigheter i 

henhold til unionsretten. På det nåværende tidspunkt varierer hindringene for grensekryssende portabilitet av nettbaserte 

innholdstjenester fra én sektor til en annen. Hindringene skyldes det faktum at rettighetene for overføring av innhold 

som er beskyttet av opphavsrett eller nærstående rettigheter, for eksempel audiovisuelle verk, ofte er omfattet av 

territorielle lisenser, samt at tilbydere av nettbaserte innholdstjenester kan velge å levere disse tjenestene bare på 

bestemte markeder. 

5) Det samme gjelder for innhold, for eksempel idrettsarrangementer, som ikke er beskyttet av opphavsrett eller 

nærstående rettigheter i henhold til unionsretten, men som kan være beskyttet av opphavsrett eller nærstående rettigheter 

i henhold til annen særskilt nasjonal lovgivning, og som ofte også er lisensiert av arrangører av slike arrangementer eller 

tilbys av tilbydere av nettbaserte innholdstjenester på territorielt grunnlag. Overføring av slikt innhold av 

kringkastingsforetak er beskyttet av nærstående rettigheter til opphavsretten som er harmonisert på unionsplan. Dessuten 

omfatter overføring av slikt innhold ofte elementer som er beskyttet av opphavsrett, for eksempel musikk, 

videosekvenser ved innledningen eller avslutningen, eller grafikk. Visse aspekter ved overføring av slikt innhold, særlig 

dem som gjelder kringkasting av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning samt korte nyhetsinnslag om 

begivenheter av stor interesse for allmennheten, er harmonisert ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU(1). 

Endelig omfatter audiovisuelle medietjenester som definert i direktiv 2010/13/EU, tjenester som gir tilgang til innhold 

som idrettsarrangementer eller nyhets- eller aktualitetsprogrammer. 

6) I stadig større grad markedsføres nettbaserte innholdstjenester i pakker der innhold som ikke er beskyttet av opphavsrett 

eller nærstående rettigheter, ikke kan skilles fra innhold som er beskyttet av opphavsrett eller nærstående rettigheter, 

uten i vesentlig grad å redusere verdien av den tjenesten som leveres til forbrukerne. Dette gjelder særlig for innhold 

med stor etterspørsel, som idrettsarrangementer eller andre hendelser av vesentlig interesse for forbrukerne. For å gjøre 

det mulig for tilbydere av nettbaserte innholdstjenester å gi forbrukerne full tilgang til deres nettbaserte 

innholdstjenester når forbrukerne midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat, er det absolutt 

nødvendig at denne forordning også omfatter slikt innhold som brukes av nettbaserte innholdstjenester, og derfor at den 

får anvendelse på audiovisuelle medietjenester som definert i direktiv 2010/13/EU, samt på kringkastingsforetaks 

overføringer i sin helhet. 

7) Rettighetene til verk som er beskyttet av opphavsrett og arbeider som er beskyttet av nærstående rettigheter («verk og 

andre beskyttede arbeider»), er blant annet harmonisert i europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF(2), 2001/29/EF(3), 

2006/115/EF(4) og 2009/24/EF(5). Bestemmelsene i internasjonale avtaler på området opphavsrett og nærstående 

rettigheter som Unionen har inngått, særlig avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterialrettigheter gjengitt i vedlegg 

1C til avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon av 15. april 1994, WIPO-traktaten om opphavsrett av  

20. desember 1996, og WIPO-traktaten om framføringer og fonogrammer av 20. desember 1996, med endringer, utgjør 

en integrert del av Unionens rettsorden. I den grad det er mulig, bør unionsretten tolkes på en måte som er i samsvar 

med folkeretten. 

8) Det er av avgjørende betydning at tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som bruker verk eller andre beskyttede 

arbeider, f.eks. bøker, audiovisuelle verk, innspilt musikk eller kringkasting, har rett til å bruke slikt innhold på de 

relevante territoriene. 

9) Overføring fra tilbydere av nettbaserte innholdstjenester av innhold som er beskyttet av opphavsrett eller nærstående 

rettigheter, krever tillatelse fra relevante rettighetshavere som opphavsmenn, utøvende kunstnere, produsenter eller 

kringkastingsforetak når det gjelder innhold som inngår i overføringen. Dette er også tilfelle når slik overføring finner 

sted for å gi en forbruker mulighet til å foreta en nedlasting for å kunne bruke en nettbasert innholdstjeneste.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser (EFT L 77 av 27.3.1996, s. 20). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter 

i informasjonssamfunnet (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/115/EF av 12. desember 2006 om utleie- og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede 

rettigheter på området immaterialrett (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 28). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/24/EF av 23. april 2009 om rettsleg vern av datamaskinprogram (EUT L 111 av 5.5.2009, s. 16). 
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10) Det er ikke alltid mulig å skaffe lisens for relevante rettigheter, særlig når lisens til innholdsrettighetene er meddelt på 

eksklusivt grunnlag. For å sikre at territoriell enerett faktisk overholdes, er det ofte slik at tilbydere av nettbaserte 

innholdstjenester i sine lisensavtaler med rettighetshavere, herunder kringkastingsforetak eller arrangører, forplikter seg 

til å hindre at deres abonnenter får tilgang til og bruker tjenestene utenfor det territoriet som tilbyderne innehar lisens 

for. Slike avtalemessige begrensninger som er pålagt tilbydere, krever at de treffer tiltak som å nekte tilgang til 

tjenestene fra IP-adresser som ligger utenfor det aktuelle territoriet. En av hindringene for grensekryssende portabilitet 

av nettbaserte innholdstjenester er derfor de avtalene som inngås mellom tilbydere av nettbaserte innholdstjenester og 

deres abonnenter, som gjenspeiler klausulene om territoriell begrensning i avtalene inngått mellom disse tilbyderne og 

rettighetshaverne. 

11) Det bør tas hensyn til rettspraksisen til Den europeiske unions domstol når målet om vern av immaterialrettigheter skal 

veies opp mot de grunnleggende frihetene som garanteres ved traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

12) Derfor er formålet med denne forordning å tilpasse den harmoniserte rettslige rammen for opphavsrett og nærstående 

rettigheter og fastsette en felles metode for levering av nettbaserte innholdstjenester til abonnenter som midlertidig 

oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat, ved å fjerne hindringer for grensekryssende portabilitet av 

nettbaserte innholdstjenester som leveres lovlig. Denne forordning bør sikre grensekryssende portabilitet av nettbaserte 

innholdstjenester i alle aktuelle sektorer og dermed gi forbrukerne en ytterligere metode for å få lovlig tilgang til 

nettinnhold, uten at det berører det høye beskyttelsesnivået som opphavsrett og nærstående rettigheter i Unionen 

garanterer, uten å endre eksisterende lisensieringsmodeller, for eksempel territorielle lisenser, og uten at det berører 

eksisterende finansieringsordninger. Begrepet grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester bør holdes 

atskilt fra grensekryssende tilgang til nettbaserte innholdstjenester som leveres i en annen medlemsstat enn forbrukerens 

bostedsstat, som ikke er omfattet av denne forordning. 

13) Gitt de unionsrettslige virkemidlene som finnes innenfor skattlegging, er det nødvendig å unnta skattlegging fra denne 

forordnings virkeområde. Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av noen bestemmelse i forbindelse med 

skattlegging. 

14) Denne forordning definerer flere begreper som er nødvendige for dens anvendelse, herunder bostedsstat. Bostedsstaten 

bør bestemmes idet det tas hensyn til målene med denne forordning og nødvendigheten av å sikre ensartet anvendelse av 

den i Unionen. Definisjonen av bostedsstat innebærer at abonnenten har faktisk og varig bosted i denne medlemsstaten. 

En tilbyder av nettbaserte innholdstjenester som har kontrollert bostedsstaten i samsvar med denne forordning, bør for 

denne forordnings formål kunne anta at bostedsstaten i henhold til kontrollen er abonnentens eneste bostedsstat. 

Tilbyderne bør ikke være forpliktet til å kontrollere om deres abonnenter også er abonnenter av en nettbasert 

innholdstjeneste i en annen medlemsstat. 

15) Denne forordning bør få anvendelse på nettbaserte innholdstjenester som tilbyderne, etter å ha innhentet de relevante 

rettighetene fra rettighetshaverne på et gitt territorium, leverer til sine abonnenter på grunnlag av en kontrakt, uavhengig 

av metode, herunder strømming, nedlasting, gjennom applikasjoner eller enhver annen måte som tillater bruk av dette 

innholdet. I denne forordning bør termen kontrakt antas å omfatte enhver avtale mellom en tilbyder og en abonnent, 

herunder enhver ordning der abonnenten godtar tilbyderens vilkår for levering av nettbaserte innholdstjenester, enten 

mot eller uten betaling. En registrering med henblikk på å motta innholdsvarsler eller bare en godkjenning av HTML-

informasjonskapsler bør ikke anses som en kontrakt om levering av nettbaserte innholdstjenester for denne forordnings 

formål. 

16) En nettbasert tjeneste som ikke er en audiovisuell medietjeneste som definert i direktiv 2010/13/EU, og som bruker 

verk, andre beskyttede arbeider eller overføringer fra kringkastingsforetak utelukkende på en underordnet måte, bør ikke 

omfattes av denne forordning. Slike tjenester omfatter nettsteder som bruker verk eller andre beskyttede arbeider 

utelukkende på en underordnet måte, for eksempel grafiske elementer eller musikk som brukes som bakgrunn, der 

hovedformålet med slike nettsteder for eksempel er salg av varer. 

17) Denne forordning bør få anvendelse bare på nettbaserte innholdstjenester som abonnenter kan få tilgang til og bruke i 

sin bostedsstat, uten å være begrenset til et bestemt sted, idet det ikke er hensiktsmessig å kreve at tilbydere av 

nettbaserte innholdstjenester som ikke tilbyr portable nettbaserte innholdstjenester i abonnentens bostedsstat, skal gjøre 

dette over landegrensene.  
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18) Denne forordning bør få anvendelse på nettbaserte innholdstjenester som leveres mot betaling av penger. Tilbydere av 

slike tjenester er i stand til å kontrollere abonnentenes bostedsstat. Retten til å bruke en nettbasert innholdstjeneste bør 

anses å være ervervet mot betaling av penger, uavhengig av om slik betaling skjer direkte til tilbyderen av den 

nettbaserte innholdstjenesten eller til en annen part, for eksempel en tilbyder som tilbyr en pakke som kombinerer en 

elektronisk kommunikasjonstjeneste og en nettbasert innholdstjeneste som drives av en annen tilbyder. I denne 

forordning bør betaling av et obligatorisk gebyr for offentlige kringkastingstjenester ikke anses som betaling av penger 

for en nettbasert innholdstjeneste. 

19) Tilbydere av nettbaserte innholdstjenester bør ikke pålegge sine abonnenter ytterligere kostnader for levering av 

grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i samsvar med denne forordning. Det er imidlertid mulig at 

abonnentene for å få tilgang til og bruke nettbaserte innholdstjenester i andre medlemsstater enn sin bostedsstat, vil 

måtte betale gebyrer til operatører av elektroniske kommunikasjonsnett som brukes til å få tilgang til slike tjenester. 

20) Tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som leveres uten betaling av penger, kontrollerer som regel ikke 

abonnentenes bostedsstat. Dersom slike nettbaserte innholdstjenester tas med i denne forordnings virkeområde, vil det 

innebære en betydelig endring i måten disse tjenestene leveres på, og omfatte uforholdsmessige kostnader. Dersom 

imidlertid disse tjenestene unntas fra denne forordnings virkeområde, vil det innebære at tilbydere av slike tjenester ikke 

vil kunne dra nytte av den rettslige ordningen som er fastsatt i denne forordning, og som gjør det mulig for tilbydere av 

nettbaserte innholdstjenester å tilby grensekryssende portabilitet av slike tjenester, selv om de beslutter å investere i 

metoder som gjør at de kan kontrollere abonnentenes bostedsstat. Tilsvarende bør tilbydere av nettbaserte 

innholdstjenester som leveres uten betaling av penger, kunne velge å bli omfattet av denne forordnings virkeområde, 

forutsatt at de oppfyller kravene til kontroll av abonnentenes bostedsstat. Dersom slike tilbydere benytter denne 

muligheten, bør de overholde de samme forpliktelsene som i henhold til denne forordning er pålagt tilbyderne av 

nettbaserte innholdstjenester som leveres mot betaling av penger. Videre bør de i rimelig tid underrette abonnentene, de 

aktuelle innehaverne som har opphavsrett og nærstående rettigheter og de aktuelle innehaverne som har andre 

innholdsrettigheter i den nettbaserte innholdstjenesten, om sin beslutning om å benytte denne muligheten. Slike 

opplysninger kan gis på tilbyderens nettsted. 

21) For å sikre grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester er det nødvendig å kreve at tilbydere av 

nettbaserte innholdstjenester som er omfattet av denne forordning, gjør det mulig for abonnenter å bruke slike tjenester i 

den medlemsstaten der de midlertidig oppholder seg, på samme måte som i sin bostedsstat. Abonnentene skal ha tilgang 

til nettbaserte innholdstjenester som tilbyr samme innhold på samme utvalg av og antall enheter for det samme antall 

brukere og med samme funksjonsutvalg som det som tilbys i deres bostedsstat. Det er viktig at forpliktelsen til å levere 

grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester er obligatorisk, og partene bør derfor ikke kunne utelukke 

den, gi unntak fra den eller endre dens virkning. Ethvert tiltak fra en tilbyder som vil hindre abonnenten i å få tilgang til 

eller bruke tjenesten mens abonnenten midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat, for 

eksempel begrensninger av tjenestens funksjonalitet eller kvaliteten den leveres med, bør anses som en omgåelse av 

forpliktelsen til å levere grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester, og er derfor i strid med denne 

forordning. 

22) Krav om at levering av nettbaserte innholdstjenester til abonnenter som midlertidig oppholder seg i en annen 

medlemsstat enn sin bostedsstat, skal være av samme kvalitet som i bostedsstaten, kan medføre høye kostnader for 

tilbyderne av nettbaserte innholdstjenester og dermed for abonnentene. Denne forordning bør derfor ikke kreve at 

tilbydere skal sikre en leveringskvalitet på slike tjenester som ville være bedre enn den kvaliteten som er tilgjengelig via 

den lokale nettilgangen som velges av en abonnent som midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat. I slike 

tilfeller skal tilbyderen ikke være ansvarlig dersom leveringskvaliteten på tjenesten er lavere. Dersom tilbyderen likevel 

uttrykkelig garanterer en viss leveringskvalitet til abonnenter som midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat, bør 

den være bundet av denne garantien. På grunnlag av de opplysningene tilbyderen har, bør tilbyderen på forhånd gi sine 

abonnenter informasjon om leveringskvaliteten på en nettbasert innholdstjeneste i en annen medlemsstat enn deres 

bostedsstat, særlig det faktum at leveringskvaliteten kan avvike fra den som gjelder i deres bostedsstat. Tilbyderen bør 

ikke være forpliktet til aktivt å søke informasjon om leveringskvaliteten på en tjeneste i andre medlemsstater enn 

abonnentens bostedsstat. De relevante opplysningene kan gis på tilbyderens nettsted.  
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23) For å sikre at leverandører av nettbaserte innholdstjenester som er omfattet av denne forordning, overholder 

forpliktelsen til å levere grensekryssende portabilitet av sine tjenester uten å erverve de relevante rettighetene i en annen 

medlemsstat, er det nødvendig å fastsette at disse tilbyderne alltid bør ha rett til å levere slike tjenester til abonnenter når 

de midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat. Dette bør oppnås ved å fastsette at levering av, 

tilgang til og bruk av slike nettbaserte innholdstjenester bør anses å finne sted i abonnentens bostedsstat. Denne rettslige 

ordningen bør få anvendelse utelukkende for det formål å sikre grensekryssende portabilitet av nettbaserte 

innholdstjenester. En nettbasert innholdstjeneste bør anses å bli levert lovlig dersom både tjenesten og innholdet leveres 

på lovlig måte i bostedsstaten. Denne forordning, særlig den rettslige ordningen som levering av, tilgang til og bruk av 

en nettbasert innholdstjeneste anses å foregå i henhold til i abonnentens bostedsstat, hindrer ikke en tilbyder i å gjøre det 

mulig for abonnenter også å få tilgang til og bruke innholdet som lovlig tilbys av tilbyderen i den medlemsstaten der 

abonnenten midlertidig oppholder seg. 

24) Når det gjelder lisensiering av opphavsrett eller nærstående rettigheter, innebærer den rettslige ordningen fastsatt i denne 

forordning at relevant gjengivelse, offentlig framføring og tilgjengeliggjøring av verk og andre beskyttede arbeider, 

samt uttrekk eller gjenbruk i forbindelse med databaser som er beskyttet av sui generis-rett, som forekommer når 

tjenesten leveres til abonnenter når de midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat, bør anses å 

forekomme i abonnentenes bostedsstat. Tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som omfattes av denne forordning, 

bør derfor anses å foreta slike handlinger på grunnlag av de respektive tillatelsene fra vedkommende rettighetshavere i 

sine abonnenters bostedsstat. Hver gang tilbyderne har rett til å foreta offentlig framføring eller gjengivelse i sine 

abonnenters bostedsstat på grunnlag av en tillatelse fra vedkommende rettighetshavere, bør abonnenter som midlertidig 

oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat, kunne få tilgang til og bruke tjenesten, og om nødvendig 

foreta all relevant gjengivelse, for eksempel nedlasting, som de ville hatt rett til i sin bostedsstat. Levering av en 

nettbasert innholdstjeneste fra tilbydere til abonnenter som midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin 

bostedsstat, og tilgang til og bruk av tjenesten fra slike abonnenter i samsvar med denne forordning, bør ikke utgjøre et 

inngrep i opphavsrett eller nærstående rettigheter eller andre rettigheter som gjelder levering av, tilgang til og bruk av 

den nettbaserte innholdstjenesten. 

25) Tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som omfattes av denne forordning, bør ikke holdes ansvarlige for overtredelse 

av kontraktsbestemmelser som er strid med forpliktelsen om å gjøre det mulig for sine abonnenter å bruke slike tjenester 

i den medlemsstaten der de midlertidig oppholder seg. Derfor bør klausuler i kontrakter som er utformet for å forby eller 

begrense grensekryssende portabilitet av slike nettbaserte innholdstjenester, ikke kunne håndheves. Tilbyderne og 

rettighetshaverne til rettigheter som er relevante for leveringen av nettbaserte innholdstjenester, bør ikke kunne omgå 

anvendelsen av denne forordning ved å velge en tredjestats lovgivning som gjeldende lovgivning for kontrakter seg 

imellom. Det samme bør gjelde for kontrakter som inngås mellom tilbydere og abonnenter. 

26) Denne forordning bør gjøre det mulig for abonnenter å benytte nettbaserte innholdstjenester som de har tegnet abonnement 

på i bostedsstaten, når de midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat. Abonnentene bør være berettiget til 

grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester bare dersom de er bosatt i en medlemsstat i Unionen. Derfor 

bør denne forordning pålegge tilbydere av nettbaserte innholdstjenester å bruke rimelige, forholdsmessige og effektive 

metoder til å kontrollere sine abonnenters bostedsstat. For dette formål bør tilbyderne bruke de kontrollmetodene som er 

angitt i denne forordning. Dette utelukker ikke at det kan inngås avtale mellom tilbydere og rettighetshavere om disse 

kontrollmetodene innenfor rammene av denne forordning. Målet med den angitte listen er å gi rettssikkerhet med hensyn til 

de kontrollmetodene som skal brukes av tilbyderne, samt å begrense inngrep i abonnentenes personvern. I hvert enkelt 

tilfelle bør det tas hensyn til hvor effektiv og forholdsmessig en bestemt kontrollmetode er i en bestemt medlemsstat og for 

en bestemt type nettbasert innholdstjeneste. Med mindre abonnentens bostedsstat kan kontrolleres med tilstrekkelig 

sikkerhet på grunnlag av én enkelt kontrollmetode, bør tilbyderne basere seg på to kontrollmetoder. I tilfeller der tilbyderen 

har rimelig grunn til tvil om abonnentens bostedsstat, bør tilbyderen kunne foreta ny kontroll av abonnentens bostedsstat. 

Tilbyderen bør gjennomføre de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i henhold til gjeldende 

personvernregler når det gjelder behandling av personopplysninger som samles inn med henblikk på kontroll av 

abonnentens bostedsstat i henhold til denne forordning. Eksempler på slike tiltak omfatter åpen informasjon til 

privatpersoner om metodene som brukes til og formålet med kontrollen, samt egnede sikkerhetstiltak.  
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27) For å kunne kontrollere abonnentens bostedsstat bør tilbyderen av en nettbasert innholdstjeneste om mulig basere seg på 

opplysninger som tilbyderen har, for eksempel fakturaopplysninger. Når det gjelder avtaler som er inngått før 

anvendelsesdatoen for denne forordning, og når det gjelder kontrollen som utføres ved fornyelse av en kontrakt, bør 

tilbyderen kunne be abonnenten om å gi nødvendige opplysninger for å kontrollere abonnentens bostedsstat bare dersom 

dette ikke kan fastslås på grunnlag av opplysninger som tilbyderen allerede har. 

28) Kontroll av IP-adresse utført i henhold til denne forordning skal skje i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(1) og 2002/58/EF(2). Dessuten, når det gjelder kontroll av abonnentens bostedsstat, er det ikke abonnentens 

nøyaktige oppholdssted som er viktig, men heller fra hvilken medlemsstat abonnenten har tilgang til tjenesten. Derfor 

bør verken data om abonnentens nøyaktige oppholdssted eller andre personopplysninger samles inn eller behandles for 

dette formål. Dersom tilbyderen har rimelig grunn til tvil om abonnentens bostedsstat og utfører en kontroll av IP-

adresse for å kontrollere bostedsstaten, bør formålet med slik kontroll utelukkende være å fastslå om abonnenten har 

tilgang til eller bruker den nettbaserte innholdstjenesten innenfor eller utenfor bostedsstaten. I slike tilfeller bør data fra 

kontroll av IP-adresser bare innsamles i binærformat og i samsvar med gjeldende personvernregler. Tilbyderen bør ikke 

gå ut over dette detaljnivået. 

29) En innehaver av opphavsrett, nærstående rettigheter til opphavsretten eller andre innholdsrettigheter i en nettbasert 

innholdstjeneste bør fortsatt kunne utøve sin avtalefrihet til å tillate levering av, tilgang til og bruk av slikt innhold i 

henhold til denne forordning, uten kontroll av bostedsstaten. Dette kan være særlig relevant når det gjelder for eksempel 

musikk og e-bøker. Hver rettighetshaver bør kunne treffe slike beslutninger på fritt grunnlag når de inngår kontrakter 

med tilbydere av nettbaserte innholdstjenester. Kontrakter mellom tilbydere og rettighetshavere bør ikke begrense 

rettighetshavernes muligheter til å trekke tilbake slik tillatelse, forutsatt at tilbyderen i rimelig tid gis varsel om dette. 

Tillatelsen gitt av en enkelt rettighetshaver fritar som sådan ikke tilbyderen fra forpliktelsen til å kontrollere 

abonnentens bostedsstat. Det er bare når alle innehavere av opphavsrett, nærstående rettigheter til opphavsretten eller 

andre innholdsrettigheter som brukes av tilbyderen, beslutter å tillate levering av, tilgang til og bruk av sitt innhold uten 

kontroll av abonnentens bostedsstat, at forpliktelsen til å kontrollere ikke bør få anvendelse, og kontrakten mellom 

tilbyderen og abonnenten av en nettbasert innholdstjeneste bør brukes til å fastslå sistnevntes bostedsstat. Alle andre 

aspekter ved denne forordning bør fortsatt gjelde i slike tilfeller. 

30) Denne forordning respekterer grunnleggende rettigheter, og følger de prinsippene som er nedfelt i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter («pakten»). Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes i samsvar med 

disse rettighetene og prinsippene, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av 

personopplysninger, retten til ytringsfrihet, frihet til å drive næringsvirksomhet samt eiendomsretten, herunder 

immaterialrett. All behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning bør respektere grunnleggende 

rettigheter, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til vern av personopplysninger i henhold til 

artikkel 7 og 8 i pakten, og det er av avgjørende betydning at slik behandling er i samsvar med direktiv 95/46/EF og 

2002/58/EF. Særlig skal tilbydere av nettbaserte innholdstjenester sikre at all behandling av personopplysninger i 

henhold til denne forordning er nødvendig, rimelig og står i forhold til det relevante formålet. Dersom autentisering av 

en abonnent er tilstrekkelig til å levere tjenesten, bør identifikasjon av abonnenten ikke være nødvendig. Data som 

samles inn i henhold til denne forordning med henblikk på kontroll av bostedsstaten, bør ikke lagres av tilbyderen lenger 

enn det som er nødvendig for kontrollen. Slike data bør umiddelbart og irreversibelt destrueres når kontrollen er 

avsluttet. Dette berører imidlertid ikke lagring av data som er samlet inn for annet rettmessig formål, med forbehold for 

gjeldende personvernregler, herunder regler for lagring av slike data.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). Direktiv 95/46/EF oppheves og erstattes 

med virkning fra 25. mai 2018 av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF 

(generell personvernforordning) (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 
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31) Kontrakter der innhold er lisensiert, inngås vanligvis for et relativt langt tidsrom. Følgelig, og for å sikre at alle 

forbrukere bosatt i Unionen kan nyte godt av grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester på lik linje 

med hensyn til tid og uten utilbørlig forsinkelse, bør denne forordning også få anvendelse på kontrakter som er inngått 

og rettigheter som er ervervet før dens anvendelsesdato, dersom disse kontraktene og rettighetene er relevante for 

grensekryssende portabilitet av en nettbasert innholdstjeneste som leveres etter nevnte dato. En slik anvendelse av denne 

forordning er også nødvendig for å sikre like konkurransevilkår for tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som 

omfattes av denne forordning og driver virksomhet på det indre marked, særlig for små og mellomstore bedrifter, ved å 

gjøre det mulig for tilbydere som har inngått kontrakter med rettighetshavere for et langt tidsrom, å tilby sine abonnenter 

grensekryssende portabilitet, uavhengig av tilbyderens evne til å reforhandle slike kontrakter. Dessuten bør en slik 

anvendelse av denne forordning sikre at når tilbyderne treffer de nødvendige tiltakene for grensekryssende portabilitet 

av sine tjenester, vil de kunne tilby slik portabilitet for alt sitt nettinnhold. Dette bør også gjelde for tilbydere av 

nettbaserte innholdstjenester som tilbyr pakker som kombinerer elektroniske kommunikasjonstjenester og nettbaserte 

innholdstjenester. Endelig bør slik anvendelse av denne forordning også innebære at rettighetshaverne ikke trenger å 

reforhandle sine eksisterende lisensavtaler for å gjøre det mulig for tilbyderne å tilby grensekryssende portabilitet av 

sine tjenester. 

32) Siden denne forordning vil få anvendelse på enkelte kontrakter som er inngått og rettigheter som er ervervet før dens 

anvendelsesdato, er det derfor også hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist mellom denne forordnings 

ikrafttredelsesdato og dens anvendelsesdato, slik at rettighetshavere og tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som er 

omfattet av denne forordning, kan treffe de tiltakene som er nødvendige for å tilpasse seg den nye situasjonen, samt å 

gjøre det mulig for tilbyderne å endre bruksvilkårene for sine tjenester. Endringer i bruksvilkårene for nettbaserte 

innholdstjenester som tilbys i pakker som kombinerer en elektronisk kommunikasjonstjeneste og en nettbasert 

innholdstjeneste som gjøres utelukkende for å oppfylle kravene i denne forordning, bør ikke medføre at abonnentene i 

henhold til nasjonal rett som innarbeider rammereglene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, gis rett til å 

trekke seg fra kontrakter om levering av slike elektroniske kommunikasjonstjenester. 

33) Denne forordning tar sikte på å forbedre konkurranseevnen ved å fremme nyskaping i nettbaserte innholdstjenester og 

tiltrekke flere forbrukere. Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av konkurransereglene, særlig artikkel 101 og 

102 i TEUV. Reglene fastsatt i denne forordning bør ikke brukes til å begrense konkurranse på en måte som er i strid 

med TEUV. 

34) Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU(1), særlig dets avdeling 

III. Denne forordning er forenlig med målet om å fremme lovlig tilgang til innhold som er beskyttet av opphavsrett eller 

nærstående rettigheter, samt til tilknyttede tjenester. 

35) For å nå målet om å sikre grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i Unionen bør det vedtas en 

forordning som kommer direkte til anvendelse i medlemsstatene. Dette er nødvendig for å sikre en ensartet anvendelse 

av reglene for grensekryssende portabilitet i alle medlemsstatene, og at de trer i kraft samtidig for alle nettbaserte 

innholdstjenester. Bare en forordning kan sikre den graden av rettssikkerhet som er nødvendig for at forbrukerne skal ha 

fullt utbytte av grensekryssende portabilitet i hele Unionen. 

36) Ettersom målet for denne forordning, som er å tilpasse den rettslige rammen slik at grensekryssende portabilitet av 

nettbaserte innholdstjenester kan tilbys i Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av forordningens omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette 

målet. Særlig påvirker denne forordning ikke i vesentlig grad hvordan rettighetene lisensieres og pålegger ikke 

rettighetshavere og tilbydere å reforhandle kontrakter. Videre krever denne forordning ikke at tilbyderne treffer tiltak for 

å sikre leveringskvaliteten på nettbaserte innholdstjenester utenfor abonnentenes bostedsstat. Endelig får denne 

forordning ikke anvendelse på tilbydere som tilbyr nettbaserte innholdstjenester uten betaling av penger, og som ikke 

benytter muligheten til å muliggjøre grensekryssende portabilitet av sine tjenester. Den pålegger derfor ikke 

uforholdsmessige kostnader.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og 

multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden (EUT L 84 av 20.3.2014, s. 72). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning innføres en felles tilnærming i Unionen til grensekryssende portabilitet av nettbaserte 

innholdstjenester ved at det sikres at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester som leveres lovlig i deres bostedsstat, 

kan få tilgang til og bruke disse tjenestene når de midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på skattlegging. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «abonnent» en forbruker som på grunnlag av en kontrakt om levering av en nettbasert innholdstjeneste inngått med en 

tilbyder, uavhengig av om det er mot betaling av penger eller uten slik betaling, har rett til å få tilgang til og bruke slike 

tjenester i bostedsstaten, 

2) «forbruker» enhver fysisk person som i forbindelse med kontrakter som omfattes av denne forordning, handler for formål 

som ikke er knyttet til vedkommendes forretnings-, industri-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

3) «bostedsstat» medlemsstaten, bestemt på grunnlag av artikkel 5, der abonnenten har faktisk og varig bosted, 

4) «midlertidig opphold i en medlemsstat» at man oppholder seg i en annen medlemsstat enn sin bostedsstat i et begrenset 

tidsrom, 

5) «nettbasert innholdstjeneste» en tjeneste som definert i artikkel 56 og 57 i TEUV, som en tilbyder lovlig tilbyr abonnenter i 

deres bostedsstat i henhold til avtalte vilkår og på nettet, som er portabel, og som er 

 i) en audiovisuell medietjeneste som definert i artikkel 1 bokstav a) i direktiv 2010/13/EU, eller 

ii) en tjeneste hvis viktigste funksjon er levering av, tilgang til og bruk av verk, andre beskyttede arbeider eller 

overføringer fra kringkastingsforetak, uavhengig av om det skjer lineært eller på bestilling, 

6) «portabel» en egenskap ved en nettbasert innholdstjeneste der abonnentene kan få tilgang til og bruke den nettbaserte 

innholdstjenesten i sin bostedsstat uten å være begrenset til å befinne seg på et bestemt sted. 

Artikkel 3 

Forpliktelse til å muliggjøre grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester 

1. Tilbyderen av en nettbasert innholdstjeneste som leveres mot betaling av penger, skal gjøre det mulig for en abonnent som 

midlertidig oppholder seg i en medlemsstat, å få tilgang til og bruke den nettbaserte innholdstjenesten på samme måte som i 

bostedsstaten, herunder ved å gi tilgang til samme innhold på samme utvalg av og antall enheter for det samme antall brukere 

og med samme funksjonsutvalg. 

2. Tilbyderen skal ikke pålegge abonnenten ytterligere kostnader for tilgang til og bruk av den nettbaserte innholdstjenesten i 

henhold til nr. 1. 

3. Forpliktelsen fastsatt i nr. 1 skal ikke omfatte noe kvalitetskrav til levering av en nettbasert innholdstjeneste som 

tilbyderen er underlagt når den leverer denne tjenesten i bostedsstaten, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt mellom 

tilbyderen og abonnenten. 

Tilbyderen skal ikke treffe tiltak for å redusere leveringskvaliteten på den nettbaserte innholdstjenesten når den leverer den 

nettbaserte innholdstjenesten i samsvar med nr. 1.  
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4. Tilbyderen skal på grunnlag av de opplysningene den har, gi abonnenten opplysninger om leveringskvaliteten på den 

nettbaserte innholdstjenesten som leveres i samsvar med nr. 1. Opplysningene skal gis til abonnenten før den nettbaserte 

innholdstjenesten leveres i samsvar med nr. 1, og på en måte som er tilstrekkelig og forholdsmessig. 

Artikkel 4 

Sted for levering av, tilgang til og bruk av nettbaserte innholdstjenester 

Levering av en nettbasert innholdstjeneste i henhold til denne forordning til en abonnent som midlertidig oppholder seg i en 

annen medlemsstat, samt abonnentens tilgang til og bruk av denne tjenesten, skal anses å finne sted utelukkende i abonnentens 

bostedsstat. 

Artikkel 5 

Kontroll av bostedsstat 

1. Ved inngåelse og fornyelse av en kontrakt om levering av en nettbasert innholdstjeneste som leveres mot betaling av 

penger, skal tilbyderen kontrollere abonnentens bostedsstat ved hjelp av høyst to av følgende kontrollmetoder, og skal sikre at 

de metodene som brukes, er rimelige, forholdsmessige og effektive: 

a) Et identitetskort, elektronisk identifikasjon, særlig slik som omfattes av ordningene for elektronisk identifikasjon meldt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(1), eller andre gyldige identitetsdokumenter som 

bekrefter abonnentens bostedsstat. 

b) Betalingsopplysninger, for eksempel abonnentens bankkontonummer eller kreditt- eller debetkortnummer. 

c) Stedet der det er installert en mottakerboks, en dekoder eller en lignende innretning som brukes ved levering av tjenester til 

abonnenten. 

d) Abonnentens betaling av en lisensavgift for andre tjenester i medlemsstaten, for eksempel allmennkringkasting. 

e) En kontrakt for levering av internett- eller telefontjenester eller en lignende kontrakt som knytter abonnenten til 

medlemsstaten. 

f) Registrering i lokalt valgmanntall, dersom de aktuelle opplysningene er offentlig tilgjengelige. 

g) Betaling av lokale skatter, dersom de aktuelle opplysningene er offentlig tilgjengelige. 

h) En regning for offentlige tjenester som knytter abonnenten til medlemsstaten. 

i) Abonnentens fakturaadresse eller postadresse. 

j) En erklæring fra abonnenten som bekrefter abonnentens adresse i medlemsstaten. 

k) Kontroll av en internettprotokolladresse (IP-adresse) for å identifisere medlemsstaten der abonnenten har tilgang til den 

nettbaserte innholdstjenesten. 

Kontrollmetodene nevnt i bokstav i)–k) skal brukes bare sammen med kontrollmetodene nevnt i bokstav a)–h), med mindre 

postadressen nevnt i bokstav i) er angitt i et offentlig register som er offentlig tilgjengelig. 

2. Dersom tilbyderen i løpetiden for kontrakten om levering av en nettbasert innholdstjeneste har rimelig grunn til tvil om 

abonnentens bostedsstat, kan tilbyderen gjenta kontrollen av abonnentens bostedsstat i samsvar med nr. 1. I et slikt tilfelle kan 

imidlertid kontrollmetoden i henhold til bokstav k) brukes som eneste metode. Data som følger av bruken av kontrollmetoden i 

henhold til bokstav k), skal samles inn bare i binærformat.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 
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3. Tilbyderen skal ha rett til å be abonnenten om å gi nødvendige opplysninger for å fastslå abonnentens bostedsstat i 

samsvar med nr. 1 og 2. Dersom abonnenten unnlater å gi slike opplysninger, og det fører til at tilbyderen ikke er i stand til å 

kontrollere abonnentens bostedsstat, skal tilbyderen på grunnlag av denne forordning ikke gjøre det mulig for abonnenten å få 

tilgang til eller bruke den nettbaserte innholdstjenesten når abonnenten midlertidig oppholder seg i en medlemsstat. 

4. Innehavere av opphavsrett eller nærstående rettigheter, eller de som innehar andre innholdsrettigheter i en nettbasert 

innholdstjeneste, kan tillate levering av, tilgang til og bruk av sitt innhold i henhold til denne forordning uten kontroll av 

bostedsstat. I slike tilfeller skal kontrakten mellom tilbyderen og abonnenten for levering av en nettbasert innholdstjeneste være 

tilstrekkelig til å fastslå abonnentens bostedsstat. 

Innehavere av opphavsrett eller nærstående rettigheter, eller de som innehar andre innholdsrettigheter i en nettbasert 

innholdstjeneste, skal ha rett til å trekke tilbake tillatelsen som er gitt i henhold til første ledd, forutsatt at tilbyderen i rimelig tid 

gis varsel om dette. 

5. Kontrakten mellom tilbyderen og innehaverne av opphavsrett eller nærstående rettigheter eller de som innehar andre 

innholdsrettigheter i en nettbasert innholdstjeneste, skal ikke begrense muligheten for slike rettighetshavere til å trekke tilbake 

tillatelsen nevnt i nr. 4. 

Artikkel 6 

Grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester som leveres uten betaling av penger 

1. Tilbyderen av en nettbasert innholdstjeneste som leveres uten betaling av penger, kan beslutte å gjøre det mulig for sine 

abonnenter som midlertidig oppholder seg i en medlemsstat, å få tilgang til og bruke den nettbaserte innholdstjenesten under 

forutsetning av at tilbyderen kontrollerer abonnentens bostedsstat i samsvar med denne forordning. 

2. Tilbyderen skal underrette sine abonnenter, de aktuelle innehaverne som har opphavsrett og nærstående rettigheter og de 

aktuelle innehaverne som har andre innholdsrettigheter i den nettbaserte innholdstjenesten, om sin beslutning om å levere den 

nettbaserte innholdstjenesten i samsvar med nr. 1, før den leverer denne tjenesten. Opplysningene skal gis på en måte som er 

tilstrekkelig og forholdsmessig. 

3. Denne forordning får anvendelse på tilbydere av en nettbasert innholdstjeneste i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 7 

Kontraktsbestemmelser 

1. Alle kontraktsbestemmelser, herunder mellom tilbydere av nettbasert innholdstjenester og innehavere av opphavsrett eller 

nærstående rettigheter eller de som innehar andre innholdsrettigheter i nettbaserte innholdstjenester, samt mellom slike 

tilbydere og deres abonnenter, som er i strid med denne forordning, herunder slike som forbyr grensekryssende portabilitet av 

nettbaserte innholdstjenester eller begrenser slik portabilitet til et bestemt tidsrom, skal ikke kunne håndheves. 

2. Denne forordning får anvendelse uavhengig av hvilken lovgivning som får anvendelse på kontrakter inngått mellom 

tilbydere av nettbaserte innholdstjenester og innehavere av opphavsrett eller nærstående rettigheter eller de som innehar andre 

innholdsrettigheter i nettbaserte innholdstjenester, eller på kontrakter inngått mellom slike tilbydere og deres abonnenter. 

Artikkel 8 

Vern av personopplysninger 

1. Behandling av personopplysninger som foretas innenfor rammen av denne forordning, herunder særlig i forbindelse med 

kontroll av abonnentens bostedsstat i henhold til artikkel 5, skal gjennomføres i samsvar med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

Særlig skal bruken av kontrollmetoder i samsvar med artikkel 5 og enhver behandling av personopplysninger i henhold til 

denne forordning begrenses til det som er nødvendig og forholdsmessig for å oppnå dens formål. 

2. Data som samles inn i henhold til artikkel 5, skal brukes utelukkende til kontroll av abonnentens bostedsstat. De skal ikke 

sendes, overføres, deles, lisensieres eller på annen måte overføres eller videreformidles til innehavere av opphavsrett eller 

nærstående rettigheter, eller til de som har andre innholdsrettigheter i nettbaserte innholdstjenester, eller til noen tredjepart. 

3. Data som samles inn i henhold til artikkel 5, skal ikke lagres av tilbyderen av en nettbasert innholdstjeneste lenger enn det 

som er nødvendig for å gjennomføre en kontroll av en abonnents bostedsstat i henhold til artikkel 5 nr. 1 eller 2. Ved 

avslutningen av hver kontroll skal dataene umiddelbart og irreversibelt destrueres. 
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Artikkel 9 

Anvendelsen av eksisterende kontrakter og ervervede rettigheter 

1. Denne forordning får også anvendelse på kontrakter som er inngått og rettigheter som er ervervet før forordningens 

anvendelsesdato, dersom de er relevante for levering av, tilgang til og bruk av en nettbasert innholdstjeneste i samsvar med 

artikkel 3 og 6 etter nevnte dato. 

2. Innen 2. juni 2018 skal tilbyderen av en nettbasert innholdstjeneste som leveres mot betaling av penger, i samsvar med 

denne forordning kontrollere bostedsstaten til de abonnentene som inngikk kontrakter om levering av nettbaserte 

innholdstjenester før nevnte dato. 

Innen to måneder etter den datoen da tilbyderen av en nettbasert innholdstjeneste som leveres uten betaling av penger, første 

gang leverer tjenesten i samsvar med artikkel 6, skal tilbyderen i samsvar med denne forordning kontrollere bostedsstaten til de 

abonnentene som har inngått kontrakter om levering av den nettbaserte innholdstjenesten før nevnte dato. 

Artikkel 10 

Gjennomgåelse 

Innen 2. april 2021 og deretter ved behov skal Kommisjonen vurdere anvendelsen av denne forordning i lys av den juridiske, 

teknologiske og økonomiske utviklingen, og skal avgi rapport for Europaparlamentet og Rådet om dette. 

Rapporten nevnt i første ledd skal blant annet omfatte en vurdering av anvendelsen av metodene som brukes ved kontroll av 

bostedsstat nevnt i artikkel 5, idet det tas hensyn til nyutviklede teknologier, bransjestandarder og -praksis og om nødvendig en 

vurdering av behovet for en revisjon. Rapporten skal legge særlig vekt på virkningen av denne forordning på små og 

mellomstore bedrifter og på vern av personopplysninger. Kommisjonens rapport skal eventuelt ledsages av et forslag til 

regelverk. 

Artikkel 11 

Sluttbestemmelser 

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

2. Den får anvendelse fra 1. april 2018. 

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

Utferdiget i Strasbourg 14. juni 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

H. DALLI 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/164 

av 31. januar 2017 

om fastsetjing av ei fjerde liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i medhald av rådsdirektiv 

98/24/EF, og om endring av kommisjonsdirektiv 91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband 

med kjemiske agensar på arbeidsplassen(1), særleg artikkel 3 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av direktiv 98/24/EF skal Kommisjonen, i form av rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet som 

skal fastsetjast på unionsplan, gjere framlegg om unionsmål for vern av arbeidstakarar mot risikoane i samband med 

eksponering for farlege kjemikaliar. 

2) Ved artikkel 3 nr. 2 i direktiv 98/24/EF får Kommisjonen fullmakt til å fastsetje eller revidere dei rettleiande 

grenseverdiane for eksponering i arbeidet gjennom tiltak som vert vedtekne etter den framgangsmåten som er fastsett i 

artikkel 17 i rådsdirektiv 89/391/EØF(2), samstundes som det vert teke omsyn til tilgjengelege måleteknikkar. 

3) Når Kommisjonen utfører denne oppgåva, skal han få hjelp av Vitskapsutvalet for yrkeshygieniske grenseverdiar 

(SCOEL), som er oppnemnt ved kommisjonsavgjerd 2014/113/EU(3). 

4) I samsvar med direktiv 98/24/EF tyder «grenseverdi for eksponering i arbeidet», dersom ikkje anna er spesifisert, grensa 

for den tidsvegne gjennomsnittskonsentrasjonen av ein kjemisk agens i lufta i pustesona til ein arbeidstakar i høve til ein 

fastsett referanseperiode. 

5) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet er helserelaterte verdiar som er rekna ut av SCOEL på bakgrunn av 

nyaste tilgjengelege vitskaplege data, og vedtekne av Kommisjonen, samstundes som det vert teke omsyn til tilgjengelege 

måleteknikkar. Grenseverdiar for eksponering vil seie at under dette nivået er det generelt ikkje venta at ein kjemisk agens 

skal ha nokon skadeverknad ved kortvarig eller dagleg eksponering gjennom eit heilt yrkesaktivt liv. Dei utgjer unionsmål 

og skal hjelpe arbeidsgjevarar til å definere og vurdere risikoar og gjennomføre førebyggjande tiltak og vernetiltak i 

samsvar med direktiv 98/24/EF. 

6) I samsvar med tilrådingar frå SCOEL er det fastsett rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i høve til ein 

referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar (grenseverdiar for langvarig eksponering) og, for visse 

kjemiske agensar, i høve til kortare referanseperiodar, som vanlegvis er eit tidsvege gjennomsnitt på 15 minuttar 

(grenseverdiar for kortvarig eksponering), for å ta omsyn til verknadene av kortvarig eksponering. 

7) Medlemsstatane skal fastsetje ein nasjonal grenseverdi for eksponering i arbeidet for alle kjemiske agensar som har ein 

rettleiande grenseverdi som er fastsett på unionsplan. Dei skal ta omsyn til unionsgrenseverdien når dei skal avgjere 

korleis den nasjonale grenseverdien skal fastsetjast i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 1.2.2017, s. 115, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(2) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen 

(TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2014/113/EU av 3. mars 2014 om nedsettelse av en vitenskapskomité for grenseverdier for eksponering i arbeidet 

for kjemiske agenser og om oppheving av beslutning 95/320/EF (TEU L 62 av 4.3.2014, s. 18). 

2019/EØS/50/57 
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8) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet er ein viktig del av dei allmenne tiltaka for vern av arbeidstakarar 

mot helserisikoar som følgjer av eksponering for farlege kjemikaliar. 

9) I samsvar med artikkel 3 i direktiv 98/24/EF har SCOEL vurdert tilhøvet mellom helseverknadene til dei kjemiske 

agensane som er oppførte i dei 31 postane i vedlegget til dette direktivet, og eksponeringsnivået i arbeidet, og tilrådd at 

det vert fastsett rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet gjennom innanding for alle desse kjemiske agensane 

i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar. Det bør difor fastsetjast grenseverdiar for 

langvarig eksponering for alle desse agensane i vedlegget til dette direktivet. 

10) For visse av desse kjemiske agensane tilrår SCOEL òg at det vert fastsett slike grenseverdiar i høve til kortare 

referanseperiodar og/eller at det vert oppført merknader om risikoen for huda. 

11) Fire av desse kjemiske agensane, nitrogenmonoksid, kalsiumhydroksid, litiumhydrid og eddiksyre, er for tida oppførte i 

vedlegget til kommisjonsdirektiv 91/322/EØF(1). 

12) Ein av desse kjemiske agensane, 1,4-diklorbenzen, er for tida oppført i vedlegget til kommisjonsdirektiv 2000/39/EF(2). 

13) Ein annan kjemisk agens, bisfenol A, er for tida oppført i vedlegget til kommisjonsdirektiv 2009/161/EU(3). 

14) SCOEL har tilrådd at det vert fastsett nye rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet for desse agensane. 

Reviderte grenseverdiar for desse seks kjemiske agensane bør difor oppførast i vedlegget til dette direktivet, og postane 

for desse kjemiske agensane i vedlegga til direktiv 91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU bør gå ut. 

15) For éin av dei kjemiske agensane som er blant dei 31 postane som er oppførte i vedlegget til dette direktivet, akrylsyre, 

har SCOEL tilrådd ein grenseverdi for kortvarig eksponering i høve til ein referanseperiode på eitt minutt. Det bør difor 

fastsetjast ein slik grenseverdi for kortvarig eksponering for denne kjemiske agensen i vedlegget til dette direktivet. 

16) For å sikre eit best mogleg vernenivå er det for visse stoff naudsynt å ta omsyn til mogleg opptak gjennom huda. Blant 

dei kjemiske agensane som er oppførte i dei 31 postane i vedlegget til dette direktivet, har SCOEL slått fast at det er 

mogleg at ei større mengd av glyseroltrinitrat, karbontetraklorid, hydrogencyanid, metylenklorid, nitroetan,  

1,4-diklorbenzen, metylformat, tetrakloretylen, natriumcyanid og kaliumcyanid kan takast opp gjennom huda. Difor bør 

det i vedlegget til dette direktivet oppførast merknader om mogeleg opptak av ei større mengd av desse kjemiske 

agensane gjennom huda, i tillegg til dei rettleiande grenseverdiane for eksponering i arbeidet. 

17) Det rådgjevande utvalet for helse og tryggleik på arbeidsplassen(4), som er rådspurt i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

direktiv 98/24/EF, sannkjende at det er ulike meiningar om det er teknisk mogleg å oppnå dei framlagde rettleiande 

grenseverdiane for eksponering i arbeidet for nitrogenmonoksid og nitrogendioksid innan gruvedrift og tunnelboring, og 

for karbonmonoksid innan gruvedrift. Utvalet sannkjende òg at dei tilgjengelege målemetodane ikkje er gode nok til å 

vise om det er samsvar med den framlagde grenseverdien for nitrogendioksid innan gruvedrift og tunnelboring. 

Medlemsstatane bør difor få nytte ein overgangsperiode til å innføre dei grenseverdiane som er fastsette i vedlegget til 

dette direktivet for nitrogenmonoksid, nitrogendioksid og karbonmonoksid innan gruvedrift og tunnelboring, og 

Kommisjonen bør vurdere dei førnemnde aspekta på nytt innan utgangen av overgangsperioden. I denne 

overgangsperioden kan medlemsstatane halde fram med å nytte dei eksisterande grenseverdiane i staden for å nytte dei 

som er fastsette i vedlegget til dette direktivet.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 91/322/EØF av 29. mai 1991 om fastsettelse av veiledende grenseverdier i henhold til rådsdirektiv 80/1107/EØF om 

vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet (TEF L 177 av 5.7.1991, s. 22). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i 

samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med 

kjemiske agensar på arbeidsplassen (TEF L 142 av 16.6.2000, s. 47). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2009/161/EU av 17. desember 2009 om fastsetjing av ei tredje liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i 

arbeidet i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF, og om endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF (TEU L 338 av 

19.12.2009, s. 87). 

(4) Rådsavgjerd 2003/C 218/01 av 22. juli 2003 om oppnemning av eit rådgjevande utval for helse og tryggleik på arbeidsplassen (TEU C 218 

av 13.9.2003, s. 1). 
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18) I samsvar med den felles politiske fråsegna frå medlemsstatane og Kommisjonen av 28. september 2011 om forklarande 

dokument(1) har medlemsstatane plikta seg til at meldinga om innarbeidingstiltaka i rettkomne tilfelle skal følgjast av 

eitt eller fleire dokument som syner samanhengen mellom dei ulike delane av eit direktiv og dei tilsvarande delane av 

dei nasjonale innarbeidingsdokumenta. 

19) Med omsyn til dette direktivet meiner Kommisjonen at det er god grunn til å oversende slike dokument i form av ein 

tabell som viser samanhengen mellom dei nasjonale tiltaka og dette direktivet, ettersom det for visse av agensane alt 

finst nasjonale grenseverdiar for eksponering i arbeidet i nasjonal lovgjeving, og ettersom dei juridiske verkemidla på 

nasjonalt plan for fastsetjing av grenseverdiar for eksponering i arbeidet er av ulik type og teknisk karakter. 

20) Det rådgjevande utvalet for helse og tryggleik på arbeidsplassen gav fråsegnene sine 27. november 2014 og  

21. mai 2015. 

21) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet for teknisk utvikling som er 

oppnemnt i medhald av artikkel 17 i rådsdirektiv 89/391/EØF. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Det vert fastsett ei fjerde liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet for dei kjemiske agensane som er 

oppførte i vedlegget. 

Artikkel 2 

Medlemsstatane skal fastsetje nasjonale grenseverdiar for eksponering i arbeidet for dei kjemiske agensane som er oppførte i 

vedlegget, samstundes som det vert teke omsyn til unionsgrenseverdiane. 

Artikkel 3 

I vedlegget til direktiv 91/322/EØF går tilvisingane til eddiksyre, kalsiumhydroksid, litiumhydrid og nitrogenmonoksid ut med 

verknad frå 21. august 2018, med atterhald for artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Artikkel 4 

I vedlegget til direktiv 2000/39/EF går tilvisinga til 1,4-diklorbenzen ut med verknad frå 21. august 2018. 

Artikkel 5 

I vedlegget til direktiv 2009/161/EU går tilvisinga til bisfenol A ut med verknad frå 21. august 2018. 

Artikkel 6 

1. Når det gjeld gruvedrift og tunnelboring kan medlemsstatane få ein overgangsperiode som går ut seinast 21. august 2023 

med omsyn til grenseverdiane for nitrogenmonoksid, nitrogendioksid og karbonmonoksid. 

2. I den overgangsperioden som er nemnd i nr. 1, kan medlemsstatane, i staden for å nytte dei grenseverdiane som er 

fastsette i vedlegget, halde fram med å nytte følgjande: 

a) Med omsyn til nitrogenmonoksid: Dei eksisterande grenseverdiane som er fastsette i samsvar med vedlegget til direktiv 

91/322/EØF. 

b) Med omsyn til nitrogendioksid og karbonmonoksid: Dei nasjonale grenseverdiane som er i kraft 1. februar 2017. 

  

(1) TEU C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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Artikkel 7 

1. Medlemsstatane skal innan 21. august 2018 setje i kraft dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. 

Dei skal straks sende over til Kommisjonen teksta til desse føresegnene og sende med eitt eller fleire forklarande dokument i 

form av tabellar som viser samanhengen mellom føresegnene og dette direktivet. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 

området som dette direktivet omfattar. 

Artikkel 8 

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

Artikkel 9 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 31. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 
NAMNET TIL DEN KJEMISKE 

AGENSEN 

GRENSEVERDIAR 

Merknad(3) 8 timar(4) Kortvarig(5) 

mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) ppm(7) 

— — Mangan og uorganiske 

mangansambindingar 

(som mangan) 

0,2(8) 

0,05(9) 

— — — — 

200-240-8 55-63-0 Glyseroltrinitrat 0,095 0,01 0,19 0,02 Hud 

200-262-8 56-23-5 Karbontetraklorid, 

tetraklormetan 

6,4 1 32 5 Hud 

200-521-5 61-82-5 Amitrol 0,2 — — — — 

200-580-7 64-19-7 Eddiksyre 25 10 50 20 — 

200-821-6 74-90-8 Hydrogencyanid 

(som cyanid) 

1 0,9 5 4,5 Hud 

200-838-9 75-09-2 Metylenklorid, diklormetan 353 100 706 200 Hud 

200-864-0 75-35-4 Vinylidenklorid, 1,1-

dikloretylen 

8 2 20 5 — 

201-083-8 78-10-4 Tetraetylortosilikat 44 5 — — — 

201-177-9 79-10-7 Akrylsyre, prop-2-ensyre 29 10 59(10) 20(10) — 

201-188-9 79-24-3 Nitroetan 62 20 312 100 Hud 

201-245-8 80-05-7 Bisfenol A, 4,4'-

isopropylidendifenol 

2(8) — — — — 

202-981-2 101-84-8 Difenyleter 7 1 14 2 — 

203-234-3 104-76-7 2-etylheksan-1-ol 5,4 1 — — — 

203-400-5 106-46-7 1,4-diklorbenzen,  

p-diklorbenzen 

12 2 60 10 Hud 

203-453-4 107-02-8 Akrolein, akrylaldehyd, prop-

2-enal 

0,05 0,02 0,12 0,05 — 

203-481-7 107-31-3 Metylformat 125 50 250 100 Hud 
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EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 
NAMNET TIL DEN KJEMISKE 

AGENSEN 

GRENSEVERDIAR 

Merknad(3) 8 timar(4) Kortvarig(5) 

mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) ppm(7) 

203-788-6 110-65-6 But-2-yn-1,4-diol 0,5 — — — — 

204-825-9 127-18-4 Tetrakloretylen 138 20 275 40 Hud 

205-500-4 141-78-6 Etylacetat 734 200 1 468 400 — 

205-599-4 143-33-9 Natriumcyanid 

(som cyanid) 

1 — 5 — Hud 

205-792-3 151-50-8 Kaliumcyanid 

(som cyanid) 

1 — 5 — Hud 

207-069-8 431-03-8 Diacetyl, butandion 0,07 0,02 0,36 0,1 — 

211-128-3 630-08-0 Karbonmonoksid 23 20 117 100 — 

215-137-3 1305-62-0 Kalsiumhydroksid 1(9) — 4(9) — — 

215-138-9 1305-78-8 Kalsiumoksid 1(9) — 4(9) — — 

231-195-2 7446-09-5 Svoveldioksid 1,3 0,5 2,7 1 — 

231-484-3 7580-67-8 Litiumhydrid — — 0,02(8) — — 

233-271-0 10102-43-9 Nitrogenmonoksid 2,5 2 — — — 

233-272-6 10102-44-0 Nitrogendioksid 0,96 0,5 1,91 1 — 

262-967-7 61788-32-7 Terfenyl, hydrogenert 19 2 48 5 — 

(1) EF-nr.: Det europeiske fellesskapets (EF) nummer, den numeriske EU-identifikasjonskoden til stoff. 

(2) CAS-nr.: Chemical Abstract Service Registry Number. 

(3) Dersom merknaden «Hud» står til ein grenseverdi for eksponering i arbeidet, tyder dette at ei større mengd av stoffet kan takast opp 

gjennom huda. 

(4) Målt eller utrekna i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar. 

(5) Grenseverdi for kortvarig eksponering. Ein grenseverdi som ikkje bør overskridast, og som gjeld for ein eksponeringsperiode på  

15 minuttar, med mindre noko anna er nemnt. 

(6) mg/m3: milligram per kubikkmeter luft. For kjemikaliar i gass- eller dampfase vert grenseverdien uttrykt ved 20 °C og 101,3 kPa. 

(7) ppm: milliondelar etter volum i luft (ml/m3). 

(8) Inhalerbar fraksjon. 

(9) Respirabel fraksjon. 

(10) Grenseverdi for kortvarig eksponering i høve til ein referanseperiode på eitt minutt. 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/2076 

av 7. november 2017 

om endring av vedtak 2009/607/EF med hensyn til gyldighetstiden for miljøkriteriene for tildeling av  

EU-miljømerket til harde dekker 

[meddelt under nummer K(2017) 7247](*) 

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. 2 og nr. 3 bokstav c), etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Gyldigheten av de nåværende miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker og de tilhørende kravene 

til vurdering og kontroll fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/607/EF(2) utløper 30. november 2017. Det er foretatt en 

vurdering som bekrefter relevansen og hensiktsmessigheten av de nåværende miljøkriteriene og de tilhørende kravene til 

vurdering og kontroll fastsatt i beslutning 2009/607/EU. Gyldighetstiden for disse kriteriene og kravene til vurdering og 

kontroll bør derfor forlenges. 

2) Vedtak 2009/607/EF bør derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 3 i vedtak 2009/607/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteriene for produktgruppen «harde dekker» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde til  

30. juni 2021.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/607/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde dekker 

(EUT L 208 av 12.8.2009, s. 21). 

2019/EØS/50/58 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/666 

av 27. april 2018 

om endring av avgjerd 2014/312/EU med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av  

EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2018) 2479](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Det tidsrommet som dei noverande miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og 

utandørs bruk skal gjelde for, og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i kommisjonsavgjerd 

2014/312/EU(2), går ut 28. mai 2018. 

2) Det er gjort ei vurdering som stadfestar relevansen og nytten av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i avgjerd 2014/312/EU. Det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, bør difor lengjast. 

3) Avgjerd 2014/312/EU bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I avgjerd 2014/312/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «måling og lakk til innandørs og utandørs bruk» og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll skal gjelde fram til 31. desember 2022.» 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 27. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 2.5.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2014/312/EU av 28. mai 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk (TEU L 164 av 3.6.2014, s. 45). 

2019/EØS/50/59 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/1525 

av 4. september 2017 

om endring av beslutning 2014/256/EU for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av  

EU-miljømerket til produkter av konvertert papir 

[meddelt under nummer K(2017) 5948](*) 

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) Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU(2) opphører å gjelde 2. mai 2017. 

2) Det er foretatt en vurdering som bekrefter relevansen og hensiktsmessigheten av de nåværende miljøkriteriene og de 

tilhørende kravene til vurdering og kontroll fastsatt i beslutning 2014/256/EU. Beslutning 2014/256/EU bør derfor 

endres. 

3) 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 beslutning 2014/256/EU skal lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «produkter av konvertert papir» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal 

gjelde til 31. desember 2020.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 6.9.2017, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av 

konvertert papir (EUT L 135 av 8.5.2014, s. 24). 

2019/EØS/50/60 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/680 

av 2. mai 2018 

om fastsetjing av kriterium for tildeling av EU-miljømerket til innandørs reingjeringstenester 

[meld under nummeret K(2018) 2503](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsett reglar for innføring og bruk av den frivillige ordninga for tildeling av 

EU-miljømerket, som har til føremål å fremje varer og tenester med eit høgt miljøprestasjonsnivå. 

2) Ved forordning (EF) nr. 66/2010 vart det fastsett at det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket 

for kvar produktgruppe. 

3) Framlegget til utarbeiding av kriterium for tildeling av EU-miljømerket til innandørs reingjeringstenester vart fremja av 

representantar frå den profesjonelle reingjeringssektoren. På dette grunnlaget har Kommisjonen teke initiativ til og leidd 

arbeidet med å utarbeide slike kriterium. 

4) Det bør fastsetjast kriterium for tildeling av EU-miljømerket til innandørs reingjeringstenester med sikte på å fremje 

bruk av reingjeringsmiddel og reingjeringsartiklar som har liten innverknad på miljøet, og opplæring av personale i 

miljøspørsmål, dei grunnleggjande delane av ei miljøstyringsordning og rett sortering av avfall. 

5) Kriteria for tildeling av EU-miljømerket til innandørs reingjeringstenester og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fem år frå datoen då det vart gjeve melding om denne avgjerda, samstundes som det 

vert teke omsyn til innovasjonssyklusen til denne produktgruppa. 

6) Kvar produktgruppe har ein kode som inngår i registreringsnummeret til EU-miljømerket. For at dei rette organa skal 

kunne tildele eit registreringsnummer til innandørs reingjeringstenester som oppfyller kriteria for tildeling av  

EU-miljømerket, må denne produktgruppa få tildelt eit kodenummer. 

7) Dei føresegnene som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 

av artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1. Produktgruppa «innandørs reingjeringstenester» skal omfatte yting av jamleg utførte profesjonelle reingjeringstenester 

som vert utførte innandørs i forretningsbygg, institusjonar og andre offentleg tilgjengelege bygningar og i private bustader. 

Område der det vert utført reingjeringstenester kan omfatte, men er ikkje avgrensa til, kontorområde, sanitæranlegg og offentleg 

tilgjengelege sjukehusområde, til dømes korridorar, venterom og pauserom.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

2019/EØS/50/61 
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2. Produktgruppa skal òg omfatte reingjering av glasoverflater som kan nåast utan bruk av spesialutstyr eller maskiner. 

3. Denne produktgruppa skal ikkje omfatte desinfeksjons- eller reingjeringsverksemd som vert utført på produksjonsstadene, 

eller verksemd der det er kunden som leverer reingjeringsmidla. 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder 

1) «jamleg utførte profesjonelle reingjeringstenester» profesjonelle reingjeringstenester som vert ytte minst éin gong kvar 

månad, bortsett frå reingjering av glasoverflater, som skal reknast som jamleg utført dersom dei vert reingjorde minst éin 

gong kvar tredje månad, 

2) «ufortynna reingjeringsmiddel» produkt som må tynnast ut før bruk, og som har ein fortynningsgrad på minst 1:100, 

3) «reingjeringsartiklar» reingjeringsutstyr som kan nyttast fleire gonger, til dømes klutar, moppar og vassbøtter, 

4) «mikrofiber» syntetiske fibrar som er finare enn éin denier eller decitex per tråd, 

5) «lokala til søkjaren» lokala der søkjaren utfører administrative og organisatoriske oppgåver som er knytte til verksemda 

hans, 

6) «EU-miljømerkte innandørs reingjeringsoppgåver» oppgåver som vert utførte av personale som del av ei innandørs, jamleg 

utført profesjonell reingjeringsteneste. 

Artikkel 3 

1. For å få tildelt EU-miljømerket i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 skal ei teneste høyre inn under produktgruppa 

«innandørs reingjeringstenester» slik det er definert i artikkel 1 i denne avgjerda, og skal oppfylle dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i vedlegget til denne avgjerda, og dessutan dei følgjande vilkåra: 

a) Tenesta skal oppfylle alle dei obligatoriske kriteria som er fastsette i vedlegget til denne avgjerda. 

b) Tenesta skal oppfylle ein tilstrekkeleg del av dei valfrie kriteria som er fastsette i vedlegget til denne avgjerda, til å kunne 

oppnå minst 14 poeng. 

c) Rekneskapane for tenesta skal vere åtskilde frå andre tenester som den same leverandøren yter, og som ikkje høyrer inn 

under verkeområdet for denne avgjerda, medrekna andre innandørs reingjeringstenester som ikkje oppfyller krava i denne 

avgjerda. 

2. Ein leverandør som er tildelt EU-miljømerket for innandørs reingjeringstenester, skal ikkje yte andre tenester som ikkje er 

omfatta av EU-miljømerket, med mindre dei innandørs reingjeringstenestene som har fått tildelt EU-miljømerket, vert ytte av ei 

underavdeling, eit dotterføretak eller ein filial, eller av ei avdeling hjå leverandøren som er klart åtskild frå verksemda hans, og 

som det vert ført åtskilde rekneskapar for. 

Alle andre tenester som denne leverandøren yter, og som ikkje høyrer inn under verkeområdet for denne avgjerda, medrekna 

andre innandørs reingjeringstenester som ikkje oppfyller krava i denne avgjerda, skal ikkje vere omfatta av EU-miljø-

merkelisensen for innandørs reingjeringstenester, og skal ikkje marknadsførast som ei slik teneste. 

3. Dersom ein leverandør som er tildelt EU-miljømerket for innandørs reingjeringstenester, nyttar underleverandørar for å 

yte slike tenester, må underleverandørane òg ha EU-miljømerkelisens for innandørs reingjeringstenester. 

Artikkel 4 

Kriteria for produktgruppa «innandørs reingjeringstenester» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fem 

år frå datoen då det vart gjeve melding om denne avgjerda. 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/579 

 

Artikkel 5 

For administrative føremål vert produktgruppa «innandørs reingjeringstenester» tildelt kodenummeret «052». 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 2. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIUM FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL FOR 

PRODUKTGRUPPA «INNANDØRS REINGJERINGSTENESTER» 

MÅLSETJING 

KRITERIUM 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til produktgruppa «innandørs reingjeringstenester»: 

Obligatoriske kriterium 

Kriterium M1: Bruk av reingjeringsmiddel som har liten innverknad på miljøet 

Kriterium M2: Dosering av reingjeringsmiddel 

Kriterium M3: Bruk av mikrofiberprodukt 

Kriterium M4: Opplæring av personale 

Kriterium M5: Grunnleggjande delar av ei miljøstyringsordning 

Kriterium M6: Sortering av fast avfall i lokala til søkjaren 

Kriterium M7: Opplysningar på EU-miljømerket 

Valfrie kriterium 

Kriterium O1: Omfattande bruk av reingjeringsmiddel som har liten innverknad på miljøet (opp til 3 poeng) 

Kriterium O2: Bruk av konsentrerte ufortynna reingjeringsmiddel (opp til 3 poeng) 

Kriterium O3: Omfattande bruk av mikrofiberprodukt (opp til 3 poeng) 

Kriterium O4: Bruk av reingjeringsartiklar som har liten innverknad på miljøet (opp til 4 poeng) 

Kriterium O5: Energieffektivitet for støvsugarar (3 poeng) 

Kriterium O6: EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering av tenesteytaren (opp til 5 poeng) 

Kriterium O7: Handtering av fast avfall på reingjeringsstadene (2 poeng) 

Kriterium O8: Kvalitet på tenesta (opp til 3 poeng) 

Kriterium O9: Køyretøy som søkjaren eig eller leiger (opp til 5 poeng) 

Kriterium O10: Effektiviteten til vaskemaskiner som søkjaren eig eller leiger (opp til 4 poeng) 

Kriterium O11: Miljømerkte tenester og andre miljømerkte produkt (opp til 5 poeng) 

Kriterium O12: Forbruksvarer og elektriske lufthandtørkarar som vert leverte til kunden (opp til 3 poeng) 

VURDERING OG KONTROLL 

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium. 

Når søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at 

produktet oppfyller kriteria, kan desse kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren og/eller 

frå underleverandøren eller underleverandørar. 

Dei rette organa skal først og fremst godkjenne attestar som er utferda av organ som er akkrediterte i medhald av den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorium, og kontrollerte av organ som er akkrediterte i medhald av 

den relevante harmoniserte standarden for organ som sertifiserer produkt, framgangsmåtar og tenester. Akkrediteringa skal 

gjennomførast i samsvar med føresegnene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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Informasjon i form av utdrag frå miljøfråsegner som er sende inn i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1221/2009(1), kan nyttast som dokumentasjon i staden for dei attestane som er nemnde i det førre leddet. 

Det kan nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium, dersom det rette organet som vurderer 

søknaden, meiner at dei er jamgode. 

Dei rette organa kan krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. 

Dei rette organa skal gjennomføre vitjingar på staden i lokala til søkjaren, og minst éi vitjing på staden medan reingjeringste-

nesta vert utført på reingjeringsstaden før tildelinga finn stad. 

Etter å ha fått tildelt EU-miljømerkelisensen skal søkjaren jamleg sende over til det rette organet ei liste over reingjerings-

stadene der dei utfører EU-miljømerkte reingjeringstenester, og opplyse om kva som er første og siste dagen dei driv verksemd 

på kvar stad. Det skal ikkje går meir enn fire månader mellom kvar gong det vert gjeve melding om nye reingjeringsstader, med 

mindre søkjaren ikkje har inngått nye kontraktar. Det rette organet kan gjennomføre jamlege oppfølgingsvitjingar i lokala til 

søkjaren eller på ein reingjeringsstad i det tidsrommet som miljømerket er tildelt for. 

Det er ein føresetnad at tenestene oppfyller alle lovfesta krav i staten eller statane der dei innandørs reingjeringstenestene vert 

utførte. Føretaket skal vere verksamt og registrert i samsvar med nasjonale eller lokale lover, og personalet til føretaket skal 

vere tilsette og forsikra på lovleg måte. For dette føremålet skal personalet ha ein gyldig skriftleg kontrakt som er i samsvar 

med nasjonal lovgjeving, dei skal minst få den nasjonale eller regionale minsteløna som er fastsett ved tariffavtaler eller, 

dersom det ikkje ligg føre tariffavtaler, minst få den nasjonale eller regionale minsteløna, og dei skal ha ei arbeidstid som er i 

samsvar med nasjonal lovgjeving. 

Søkjaren skal stadfeste og dokumentere at tenestene oppfyller desse krava gjennom uavhengige kontrollar eller dokumentasjon, 

utan at det rører ved nasjonal personvernlovgjeving (til dømes kopi av ein skriftleg velferdsplan, kopiar av kontraktar, fråsegner 

om at dei tilsette er registrerte i det nasjonale sosialforsikringssystemet, offisiell dokumentasjon/registerutskrift med namn og 

tal på tilsette, som er utferda av arbeidstilsynet hjå dei lokale styresmaktene eller ein representant for dette tilsynet). 

Vidare kan dei rette organa utføre intervju med tilfeldig utvalde tilsette i samband med vitjingar på staden. 

OBLIGATORISKE KRITERIUM 

Kriterium M1 — Bruk av reingjeringsmiddel som har liten innverknad på miljøet 

Dette kriteriet omfattar berre produkt som vert nytta direkte ved utføring av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. 

Søkjaren skal oppfylle både kriterium M1 a) og M1 b). 

M1 a) Produkt med EU-miljømerket eller eit anna ISO type I-merke 

Minst 50 % av den innkjøpte mengda av alle reingjeringsmiddel som vert nytta per år, bortsett frå våtserviettar, andre 

førehandsfukta produkt og produkt som vert nytta til impregnering og konservering av moppar (ved maskinvask), skal vere 

tildelte EU-miljømerket for reingjeringsmiddel til harde overflater i samsvar med kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1217(2) eller 

eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (handelsnamn og produktmengd) og dokumentasjon (medrekna relevante 

fakturaer eller lagerlister) som viser kva reingjeringsmiddel som vert nytta i samband med kontraktar om EU-miljømerkte 

innandørs reingjeringstenester. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein 

kopi av EU-miljømerkesertifikatet og/eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i samsvar med avgjerd 

(EU) 2017/1217. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei felles-

skapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 

2001/681/EF og 2006/193/EF (TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler 

til harde overflater (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 45). 
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Dersom det vert nytta produkt med eit anna ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type  

I-merket og/eller av etiketten på emballasjen. 

M1 b) Farlege stoff 

i) Produkt som ikkje har fått tildelt EU-miljømerket for reingjeringsmiddel til harde overflater eller eit anna EN ISO 14024 

type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane, skal ikkje innehalde stoff som er 

oppførte i kriterium 4 bokstav a) i) for tildeling av EU-miljømerket til reingjeringsmiddel til harde overflater, utan omsyn 

til konsentrasjonen til stoffet. 

ii) Produkt som ikkje har fått tildelt EU-miljømerket for reingjeringsmiddel til harde overflater eller eit anna EN ISO 14024 

type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane, skal ikkje innehalde stoff som er 

oppførte i kriterium 4 bokstav a) ii) for tildeling av EU-miljømerket til reingjeringsmiddel til harde overflater, i større 

mengder enn dei som er tillatne etter dette kriteriet. 

iii) Produkt som ikkje har fått tildelt EU-miljømerket for reingjeringsmiddel til harde overflater eller eit anna EN ISO 14024 

type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane, skal ikkje vere klassifiserte og 

merkte som akutt giftige, giftige for visse organ, luftvegs- eller hudsensibiliserande, kreftframkallande, arvestoffskadelege, 

reproduksjonstoksiske eller farlege for miljøet, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) 

og tolka i samsvar med dei faresetningane som er oppførte i tabellen nedanfor. 

Våtserviettar og andre førehandsfukta produkt skal oppfylle dette kravet. 

Avgrensingar som gjeld for fareklassar og inndelinga deira 

Akutt giftverknad 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H300 Dødeleg ved svelging H301 Giftig ved svelging 

H310 Dødeleg ved hudkontakt H311 Giftig ved hudkontakt 

H330 Dødeleg ved innanding H331 Giftig ved innanding 

H304 Kan vere dødeleg ved svelging dersom det kjem ned i 

luftvegane 

EUH070 Giftig ved kontakt med auga 

Giftverknad på visse organ 

Kategori 1 Kategori 2 

H370 Fører til organskadar H371 Kan føre til organskadar 

H372 Fører til organskadar ved langvarig eller fleire gongers 

eksponering 

H373 Kan føre til organskadar ved langvarig eller fleire 

gongers eksponering 

Luftvegs- og hudsensibilisering 

Kategori 1A Kategori 1B 

H317 Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon H317 Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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Kreftframkallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske 

Kategori 1A og 1B Kategori 2 

H340 Kan føre til genetiske skadar H341 Mistenkt for å kunne gje genetiske skadar 

H350 Kan føre til kreft H351 Mistenkt for å kunne føre til kreft 

H350i Kan føre til kreft ved innanding  

H360F Kan skade forplantingsevna H361f Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna 

H360D Kan gje fosterskadar H361d Mistenkt for å kunne gje fosterskadar 

H360FD Kan skade forplantingsevna. Kan gje fosterskadar H361fd Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna. 

Mistenkt for å kunne gje fosterskadar 

H360Fd Kan skade forplantingsevna. Mistenkt for å kunne gje 

fosterskadar 

H362 Kan skade barn som vert amma 

H360Df Kan gje fosterskadar. Mistenkt for å kunne skade 

forplantingsevna 

 

Farleg for vassmiljøet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 og 4 

H400 Svært giftig for liv i vatn H412 Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn 

H410 Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn H413 Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i vatn 

H411 Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn  

Farleg for ozonlaget 

H420 Farleg for ozonlaget  

Vurdering og kontroll: 

Punkt i) og ii): Søkjaren skal leggje fram ei underteikna samsvarsfråsegn som er underbygd med fråsegner frå leverandørar, og 

som stadfestar at dei stoffa som er oppførte i lista, ikkje er nytta i produktsamansetnaden, utan omsyn til konsentrasjon eller kor 

mykje dei overstig dei fastsette grensene. 

Punkt iii): Søkjaren skal leggje fram ei samsvarsfråsegn som er underbygd med tryggleiksdatablad for alle produkt som ikkje 

har fått tildelt EU-miljømerket for reingjeringsmiddel til harde overflater eller eit anna ISO type I-merke. 

Kriterium M2 — Dosering av reingjeringsmiddel 

Personale som utfører EU-miljømerkte innandørs reingjeringsoppgåver, skal ha tilgang til eigna doserings- og fortynningsutstyr 

for dei reingjeringsmidla som vert nytta (til dømes automatar, målebeger/kapslar, handpumper, spray), anten på reingjerings-

staden eller i lokala til søkjaren. Dei skal òg ha tilgang til instruksjonar om korrekt dosering og fortynning. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei liste over det utstyret som er stilt til rådvelde, 

og med høveleg dokumentasjon som viser at reingjeringspersonalet har fått instruksjonar om korrekt dosering og fortynning. 
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Kriterium M3 — Bruk av mikrofiberprodukt 

Dette kriteriet omfattar berre reingjeringsartiklar av tekstil som kan nyttast fleire gonger, og som vert nytta direkte ved utføring 

av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. 

Minst 50 % av reingjeringsartiklane av tekstil (til dømes klutar, moppar) som vert nytta per år, skal vere framstilte av 

mikrofiber. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (type og produktmengd) og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer eller 

lagerlister) som viser kva reingjeringsartiklar av tekstil som vert nytta, og opplyse om kva artiklar som er framstilte av 

mikrofiber. 

Kriterium M4 — Opplæring av personale 

Søkjaren skal gje reingjeringspersonale som utfører EU-miljømerkte innandørs reingjeringsoppgåver, og arbeidsleiarar som 

fører tilsyn med utføringa av desse oppgåvene, informasjon og opplæring, medrekna skriftlege framgangsmåtar eller 

handbøker. Opplæringa skal omfatte følgjande område, i den grad dei er relevante for oppgåvene som personalet utfører: 

— Personalet skal gjerast medvitne om kva EU-miljømerket er og kva det inneber for reingjeringstenestene. 

Reingjeringsmiddel: 

— Personalet skal lærast opp til å nytte korrekt dosering av middelet til kvar reingjeringsoppgåve. 

— Personalet skal lærast opp til å nytte korrekt fortynningsgrad ved bruk av ufortynna reingjeringsmiddel og til å nytte 

høveleg doseringsutstyr. 

— Personalet skal lærast opp til å oppbevare reingjeringsmiddel på ein eigna måte. 

— Opplæringa skal omfatte størst mogleg reduksjon av talet på reingjeringsmiddel som vert nytta, med sikte på å redusere 

risikoen for overforbruk og feil bruk av reingjeringsmidla. 

Energisparing: 

— Personalet skal lærast opp til å nytte uoppvarma vatn til fortynning av midla, med mindre produsenten har opplyst om noko 

anna. 

— Når det er aktuelt, skal personalet lærast opp til å nytte det vaskeprogrammet og den temperaturen som er best eigna, både 

for industri- og hushaldsvaskemaskiner. 

— Når det er aktuelt, skal personalet lærast opp til å sløkkje lyset når dei er ferdige med oppgåvene sine. 

Vassparing: 

— Personalet skal lærast opp til å nytte mikrofiberprodukt der det høver, for å redusere bruken av vatn og reingjeringsmiddel 

mest mogleg. 

Avfall: 

— Personalet skal lærast opp til å nytte varige reingjeringsartiklar som kan nyttast fleire gonger, og redusere bruken av 

eingongsartiklar (til dømes hanskar) mest mogleg, når dette ikkje er i strid med krava til tryggleik og hygiene for 

personalet. 

— Personalet skal lærast opp til å handtere spillvatn på korrekt måte. 

— Personalet skal få særleg opplæring i avfallshandtering, slik at dei får hjelp til å kunne oppfylle krava i kriterium M6 og 

kriterium O7 når dette er aktuelt. Opplæringa skal omfatte handtering av fast avfall, både i lokala til føretaket og på 

reingjeringsstadene. 

Helse og tryggleik: 

— Personalet skal få opplysningar om spørsmål som gjeld helse, tryggleik og miljø i samband med reingjeringsoppgåver, og 

oppmuntrast til å følgje best mogleg praksis. Dette skal omfatte opplysningar om 

— tryggleiksdatablad og handtering av kjemikaliar,  
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— ergonomi og gjeldande nasjonal lovgjeving om helse og tryggleik på arbeidsplassen, 

— fjerning, reingjering og oppbevaring av hanskar til fleirgongsbruk (dersom det er aktuelt), og 

— trafikktryggleik og miljøvenleg køyring (gjeld søkjarar der reingjeringspersonalet har ansvar for å køyre som ein del av 

tenesteytinga). 

Alt nytt personale som vert tilsett fast og mellombels, skal få høveleg opplæring innan seks veker etter første arbeidsdagen. 

Personalet skal få ei oppfrisking av alle sidene ved dette kriteriet minst ein gong i året. Denne oppfriskinga treng ikkje vere 

identisk med den innleiande opplæringa som vert gjeven til alt personale, men skal omfatte alle miljøspørsmåla som er 

oppførte, og sikre at det personalet som det gjeld, er fullt medvitne om kva ansvarsområde dei har. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei årleg utgreiing om opplæringsprogrammet 

(dato og type – innleiande opplæring eller oppfrisking), innhaldet i programmet og opplysningar om kven av personalet som har 

fått opplæring. Søkjaren skal òg leggje fram kopiar av framgangsmåtar og informasjon til personalet om spørsmål som gjeld 

opplæring. Dato og type opplæring av personalet skal registrerast som prov på at oppfriskinga har funne stad. 

Dersom opplæringa vert gjeven som ein del av eit eksternt opplæringsprogram, kan det leggjast fram dokumentasjon som viser 

at personalet har teke del i opplæringa (til dømes opplæringssertifikat), og innhaldet i opplæringa, på det vilkåret at dei emna 

som er oppførte i dette kriteriet, er dekte. 

Dersom eit føretak tek over personale frå ein annan tenesteytar, anten fast eller mellombels, og dersom personalet har fått 

opplæring i det førre året, krevst det inga ny opplæring dersom det kan leggjast fram dokumentasjon (til dømes opplærings-

sertifikat) som viser at personalet har teke del i eit opplæringsprogram som omfattar dei aktuelle emna. 

Kriterium M5 — Grunnleggjande delar av ei miljøstyringsordning 

Søkjaren skal oppfylle minstekrava til ei miljøstyringsordning ved å gjennomføre følgjande: 

— Ein miljøpolitikk som peikar ut dei mest relevante direkte og indirekte miljøverknadene, og viser kva politikk 

organisasjonen har overfor desse verknadene. 

— Eit detaljert handlingsprogram som sikrar at miljøpolitikken til føretaket vert nytta på dei tenestene som vert ytte. 

Handlingsprogrammet skal òg innehalde mål for miljøprestasjonen når det gjeld ressursbruk (til dømes reduksjon av 

reingjeringsmiddelbruken) og tiltak for å redusere miljøverknadene. Fastsetjinga av mål og tiltak skal utfyllast ved 

innsamling av opplysningar om ressursbruk og andre miljøaspekt (til dømes avfallsproduksjon). 

— Ein intern evalueringsprosess som skal gjennomførast årleg for å vurdere prestasjonen til organisasjonen i høve til dei måla 

som er fastsette i handlingsprogrammet. Resultata frå evalueringa skal nyttast av organisasjonsleiinga med sikte på ei 

kontinuerleg betring av prestasjonen ved å ajourføre miljøpolitikken og handlingsprogrammet. 

Miljøpolitikken og miljøprestasjonen til organisasjonen med omsyn til dei fastsette måla skal gjerast tilgjengelege for ålmenta i 

lokala til søkjaren. 

Det skal takast omsyn til kommentarar og tilbakemeldingar som kundane har gjeve, og som er samla inn ved hjelp av eit 

spørjeskjema eller ei sjekkliste. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ein kopi av miljøpolitikken, handlings-

programmet, evalueringsrapporten og dei framgangsmåtane som er innførte for å ta omsyn til kommentarar og tilbakemeldingar 

frå kundane. Evalueringsrapporten skal omfatte ei liste over eventuelle korrigerande tiltak som skal gjerast, og skal gjerast 

tilgjengeleg for det rette organet så snart som mogleg etter datoen då det er søkt om tildeling av EU-miljømerket. På oppmoding 

frå det rette organet skal det leggjast fram ajourført dokumentasjon for å påvise samsvar i det tidsrommet som miljømerket er 

tildelt for. 

Søkjarar som er registrerte i EMAS og/eller er sertifiserte i samsvar med ISO 14001, og søkjarar som tilhøyrer ein organisasjon 

som er registrert i EMAS og/eller er sertifisert i samsvar med ISO 14001, vert rekna for å ha oppfylt dette kriteriet dersom dei 

legg fram EMAS-registreringa og/eller ISO 14001-sertifikatet som prov på samsvar.  
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Kriterium M6 — Sortering av fast avfall i lokala til søkjaren 

Dette kriteriet omfattar berre avfall som vert produsert i lokala til søkjaren. 

Søkjaren skal gjere det mogleg for personalet å sortere avfall som vert produsert i lokala til søkjaren, i høvelege kategoriar av 

avfallsstraumar, slik at avfallet kan sendast til handsaming (til dømes attvinning, forbrenning) eller til slutthandsaming i 

samsvar med lokale eller nasjonale retningslinjer og rutinar for avfallshandtering. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei samsvarsfråsegn som er underbygd med ei oversikt over dei ulike kategoriane av fast avfall som 

vert samla inn og sortert i lokala til søkjaren. Det skal òg leggjast fram ei oversikt over dei ulike straumane av fast avfall som er 

godkjende for vidare handsaming eller slutthandsaming av lokale styresmakter og/eller private organisasjonar (i medhald av 

gjeldande kontraktar). 

Kriterium M7 — Opplysningar på EU-miljømerket 

Retningslinjene frå Kommisjonen for bruk av det valfrie merket med tekstfelt kan finnast på nettstaden http://ec.europa.eu/ 

environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf. 

Eit valfritt merke med tekstfelt skal innehalde følgjande tekst: 

«[leverandør i medhald av artikkel 3 nr. 2] gjer aktive tiltak for at innandørs reingjeringstenester skal leverast med redusert 

miljøverknad ved 

— bruk av miljømerkte reingjeringsmiddel, 

— særleg opplæring av personalet, 

— innføring av ei miljøstyringsordning.» 

Vurdering og kontroll 

For å oppfylle dette kriteriet skal søkjaren leggje fram ei samsvarsfråsegn der det vert gjort greie for korleis logoen skal visast. 

VALFRIE KRITERIUM 

Kriterium O1 — Omfattande bruk av reingjeringsmiddel som har liten innverknad på miljøet (opp til 3 poeng) 

Dette kriteriet omfattar berre produkt som vert nytta direkte ved utføring av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. 

Søkjaren skal tene opp poeng på grunnlag av kor stor prosentdel av innkjøpsvolumet for alle reingjeringsmiddel som vert nytta 

per år, bortsett frå våtserviettar og andre førehandsfukta produkt, som har fått tildelt EU-miljømerket for reingjeringsmiddel til 

harde overflater eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlems-

statane, på følgjande måte: 

— Minst 65 %: 1 poeng 

— Minst 75 %: 2 poeng 

— Minst 95 %: 3 poeng 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (handelsnamn og produktmengd) og dokumentasjon (medrekna relevante 

fakturaer eller lagerlister) som viser kva reingjeringsmiddel som vert nytta i samband med kontraktar om EU-miljømerkte 

innandørs reingjeringstenester. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein 

kopi av EU-miljømerkesertifikatet og/eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i samsvar med avgjerd 

(EU) 2017/1217. Dersom det vert nytta produkt med eit anna ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av 

sertifikatet for type I-merket og/eller av etiketten på emballasjen.  
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Kriterium O2 — Bruk av konsentrerte ufortynna reingjeringsmiddel (opp til 3 poeng) 

Dette kriteriet omfattar berre produkt som vert nytta direkte ved utføring av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. 

Søkjaren skal tene opp poeng på grunnlag av kor stor prosentdel av innkjøpsvolumet for alle reingjeringsmiddel som vert nytta 

per år, bortsett frå våtserviettar, andre førehandsfukta produkt og produkt som vert nytta til impregnering og konservering av 

moppar (ved maskinvask), som har ein fortynningsgrad på minst 1:100, på følgjande måte: 

— Minst 15 %: 1 poeng 

— Minst 30 %: 2 poeng 

— Minst 50 %: 3 poeng 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (handelsnamn og produktmengd) og dokumentasjon (medrekna relevante 

fakturaer eller lagerlister) som viser reingjeringsmiddelbruken. For kvart produkt skal det leggjast fram dokumentasjon om kva 

fortynningsgrad som vert nytta (tryggleiksdatablad, bruksrettleiing eller annan relevant informasjon). Dersom eit produkt kan 

nyttast i ulike fortynningsgrader, skal det opplysast om den fortynningsgraden som det ifølgje interne instruksjonar til 

personalet er mest vanleg å nytte. For bruksferdige produkt skal fortynningsgraden merkjast som éin. 

Kriterium O3 — Omfattande bruk av mikrofiberprodukt (opp til 3 poeng) 

Dette kriteriet omfattar berre reingjeringsartiklar av tekstil som kan nyttast fleire gonger, og som vert nytta direkte ved utføring 

av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. 

Søkjaren skal tene opp poeng på grunnlag av kor stor prosentdel av reingjeringsartiklane av tekstil (til dømes klutar, moppar) 

som vert nytta per år, som er framstilte av mikrofiber, på følgjande måte: 

— Minst 65 %: 1 poeng 

— Minst 75 %: 2 poeng 

— Minst 95 %: 3 poeng 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (type og produktmengd) og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer eller 

lagerlister) som viser kva reingjeringsartiklar av tekstil som vert nytta, og opplyse om kva artiklar som er framstilte av 

mikrofiber. 

Kriterium O4 — Bruk av reingjeringsartiklar som har liten innverknad på miljøet (opp til 4 poeng) 

Dette kriteriet omfattar berre reingjeringsartiklar som vert nytta direkte ved utføring av EU-miljømerkte innandørs reingje-

ringstenester. 

O4 a) Moppar (opp til 2 poeng) 

Søkjaren skal tene opp poeng på grunnlag av kor stor prosentdel moppar som vert nytta per år, som har fått tildelt EU-miljømerket 

for tekstilprodukt eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlems-

statane, på følgjande måte: 

— Minst 20 %: 1 poeng 

— Minst 50 %: 2 poeng 

O4 b) Klutar (opp til 2 poeng) 

Søkjaren skal tene opp poeng på grunnlag av kor stor prosentdel klutar som vert nytta per år, som har fått tildelt  

EU-miljømerket for tekstilprodukt eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller 

regionalt i medlemsstatane, på følgjande måte: 

— Minst 20 %: 1 poeng 

— Minst 50 %: 2 poeng  
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (type og produktmengd) og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer eller 

lagerlister) som viser kva reingjeringsartiklar som vert nytta i samband med kontraktar om EU-miljømerkte innandørs 

reingjeringstenester. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein kopi av  

EU-miljømerkesertifikatet og/eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i samsvar med kommisjonsavgjerd 

2014/350/EU(1). Dersom det vert nytta produkt med eit anna ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for 

type I-merket og/eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium O5 — Energieffektivitet for støvsugarar (3 poeng) 

Dette kriteriet omfattar berre støvsugarar som er omfatta av verkeområdet for delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013(2). 

Våtstøvsugarar, våt- og tørrstøvsugarar, robotstøvsugarar, industristøvsugarar, sentralstøvsugarar og batteridrivne støvsugarar, 

golvbonemaskiner og utandørsstøvsugarar er ikkje omfatta av verkeområdet for den nemnde forordninga. 

Minst 40 % av støvsugarane (avrunda oppover til nærmaste heiltal) som søkjaren eig eller leiger for å yte EU-miljømerkte 

innandørs reingjeringstenester, skal på kjøpstidspunktet ha minst følgjande energieffektivitetsklassar slik det er fastsett i 

delegert forordning (EU) nr. 665/2013: 

— Klasse A for støvsugarar som er kjøpte før 1. september 2017. 

— Klasse A+ for støvsugarar som er kjøpte etter 1. september 2017. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon som viser at produkta oppfyller krava til energiklasse (til dømes faktura for innkjøpt 

støvsugar og eit produktdatablad slik det er fastsett i vedlegg III til delegert forordning (EU) nr. 665/2013), saman med ei 

fullstendig liste over dei støvsugarane som vert nytta ved yting av EU-miljømerkte tenester. 

Kriterium O6 — EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering av tenesteytaren (opp til 5 poeng) 

Søkjaren skal vere registrert i unionsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (5 poeng) eller vere sertifisert i 

samsvar med ISO-standard 14001 (3 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram EMAS-registreringa eller ISO 14001-sertifikatet som prov på at dette kriteriet er oppfylt. 

Kriterium O7 — Handtering av fast avfall på reingjeringsstadene (2 poeng) 

Dette kriteriet skal nyttast berre dersom kundane til søkjaren syter for at reingjeringspersonalet kan sortere avfall i høvelege 

straumar av fast avfall, og gjeld berre fast avfall som vert produsert ved yting av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester 

(til dømes reingjeringsmiddelemballasje som ikkje kan nyttast om att, og emballasje til forbruksvarer), og fast avfall som vert 

sortert på reingjeringsstadene på førehand (til dømes av personalet til kunden). 

Reingjeringspersonalet skal sortere fast avfall som vert produsert under tenesteytinga, og kvitte seg med det sorterte og 

førehandssorterte avfallet i eigna behaldarar på eller i nærleiken av reingjeringsstadene. Dette skal gjerast alle stader der 

kundane syter for at avfall kan sorterast i høvelege straumar av fast avfall (til dømes avfallsbehaldarar for straumar av fast 

avfall) og sendast til handsaming (til dømes attvinning, forbrenning) eller til slutthandsaming i samsvar med lokale eller 

nasjonale retningslinjer og rutinar for avfallshandtering og/eller relevante avtaler med attvinningstenesteytarar. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal for kvar reingjeringsstad som det gjeld, leggje fram ei samsvarsfråsegn saman med ei oversikt over dei ulike 

straumane av fast avfall som vert godtekne av dei lokale styresmaktene, og/eller relevante avtaler med attvinningstenesteytarar.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(TEU L 174 av 13.6.2014, s. 45). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av støvsugarar (TEU L 192 av 13.7.2013, s. 1). 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/589 

 

Kriterium O8 — Kvalitet på tenesta (opp til 3 poeng) 

Søkjarar skal tene opp 2 poeng dersom dei oppfyller dei krava som er fastsette nedanfor, eller 3 poeng dersom dei har ISO 

9001- eller Nordic INSTA 800-sertifisering. 

Søkjaren skal oppnemne ein arbeidsleiar og innføre framgangsmåtar for overvaking, vurdering og betring av kvaliteten på 

reingjeringa, slik det er gjort greie for nedanfor. Arbeidsleiaren kan vere driftssjefen, ein formann eller ein koordinator som er 

oppnemnd for å organisere og føre tilsyn med reingjeringsarbeidet. 

Søkjaren skal innføre følgjande: 

— Framgangsmåtar for overvaking, vurdering og betring av dei reingjeringsoppgåvene som søkjaren utfører (sjå nærmare 

omtale nedanfor). 

— Tiltak for å betre reingjeringskvaliteten, til dømes på grunnlag av svar på kundeundersøkingar. 

I tillegg skal søkjaren utarbeide skriftlege instruksjonar som skal underskrivast av leiargruppa til søkjaren, og som skal omfatte 

dei arbeidsoppgåvene som skal inngå i tenesta. Desse skriftlege instruksjonane skal gjevast til reingjeringspersonalet og vere 

tilgjengelege i lokala til søkjaren og/eller på reingjeringsstadene. 

Instruksjonane skal minst omfatte følgjande: 

— Ei omtale av oppgåva (til dømes reingjering av kontor, sanitærrom, vindauge). 

— Kvalitet (til dømes forventa reinleik, standardisert sjekkliste). 

— Kor ofte reingjeringa skal utførast (til dømes éin gong per veke). 

— Kva gjenstandar som skal reingjerast (til dømes, bord, stolar, utslagsvaskar). 

— Kva metodar som skal nyttast (til dømes utstyr og metode for reingjering av ulike område eller gjenstandar). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ISO 9001- eller INSTA 800-sertifikatet eller ei samsvarsfråsegn, underbygd med følgjande: 

— Eit dokument som opplyser om kven som er den ansvarlege leiaren for at dette kriteriet vert oppfylt (eit organisasjonskart 

kan nyttast til å vise organisasjonsstrukturen til søkjaren og identifisere leiaren). 

— Føretaksdokument som viser dei framgangsmåtane som er knytte til reingjeringskvalitet. Merknad: Dersom desse fram-

gangsmåtane oppfyller krava i EN 13549 («Rengjøring – Grunnleggende krav og anbefalinger for kvalitetsmålesystemer») 

og/eller ein regional standard for kvalitetsstyring (til dømes INSTA 800: «Rengjøringskvalitet — System for å fastsette og 

bedømme rengjøringskvalitet»), kan søkjaren leggje fram eit samsvarssertifikat. 

— Skriftlege arbeidsinstruksjonar, underskrivne av leiargruppa til søkjaren, som omfattar arbeidsoppgåvene som skal inngå i 

tenesteytinga. 

Kriterium O9 — Køyretøy som søkjaren eig eller leiger (opp til 5 poeng) 

Dette kriteriet omfattar berre køyretøy som søkjaren eig og/eller leiger, og som vert nytta ved yting av EU-miljømerkte 

innandørs reingjeringstenester. Køyretøya kan vere drivne av muskelkraft (varesyklar), muskelkraft og elektrisk hjelpemotor 

(elektriske varesyklar) og lette passasjer- eller nyttekøyretøy som vert nytta av arbeidsleiarar, tilsynspersonale, reingjerings-

personale, inspektørar og andre personar som på ein eller annan måte tek del i ytinga av reingjeringstenesta. 

Delkriterium O9 a) omfattar òg hybridkøyretøy, men ikkje elektriske køyretøy. 

Delkriterium O9 b) omfattar nullutsleppskøyretøy. 

Privateigde køyretøy som vert nytta ved tenesteytinga, er ikkje omfatta av dette kriteriet. 

O9 a) Køyretøy som oppfyller den europeiske utsleppsstandarden Euro 6 (1 poeng) 

Minst 50 % av køyretøya (avrunda oppover til nærmaste heiltal) som er eigde eller leigde av søkjaren og vert nytta ved yting av 

EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester, skal oppfylle krava i den europeiske utsleppsstandarden Euro 6 for lette 

passasjer- og nyttekøyretøy.  
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram relevant dokumentasjon som viser kva køyretøy som vert nytta ved yting av reingjeringstenestene, og 

som viser at dei er eigde eller leigde av søkjaren, og skal opplyse om kva køyretøy som er i samsvar med standarden Euro 6. 

Dei offentlege registreringsdokumenta til køyretøya kan nyttast som prov på at kriteriet er oppfylt, saman med samsvars-

sertifikatet. 

O9 b) Nullutsleppskøyretøy (2 poeng) 

Minst 10 % av køyretøya (avrunda oppover til nærmaste heiltal) som er eigde eller leigde av søkjaren og vert nytta ved yting av 

EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester, skal vere nullutsleppskøyretøy slik det er fastsett ved prøvingar etter den nye 

europeiske køyresyklusen (NEDC), slik det er gjort greie for i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1), av 

køyretøy drivne av muskelkraft (varesyklar) eller køyretøy drivne av muskelkraft og elektrisk hjelpemotor (elektriske 

varesyklar). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram relevant dokumentasjon som viser kva køyretøy som vert nytta ved yting av EU-miljømerkte 

innandørs reingjeringstenester, og som viser at dei er eigde eller leigde av søkjaren, og skal opplyse om kva køyretøy som er 

nullutsleppskøyretøy. Dei offentlege registreringsdokumenta til køyretøya kan nyttast som prov på at kriteriet er oppfylt, saman 

med dokumentasjon frå produsenten som viser prøvingsresultata frå NEDC. 

O9 c) Transportplan frå føretaket (2 poeng) 

Søkjaren skal utarbeide ein transportplan for føretaket med sikte på å redusere drivstofforbruket mest mogleg, fastsetje eit mål 

for redusert drivstofforbruk (per reingjeringsstad) og føre årlege oversikter over vedlikehald av køyretøya. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av transportplanen frå føretaket, dei nyaste måla for redusert drivstofforbruk og utviklinga 

når det gjeld årleg drivstofforbruk på grunnlag av talet på reingjeringsstader. Søkjaren skal leggje fram ein kopi av 

vedlikehaldsplanen for køyretøya. Oversiktene over vedlikehald av køyretøya kan nyttast som prov på at kriteriet er oppfylt. 

Kriterium O10 — Effektiviteten til vaskemaskiner som søkjaren eig eller leiger (opp til 4 poeng) 

Dette kriteriet skal berre nyttast på vaskemaskiner som søkjaren eig eller leiger, og som anten er plassert i lokala til søkjaren 

eller på reingjeringsstadene, og som vert nytta til å vaske klutar, moppar og arbeidstøy som personalet nyttar ved yting av  

EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. 

Delkriterium O10 a) skal berre nyttast ved bruk av hushaldsvaskemaskiner som er omfatta av delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1061/2010(2), og kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010(3). 

O10 a) Energietikett (opp til 2 poeng) 

Søkjaren skal tene opp poeng på grunnlag av kor stor prosentdel av hushaldsvaskemaskinene (avrunda oppover til nærmaste 

heiltal) som oppfyller EU-krava til energimerking i energieffektivitetsklasse A++ eller A+++ i medhald av delegert forordning 

(EU) nr. 1061/2010, på følgjande måte: 

— Minst 50 % av maskinene er i klasse A++: 1 poeng 

— Minst 90 % av maskinene er i klasse A++: 2 poeng 

— Minst 50 % av maskinene er i klasse A+++: 2 poeng 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (TEU L 171 

av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 47). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF 

med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 293 av 11.11.2010, s. 21). 
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O10 b) Vassforbruk (2 poeng) 

Hushaldsvaskemaskiner: Vassforbruket til hushaldsvaskemaskiner som søkjaren eig eller leiger, skal vere lågare enn eller lik 

dei referanseverdiane for vassforbruk som er fastsette i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1015/2010. Referanseverdiane skal 

målast i samsvar med standarden EN 60456, og ved bruk av standardprogrammet for vask av bomull ved 60 °C. 

Produktundergruppe Vassforbruk: [liter/syklus] 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 3 kg 39 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 3,5 kg 39 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 4,5 kg 40 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 5 kg 39 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 6 kg 37 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 7 kg 43 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 8 kg 56 

OG 

Vaskemaskiner til kommersiell bruk: Vassforbruket til vaskemaskiner til kommersiell bruk som søkjaren eig eller leiger, skal 

vere lågare enn eller lik 7 liter per kg vask. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal kvart år leggje fram opplysningar (ei liste over alle hushaldsvaskemaskiner som han eig, og som vert nytta til å 

vaske klutar, moppar og arbeidstøy som personalet nyttar ved yting av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester) og 

dokumentasjon som viser energieffektivitetsklassen til dei eksisterande hushaldsvaskemaskinene. 

Produktdatablad i samsvar med vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 kan nyttast som prov på at dette kravet er 

oppfylt. 

Dersom dokumentasjonen som er nemnd ovanfor, ikkje er tilgjengeleg, kan samsvaret med kriterium O10 b) provast ved å 

leggje fram dokumentasjon som viser det samla årlege vassforbruket. I slike tilfelle skal det nyttast ein standardverdi på  

220 vaskesyklusar per år. 

Kriterium O11 — Miljømerkte tenester og andre miljømerkte produkt (opp til 5 poeng) 

Dette kriteriet skal nyttast på bruken av miljømerkte tenester og/eller produkt som er definerte som tenester og/eller produkt 

som ikkje vert nytta direkte ved utføring av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester, men som vert nytta til å støtte den 

delen av den daglege forretningsdrifta til søkjaren som gjeld yting av EU-miljømerkte innandørs reingjeringstenester. Dette kan 

omfatte, men er ikkje avgrensa til, tenester som søkjaren set ut til ein tredjemann (til dømes tekstilvask og bilvask). Tenestene 

kan omfatte produkt som tekstilvaskemiddel, oppvaskmiddel og kopieringspapir. 

O11 a) Miljømerkte tenester (opp til 2 poeng) 

100 % av ei teneste av ein viss type vert sett ut til ein tenesteytar som er tildelt EU-miljømerket eller eit anna EN ISO 14024 

type I-miljømerke som er offisielt godkjent for denne tenesta nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane (1 poeng for kvar 

teneste, opp til 2 poeng til saman). 

O11 b) Miljømerkte produkt (opp til 3 poeng) 

100 % av produkteiningar i ei viss produktgruppe som er tildelt EU-miljømerket eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke 

som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane (0,5 poeng for kvar produktgruppe, opp til 3 poeng til 

saman). 
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Merknad: Miljømerkte produkt som klutar og moppar, og forbruksvarer som vert leverte som ein del av kontrakten med 

kunden, høyrer ikkje inn under verkeområdet for dette kriteriet. I dette delkriteriet vert «produktgruppe» definert på same måte 

som i kriteria for tildeling av EU-miljømerket eller andre ISO type I-merke (til dømes «papirprodukt», «tekstilvaskemiddel», 

«tekstilprodukt»). 

Vurdering og kontroll 

O11 a) Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon på at den eller dei utsette tenestene er sertifiserte med eit ISO type 

I-merke, saman med relevante fakturaer. 

O11 b) Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som viser kor stor mengd 

av slike produkt som vert nytta, og ein kopi av relevante sertifikat for EU-miljømerket eller ISO type I-merket og/eller 

etikettar på emballasjen. 

Kriterium O12 — Forbruksvarer og elektriske lufthandtørkarar som vert leverte til kunden (opp til 3 poeng) 

Dette kriteriet gjeld berre dersom søkjaren har ansvaret for å skaffe forbruksvarer som skal nyttast på reingjeringsstadene i 

minst éin kontrakt for utføring av EU-miljømerkte reingjeringstenester. Kriteriet omfattar berre forbruksvarer og elektriske 

handtørkarar som vert leverte som ein del av desse kontraktane: 

O12 a) Handsåper (1 poeng) 

Minst 70 % av den leverte mengda handsåper per år skal vere tildelt EU-miljømerket for kosmetiske produkt som vert skylde 

av, i samsvar med kommisjonsavgjerd 2014/893/EU(1), eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt 

godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane. 

O12 b) Papirprodukt (1 poeng) 

Minst 90 % av forbrukspapirprodukt (papir til personleg hygiene og absorberande papir), etter vekt eller volum, som vert levert 

per år, alt etter kva som er relevant, skal vere tildelt EU-miljømerket for mjukpapir i samsvar med kommisjonsavgjerd 

2009/568/EF(2), eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i 

medlemsstatane. 

O12 c) Handklerullar av tekstil (1 poeng) 

Minst 50 % av talet på leverte handklerullar av tekstil per år skal vere tildelt EU-miljømerket for tekstilprodukt i samsvar med 

kommisjonsavgjerd 2014/350/EU, eller eit anna EN ISO 14024 type I-miljømerke for tekstilprodukt eller tekstilhandkle i 

handkleautomatar, som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane. 

O12 d) Elektriske handtørkarar (1 poeng) 

Alle elektriske handtørkarar som søkjaren leverer og held ved like, skal vere utstyrte med avstandssensorar eller vere tildelte eit 

EN ISO 14024 type I-miljømerke som er offisielt godkjent nasjonalt eller regionalt i medlemsstatane. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal for kvar kontrakt om EU-miljømerkte tenester, anten dei omfattar levering av forbruksvarer eller ikkje, kvart år 

gje opplysningar (om handelsnamn og vekt, volum eller tal på einingar) og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer eller 

lagerlister) som viser kva forbruksvarer som er leverte. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, skal 

søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet og/eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i 

samsvar med anten 

— avgjerd 2014/893/EU, 

— avgjerd 2009/568/EF, 

— avgjerd 2014/350/EU. 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2014/893/EU av 9. desember 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske 

produkter som skylles av (TEU L 354 av 11.12.2014, s. 47). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/568/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mykpapir (TEU 

L 197 av 29.7.2009, s. 87). 
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Dersom det vert nytta produkt med eit anna ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type  

I-merket og/eller av etiketten på emballasjen. 

For elektriske handtørkarar skal søkjaren leggje fram dokumentasjon med prov på korleis krava er oppfylte (til dømes etikett på 

emballasjen eller tekniske opplysningar som viser at produktet er sertifisert med eit ISO type I-merke eller utstyrt med 

avstandssensorar). 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2018/229 

av 12. februar 2018 

om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av 

interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2013/480/EU 

[meddelt under nummer K(2018) 696](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særlig avsnitt 1.4.1 ix) i vedlegg V, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2000/60/EF skal medlemsstatene verne, forbedre og gjenopprette alle forekomster av overflatevann 

for å oppnå en god økologisk og kjemisk tilstand. Videre skal medlemsstatene verne og forbedre alle kunstige og sterkt 

endrede vannforekomster for å oppnå godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand. 

2) For å definere et av de viktigste miljømålene i direktiv 2000/60/EF, nemlig god økologisk tilstand, er det i nevnte 

direktiv fastsatt en framgangsmåte for å sikre sammenlignbarheten mellom medlemsstatenes biologiske over-

våkingsresultater og klassifiseringene i deres overvåkingssystemer. Medlemsstatenes biologiske overvåkingsresultater 

og klassifiseringene i deres overvåkingssystemer skal sammenlignes gjennom et interkalibreringsnett bestående av 

overvåkingssteder i hver medlemsstat og i hver økoregion i Unionen. I henhold til direktiv 2000/60/EF skal 

medlemsstatene samle inn, i den grad det er mulig, nødvendige opplysninger om de stedene som inngår i 

interkalibreringsnettet, slik at det er mulig å vurdere om klassifiseringene i det nasjonale overvåkingssystemet stemmer 

overens med standarddefinisjonene i avsnitt 1.2 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF. For å kunne utføre 

interkalibreringen er medlemsstatene inndelt i geografiske interkalibreringsgrupper, som består av medlemsstater som 

deler bestemte typer forekomster av overflatevann, som definert i avsnitt 2 i vedlegget til kommisjonsvedtak 

2005/646/EF(2). 

3) I henhold til direktiv 2000/60/EF skal interkalibreringen utføres med hensyn til biologiske faktorer og klassifiserings-

ultatene fra de nasjonale overvåkingssystemene sammenlignes for hver biologisk faktor og for hver felles type 

forekomst av overflatevann blant medlemsstatene, og det skal sikres at resultatene er i samsvar med standard-

definisjonene i avsnitt 1.2 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 20.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2005/646/EF av 17. august 2005 om innføring av eit register over stader som skal danne eit interkalibreringsnett i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (EUT L 243 av 19.9.2005, s. 1). 

2019/EØS/50/62 
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4) Kommisjonen har med hjelp fra Det felles forskningssenter tilrettelagt for interkalibreringen i tre faser. Innenfor 

rammen av den felles gjennomføringsstrategien for rammedirektivet om vann er det utarbeidet fire veilednings-

dokumenter (nr. 6(1), 14 (to versjoner(2)) og 30 (3)) for å gjøre arbeidet med interkalibreringen lettere. De inneholder en 

oversikt over de viktigste prinsippene og retningslinjer for interkalibreringsprosessen, herunder frister og rapporte-

ringskrav. De inneholder også en prosedyre for å tilpasse nye eller reviderte nasjonale klassifiseringsmetoder til den 

harmoniserte definisjonen av god økologisk tilstand. 

5) I 2007 hadde Kommisjonen mottatt interkalibreringsresultater for en rekke biologiske kvalitetsfaktorer. De ble oppført i 

kommisjonsvedtak 2008/915/EF(4), som angir grenseverdiene mellom klasser som medlemsstatene skal bruke i 

klassifiseringene i sine nasjonale overvåkingssystemer. Resultatene av den første fasen av interkalibreringen var 

ufullstendige ettersom ikke alle biologiske kvalitetsfaktorer var omfattet. Det var imidlertid nødvendig å godta de 

tilgjengelige resultatene av interkalibreringen for å kunne ta hensyn til dem ved utarbeiding av de første 

forvaltningsplanene og tiltaksprogrammene for nedbørfelt i samsvar med artikkel 11 og 13 i direktiv 2000/60/EF. 

6) Kommisjonen iverksatte andre fase av interkalibreringen for å tette hullene og forbedre sammenlignbarheten av 

interkalibreringsresultatene før andre runde med forvaltningsplaner for nedbørfelt i 2015. Resultatene av denne 

interkalibreringen ble oppført i kommisjonsbeslutning 2013/480/EU(5). Resultatene viste at interkalibreringen i enkelte 

tilfeller bare var delvis vellykket. For visse geografiske interkalibreringsgrupper og biologiske kvalitetsfaktorer fantes 

det ingen interkalibreringsresultater som kunne inngå i nevnte beslutning. 

7) Det var derfor nødvendig med en tredje fase av interkalibreringen for å tette disse hullene og forbedre sammenlign-

barheten av interkalibreringsresultatene før tredje runde med forvaltningsplaner for nedbørfelt i 2021. Resultatene av 

denne tredje fasen av interkalibreringen er oppført i vedlegget til denne beslutning. 

8) I vedlegget til denne beslutning redegjøres det for resultatene av interkalibreringen. Når det gjelder resultatene i del 1 i 

vedlegget, er alle trinnene i interkalibreringsprosessen som er fastsatt i retningslinjene, gjennomført fullt ut. Del 2 i 

vedlegget inneholder de nasjonale klassifiseringsmetodene og deres respektive grenseverdier, der det ikke har vært 

teknisk mulig å fullføre vurderingen av sammenlignbarhet fordi det er snakk om forskjellige typer, forskjellige 

belastninger eller forskjellige vurderingsmetoder. Ettersom resultatene i del 1 og del 2 i vedlegget er i samsvar med 

standarddefinisjonene fastsatt i avsnitt 1.2 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF, bør de respektive grenseverdiene brukes i 

klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer. 

9) Dersom vannforekomster som tilsvarer de interkalibrerte typene, betegnes som kunstige eller sterkt endrede vannfore-

komster i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF, bør medlemsstatene tillates å bruke resultatene i vedlegget 

til denne beslutning til å utlede deres gode økologiske potensial, idet det tas hensyn til fysiske forandringer og tilhørende 

bruk av vann i samsvar med standarddefinisjonene i avsnitt 1.2.5 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF. 

10) Medlemsstatene skal overføre resultatene av interkalibreringen til sine nasjonale klassifiseringssystemer for å fastsette 

grensene mellom svært god og god tilstand og mellom god og moderat tilstand for alle nasjonale typer. 

  

(1) Felles gjennomføringsstrategi for rammedirektivet om vann (2000/60/EF), veiledningsdokument nr. 6, Towards a Guidance on 

Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, De europeiske fellesskap, 2003.  

ISBN 92-894-5126-2. 

(2) Felles gjennomføringsstrategi for rammedirektivet om vann (2000/60/EF), veiledningsdokument nr. 14. Guidance document on the 

Intercalibration Process 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9. 

Felles gjennomføringsstrategi for rammedirektivet om vann (2000/60/EF), veiledningsdokument nr. 14. Guidance document on the 

Intercalibration Process 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5. 

(3) Prosedyre for å tilpasse nye eller oppdaterte klassifiseringsmetoder til resultatene av en avsluttet interkalibrering, veiledningsdokument 

nr. 30. Technical Report 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9. 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/915/EF av 30. oktober 2008 om fastsettelse av verdiene for klassifisering i medlemsstatenes overvåkingssystem 

som følge av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (EUT L 332 av 10.12.2008, s. 20). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2013/480/EF av 20. september 2013 om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvå-

kingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av 

vedtak 2008/915/EF (EUT L 266 av 8.10.2013, s. 1). 
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11) De opplysningene som blir tilgjengelige gjennom opprettelsen av overvåkingsprogrammene i henhold til artikkel 8 i 

direktiv 2000/60/EF og den gjennomgåelsen og ajourføringen av nedbørfeltdistriktenes egenskaper som er fastsatt i 

artikkel 5 i nevnte direktiv, kan avdekke ny kunnskap som igjen kan føre til at medlemsstatenes overvåkings- og 

klassifiseringssystemer blir tilpasset den vitenskapelige og tekniske utviklingen. Medlemsstatene kan også utarbeide nye 

nasjonale klassifiseringsmetoder som omfatter biologiske kvalitetsfaktorer eller deler av biologiske kvalitetsfaktorer og 

respektive grenseverdier som skal brukes ved vurdering av samsvar med standarddefinisjonene i avsnitt 1.2 i vedlegg V 

til direktiv 2000/60/EF. Dette kan føre til en gjennomgåelse av resultatene av interkalibreringen for å tette hullene og 

forbedre kvaliteten på og sammenlignbarheten av interkalibreringsresultatene, som i sin tur kan innebære en ajourføring 

av resultatene i vedlegget til denne beslutning. 

12) Beslutning 2013/480/EU bør derfor oppheves og erstattes. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2000/60/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Med hensyn til avsnitt 1.4.1 iii) i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF skal medlemsstatene i klassifiseringen i sine over-

våkingssystemer bruke de grenseverdiene mellom klasser som er fastsatt i del 1 i vedlegget til denne beslutning. 

2. Dersom en vurdering av en biologisk kvalitetsfaktors sammenlignbarhet ikke er fullført innen en geografisk interkalibre-

ringsgruppe, skal medlemsstatene, ved anvendelsen av avsnitt 1.4.1 iii) i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF, i klassifiseringen i 

sine overvåkingssystemer bruke metodene og grenseverdiene mellom klasser som er fastsatt i del 2 i vedlegget til denne 

beslutning. 

3. Medlemsstatene kan bruke metodene og grenseverdiene mellom klasser som er fastsatt i vedlegget til denne beslutning, til 

å fastslå godt økologisk potensial hos vannforekomster som er betegnet som kunstige eller sterkt endrede vannforekomster i 

samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF. 

Artikkel 2 

Beslutning 2013/480/EU oppheves. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Del 1 i dette vedlegg omfatter resultatene av interkalibreringen der alle trinnene i interkalibreringsprosessen er gjennomført fullt 

ut, herunder deres respektive grenseverdier. 

Del 2 omfatter nasjonale metoder og tilhørende grenseverdier som er i samsvar med standarddefinisjonen fastsatt i avsnitt 1.2 i 

vedlegg V til direktiv 2000/60/EF, men der det ikke har vært teknisk mulig å fullføre vurderingen av sammenlignbarhet innen 

en geografisk interkalibreringsgruppe fordi det er snakk om forskjellige typer, forskjellige belastninger eller forskjellige 

vurderingsmetoder. 

– DEL 1 – 

Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Alpine elver 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av elv 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyde (moh.) og 

geomorfologi 
Alkalitet Strømningsforhold 

R-A1 Foralpin, liten til 

middels stor, 

høyereliggende, 

kalkholdig 

10–1 000 800–2 500 m 

(nedbørfelt), rullestein, 

steinblokker 

Høy (men ikke ekstremt 

høy) alkalitet 

 

R-A2 Liten til middels stor, 

høyereliggende, 

kiselholdig 

10–1 000 500–1 000 m (største 

høyde for nedbørfelt 

3 000 m, gjennomsnitt 

1 500 m), rullestein 

Ikke-kalkholdig (granitt, 

omdannet), middels til 

lav alkalitet 

Strømningsforhold 

betinget av snø/is 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-A1: Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, Slovenia 

Type R-A2: Østerrike, Frankrike, Italia, Spania 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPINE ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type R-A1    

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – virvelløse bunndyr 

(Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobent-

hos [Detaillierte MZB-Methode]) 

0,80 0,60 

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé 

(IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du  

25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation 

de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,93 0,79 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis 

des Makrozoobenthos 

0,80 0,60 

Italia MacrOper, basert på STAR Intercalibration Common Metric Index 

(STAR_ICMi) 

0,97 0,73 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi 

bentoških nevretenčarjev 

0,80 0,60 

Type R-A2    

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – virvelløse bunndyr 

(Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobent-

hos [Detaillierte MZB-Methode]) 

0,80 0,60 

Frankrike (Alpene) Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé 

(IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du  

25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation 

de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,93 0,71 

Frankrike 

(Pyreneene) 

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé 

(IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du  

25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation 

de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,94 0,81 

Italia MacrOper, basert på STAR Intercalibration Common Metric Index 

(STAR_ICMi) 

0,95 0,71 

Spania Iberisk BMWP (IBMWP) 0,83 0,53 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPINE ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type R-A1    

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – bunnvegetasjon 

(Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente,  

Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos) 

0,88 0,56 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 

desember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif 

aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 

0,94 0,78 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von 

Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: 

Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen 

0,735 0,54 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini og Sollazzo, 

2009) 

0,87 0,7 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi 

fitobentosa in makrofitov, fitobentos 

0,80 0,60 

Type R-A2    

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – bunnvegetasjon 

(Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 

– Fließgewässer/Phytobenthos) 

0,88 0,56 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 

desember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif 

aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 

0,94 0,78 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,94 0,74 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini og Sollazzo, 

2009) 

0,85 0,64 

 

Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Elver i Sentral-Europa/østersjøområdet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) Høyde og geomorfologi 
Alkalitet 

(meq/l) 

R-C1 Liten, lavland, kiselholdig sand 10–100 Lavland, dominert av sandsubstrat (liten 

partikkelstørrelse), 38 m bredde 

(breddfull) 

> 0,4 

R-C2 Liten, lavland, kiselholdig, stein 10–100 Lavland, steinmateriale 

3–8 m bredde (breddfull) 

< 0,4 
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Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) Høyde og geomorfologi 
Alkalitet 

(meq/l) 

R-C3 Liten, mellomhøyde, kiselholdig 10–100 Mellomhøyde, stein (granitt) – 

grussubstrat, 2–10 m bredde (breddfull) 

< 0,4 

R-C4 Middels stor, lavland, blandet 100–1 000 Lavland, sand- til grussubstrat, 8–25 m 

bredde (breddfull) 

> 0,4 

R-C5 Stor, lavland, blandet 1 000–10 000 Lavland, barbesone, variasjon i 

strømningshastighet, største høyde i 

nedbørfelt: 800 moh., > 25 m bredde 

(breddfull) 

> 0,4 

R-C6 Liten, lavland, kalkholdig 10–300 Lavland, grussubstrat (kalkstein) 3–10 m 

bredde (breddfull) 

> 2 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-C1: Belgia (Flandern), Belgia (Vallonia), Tyskland, Danmark, Frankrike, Italia, Litauen, Nederland, Polen, Sverige, 

Det forente kongerike 

Type R-C2: Spania, Frankrike, Irland, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-C3: Østerrike, Belgia (Vallonia), Tsjekkia, Tyskland, Polen, Spania, Sverige, Frankrike, Luxembourg, Det forente 

kongerike 

Type R-C4: Belgia (Flandern), Belgia (Vallonia), Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Estland, Spania, Frankrike, Irland, Italia, 

Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-C5: Belgia (Vallonia), Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Spania, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, 

Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-C6: Belgia (Vallonia), Danmark, Estland, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Polen, Latvia, Litauen, Luxembourg, 

Sverige, Det forente kongerike 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – virvelløse bunndyr 0,80 0,60 

Belgia (Flandern) Flamsk multimetrisk indeks for virvelløse makrodyr (MMIF) 0,90 0,70 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Vallonia) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF 

T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 

13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et 

à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses 

d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de 

l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 

12.10.2012 

0,94 

(type R-C1) 

0,97 

(type R-C3, R-

C5, R-C6) 

0,75 

(type R-C1) 

0,74 

(type R-C3, R-

C5, R-C6) 

Tsjekkia Tsjekkisk system for vurdering av elvers økologiske tilstand ved 

hjelp av virvelløse makrodyr som lever på bunnen 

0,80 0,60 

Danmark Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) 1,00 0,71 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske kvalitet – 

virvelløse makrodyr i elver 

0,90 0,70 

Tyskland PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf 

Basis des Makrozoobenthos 

0,80 0,60 

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé 

(IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du  

25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,94 0,80 

Irland Quality Rating System (Q-value) 0,85 0,75 

Italia MacrOper, basert på STAR_ICM indeksberegning 0,96 0,72 

Latvia Latvisk indeks for virvelløse makrodyr (LMI) 0,92 0,72 

Litauen Litauisk indeks for virvelløse makrodyr i elver (LRMI) 0,80 0,60 

Luxembourg Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global 

Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 

og XP T 90-388 

0,96 0,72 

Nederland KRW-maatlat 0,80 0,60 

Polen RIVECOmacro – MMI_PL 0,91 (type R-C1) 0,72 (type R-C1) 

Spania METI 0,93 0,70 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Sverige DJ-indeks (Dahl og Johnson 2004) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT 0,97 0,86 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike 
Østerriksk makrofyttindeks for elver (AIM for 

Rivers) 

RC-3 0,875 0,625 

Belgia 

(Flandern) 

MAFWAT – flamsk system for vurdering av 

makrofytter 

R-C1 0,80 0,60 

Belgia 

(Vallonia) 

IBMR-WL – biologisk maktrofyttindeks for elver 

(Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 

2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à 

la fixation des seuils d’état écologique applicables 

aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II 

du Code de l’Environnement, contenant le Code de 

l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012) 

R-C3 0,925 0,607 

Tsjekkia 

Vurderingsmetode for forekomster av rennende 

overflatevann i Tsjekkia ved hjelp av makrofytter 

som biologisk kvalitetsfaktor 

R-C3 (nasjonal type 1) 0,83 0,67 

R-C3 (nasjonal type 4) 0,82 0,64 

R-C4 0,86 0,62 

Danmark Dansk Vandløbsplanteindeks (DVPI) R-C1, R-C4 0,70 0,50 

Tyskland 

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung 

von Fließgewässern zur Umsetzung der  

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und 

Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten 

R-C1 0,745 0,495 

R-C3 0,80 0,55 

R-C4 0,575 0,395 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland 
NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern 

mit Makrophyten 

R-C1, R-C3, R-C4 0,995 0,695 

Frankrike 
IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière 

fransk standard NF T90-395 (2003-10-01) 

R-C3 0,93 0,79 

R-C4 0,905 0,79 

Irland MTR – IE – gjennomsnittlig trofisk rangering R-C4 0,74 0,62 

Italia IBMR – IT – biologisk makrofyttindeks for elver 

R-C1 0,90 0,80 

R-C4 0,90 0,80 

Litauen Litauisk makrofyttindeks for elver R-C4 0,61 0,41 

Latvia 
Latvisk metode for vurdering ved hjelp av 

makrofytter 

R-C4 0,75 0,55 

Luxembourg IBMR – LU – biologisk makrofyttindeks for elver R-C3, R-C4, R-C5 

og R-C6 

0,89 0,79 

Nederland Revidert metode for vurdering av elver i Nederland 

ved hjelp av makrofytter 

R-C1 og R-C 0,80 0,60 

Polen MIR – makrofyttindeks for elver 

R-C1 0,90 0,65 

R-C3 0,910 0,684 

R-C4 0,90 0,65 

Det forente 

kongerike 

River LEAFPACS 2 R-C1, R-C3 og  

R-C4(*) 

0,80 0,60 

(*) For Det forente kongerike får disse resultatene også anvendelse på felles interkalibreringstyper som tilhører den geografiske 

interkalibreringsgruppen Nord-Europa. 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike 

Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon (Leitfaden zur Erhebung der 

biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – 

Fließgewässer/Phytobenthos) 

Alle typer, høyde 

< 500 m 

0,70 0,42 

Alle typer, høyde 

> 500 m 

0,71 0,43 

Belgia 

(Flandern) 

Forhold mellom forurensningsfølsomme og -tolerante 

kiselalger (PISIAD) 

Alle typer 0,80 0,60 

Belgia 

(Vallonia) 

IPS (Coste, i CEMAGREF, 1982; Lenoir og Coste, 

1996 og Arrêté du Gouvernement wallon du 

13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la 

caractérisation et à la fixation des seuils d’état 

écologique applicables aux masses d’eau de surface 

et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, 

contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 

12.10.2012) 

Alle typer 0,98 0,73 

Tsjekkia 
Tsjekkisk system for vurdering av elver ved hjelp av 

bunnvegetasjon 

R-C3, R-C4, R-C5 0,80 0,63 

Estland Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) Alle typer 0,85 0,70 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR  

NF-T-90-354, desember 2007. Arrêté ministériel du 

25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et 

critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 

Alle typer 0,94 0,78 

Tyskland 

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung 

von Fließgewässern zur Umsetzung der  

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und 

Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen 

R-C1 0,67 0,43 

R-C3 0,67 0,43 

R-C4 0,61 0,43 

R-C5 0,73 0,55 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) 

(trofisk kiselalgeindeks) 

Alle typer 0,93 0,78 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) 

(Mancini og Sollazzo, 2009) 

Alle typer 0,89 0,70 

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) 

(trofisk kiselalgeindeks) 

Alle typer 0,93 0,78 

Litauen Litauisk indeks for bunnvegetasjon R-C1, R-C4, R-C5, 

R-C6 

0,73 0,55 

Luxembourg Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 

R-C3, R-C4 (lav 

alkalitet) 

0,98 0,78 

R-C4 (høy alkalitet), 

R-C5 og R7-C6 

0,99 0,78 

Nederland KRW Maatlat Alle typer 0,80 0,60 

Polen Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (kiselalgeindeks for 

elver) 

Alle typer 0,80 0,58 

Spania Multimetrisk kiselalgeindeks (MDIAT) R-C2, R-C3, R-C4 0,93 0,70 

Sverige Svenske vurderingsmetoder, svenske EPA-forskrifter 

(NFS 2008:1) basert på Indice de Polluosensibilité 

Spécifique (IPS) 

Alle typer 0,89 0,74 

Det forente 

kongerike 

Vurdering av elvers økologiske tilstand ved hjelp av 

kiselalger (DARLEQ2) 

Alle typer 1,00 0,75 

 

Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Elver i Øst-Europa 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av elv Økoregion 
Nedbørfelt 

(km2) 
Høyde (moh.) Geologi Substrat 

R-E1a Karpatene: liten til middels stor, 

mellomhøyde 

10 10–1 000 500–800 Blandet  



Nr. 50/606 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

Type Beskrivelse av elv Økoregion 
Nedbørfelt 

(km2) 
Høyde (moh.) Geologi Substrat 

R-E1b Karpatene: liten til middels stor, 

mellomhøyde 

10 10–1 000 200–500 Blandet  

R-E2 Sletteland: middels stor, lavland 11 og 12 100–1 000 < 200 Blandet Sand og slam 

R-E3 Sletteland: stor, lavland 11 og 12 > 1 000 < 200 Blandet Sand, slam og 

grus 

R-E4 Sletteland: middels stor, 

mellomhøyde 

11 og 12 100–1 000 200–500 Blandet Sand og grus 

R-EX4 Stor, mellomhøyde 10, 11 og 12 > 1 000 200–500 Blandet Grus og 

rullestein 

R-EX5 Sletteland: liten, lavland 11 og 12 10–100 < 200 Blandet Sand og slam 

R-EX6 Sletteland: liten, mellomhøyde 11 og 12 10–100 200–500 Blandet Grus 

R-EX7 Balkan: liten, kalkholdig, 

mellomhøyde 

5 10–100 200–500 Kalkholdig Grus 

R-EX8 Balkan: liten til middels stor, 

kalkholdig, karstkilde 

5 10–1 000  Kalkholdig Grus, sand og 

slam 

Land med samme interkalibrerte typer: 

R-E1a: Bulgaria, Tsjekkia, Romania, Slovakia 

R-E1b: Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Slovakia 

R-E2: Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Slovakia, Slovenia 

R-E3: Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Slovakia, Slovenia 

R-E4: Østerrike, Tsjekkia, Bulgaria, Ungarn, Romania, Slovakia, Slovenia 

R-EX4: Tsjekkia, Romania, Slovakia 

R-EX5: Ungarn, Romania, Slovenia, Slovakia 

R-EX6: Ungarn, Romania, Slovenia 

R-EX7: Slovenia 

R-EX8: Slovenia 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

virvelløse bunndyr 

R-E4 0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria IBI (BG) (irsk biotisk indeks [BG]) 

R-E1a, R-E1b 0,86 0,67 

R-E2, R-E3 0,80 0,60 

Tsjekkia Tsjekkisk system for vurdering av elvers 

økologiske tilstand ved hjelp av virvelløse 

makrodyr som lever på bunnen 

R-E1a, R-E1b, R-E2, 

R-E3 

0,80 0,60 

Ungarn Ungarsk multimetrisk indeks for virvelløse 

makrodyr 

R-E1b, R-E3, R-E4, 

R-EX5, R-EX6 

0,80 0,60 

Romania Metode for vurdering av vannforekomsters 

økologiske tilstand basert på virvelløse 

makrodyr 

R-E1a, R-E1b, R-E3, 

R-EX4 

0,74 0,58 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja 

vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev 

R-E4, R-EX5, R-EX6 0,80 0,60 

Slovakia Slovakisk vurdering av virvelløse bunndyr i 

elver 

R-E1a, R-E1b, R-E2, 

R-E3, R-E4, R-EX4 

0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike 
Østerriksk makrofyttindeks for elver (AIM for 

Rivers) 

R-E4 0,875 0,625 

Bulgaria Referanseindeks 

R-E2, R-E3 0,570 0,370 

R-E4 0,510 0,270 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tsjekkia Vurderingsmetode for forekomster av rennende 

overflatevann i Tsjekkia ved hjelp av makrofytter 

som biologisk kvalitetsfaktor 

R-E2, R-E3 0,750 0,500 

Tsjekkia Vurderingsmetode for forekomster av rennende 

overflatevann i Tsjekkia ved hjelp av makrofytter 

som biologisk kvalitetsfaktor 

R-E4 0,770 0,560 

Ungarn Referanseindeks R-E2, R-E3 0,700 0,370 

Romania Rumensk makrofyttbasert system for vurdering av 

elver (Macrophyte River Index [MARI]) 

R-E2, R-E3, R-E4 R-E2 og R-E3: 

0,875, R-E4: 

0,783 

Alle typer: 

0,625 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja 

vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, 

makrofiti 

R-E2, R-E3, R-E4 0,800 0,600 

Slovakia Biologisk makrofyttindeks for elver (IBMR-SK) R-E2, R-E3, R-E4 0,800 0,600 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon 

R-E4 0,70 0,42 

Bulgaria Vurdering av elvers økologiske tilstand i Bulgaria 

basert på IPS kiselalgeindeks 

R-E1a, R-E1b, R-E3 0,87 (nasjonal 

type R2, R4) 

0,85 (nasjonal 

type R7, R8) 

0,66 (nasjonal 

type R2, R4) 

0,64 (nasjonal 

type R7, R8) 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tsjekkia System for vurdering av elver ved hjelp av 

bunnvegetasjon 

R-E1a, R-E1b, R-E2, 

R-E3, R-EX4 

0,80 0,60 

Ungarn Vurdering av elvers økologiske tilstand basert på 

kiselalger 

R-E2, R-E3, R-EX5 0,80 0,60 

Romania Nasjonal (rumensk) metode for vurdering av 

elvers økologiske tilstand basert på 

bunnvegetasjon (kiselalger) RO-AMRP 

R-E1a, R-E1b, R-E3 0,80 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja 

vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, 

fitobentos 

R-E4, R-EX5, R-

EX6, R-EX7, R-EX8 

0,80 0,60 

Slovakia System for vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon 

R-E1a, R-E1b, R-E2, 

R-E3, R-E4, R-EX4 

0,90 0,70 

 

Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Elver i middelhavsområdet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) Geologi Strømningsforhold 

R-M1 Små vassdrag i middelhavsområdet < 100 Blandet 
(unntatt 

kiselholdig) 

Svært 
sesongavhengig 

R-M2 Mellomstore vassdrag i middelhavsområdet 100–1 000 Blandet 
(unntatt 

kiselholdig) 

Svært 
sesongavhengig 

R-M4 Fjellvassdrag i middelhavsområdet  Ikke 
kiselholdig 

Svært 
sesongavhengig 

R-M5 Midlertidige vassdrag   Midlertidig 

Land med samme interkalibrerte typer: 

R-M1: Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Slovenia, Spania 

R-M2: Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Slovenia, Spania 

R-M4: Kypros, Frankrike, Hellas, Italia, Spania 

R-M5: Kypros, Italia, Portugal, Slovenia, Spania 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

R-M1    

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique Global 

Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,940 0,700 

Hellas Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (gresk evaluerings-

system) 

0,943 0,750 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration Common Metric 

Index ICMi) 

0,970 0,720 

Portugal 
Metode for vurdering av elvers biologiske tilstand – virvelløse 

bunndyr (IPtIN, IPtIS) 

0,870 (type 1) 0,678 (type 1) 

0,850 (type 3) 0,686 (type 3) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi bentoških nevretenčarjev 

0,800 0,600 

Spania Iberisk arbeidsgruppe for biologisk overvåking (IBMWP) 0,845 0,698 

Spania Iberisk multimetrisk indeks for Middelhavet (IMMi-T) – basert 

på kvantitative data 

0,811 0,707 

R-M2    

Bulgaria IBI (BG) (irsk biotisk indeks [BG]) 0,800 0,600 

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique Global 

Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,940 0,700 

Hellas Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (gresk evaluerings-

system) 

0,944 0,708 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration Common Metric 

Index ICMi) 

0,940 0,700 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Portugal Metode for vurdering av elvers biologiske tilstand – virvelløse 

bunndyr (IPtIN, IPtIS) 

0,830 (type 2) 0,693 (type 2) 

0,880 (type 4) 0,676 (type 4) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi bentoških nevretenčarjev 

0,800 0,600 

Spania Iberisk arbeidsgruppe for biologisk overvåking (IBMWP) 0,845 0,698 

Spania Iberisk multimetrisk indeks for Middelhavet (IMMi-T) – 

basert på kvantitative data 

0,811 0,707 

R-M4    

Kypros STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi) 0,972 0,729 

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique Global 

Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface 

0,940 0,700 

Hellas Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (gresk 

evalueringssystem) 

0,850 0,637 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration Common Metric 

Index ICMi) 

0,940 0,700 

Spania Iberisk arbeidsgruppe for biologisk overvåking (IBMWP) 0,840 0,700 

Spania Iberisk multimetrisk indeks for Middelhavet (IMMi-T) – 

basert på kvantitative data 

0,850 0,694 

R-M5    

Kypros STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi) 0,982 0,737 

Hellas Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (gresk evaluerings-

system) 

0,963 0,673 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration Common Metric 

Index ICMi) 

0,970 0,730 

Portugal 
Metode for vurdering av elvers biologiske tilstand – virvelløse 

bunndyr (IPtIN, IPtIS) 

0,973 (type 5) 0,705 (type 5) 

0,961 (type 6) 0,708 (type 6) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi bentoških nevretenčarjev 

0,800 0,600 

Spania Iberisk arbeidsgruppe for biologisk overvåking (IBMWP) 0,830 0,630 

Spania Iberisk multimetrisk indeks for Middelhavet (IMMi-T) – basert 

på kvantitative data 

0,830 0,620 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

R-M1, M2, M4    

Bulgaria (R-M1 og  

R-M2) 

RI (BG) (referanseindeks [BG]) 0,640 0,350 

Kypros IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,795 0,596 

Frankrike IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière fransk 

standard NF T90-395 (2003-10-01) 

0,930 0,745 

Hellas IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,750 0,560 

Italia IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,900 0,800 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Portugal IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,920 0,690 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti 

0,800 0,600 

Spania IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,950 0,740 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

R-M1    

Bulgaria IPS (Indice de polluo-sensibilité) 0,820 0,630 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-

354, desember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 

modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique {…} des eaux de surface 

0,940 0,780 

Hellas IPS (Coste in Cemagref, 1982) interkalibrert (EQR IPS) 0,956 0,717 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini og 

Sollazzo, 2009) 

0,800 0,610 

Portugal IPS (Coste in Cemagref, 1982) 

0,970 (type 1) 0,730 (type 1) 

0,910 (type 3) 0,680 (type 3) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos 

0,800 0,600 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,937 0,727 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

R-M2    

Bulgaria IPDS (Indice de polluo-sensibilité) 0,820 0,630 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-

354, desember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 

modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique {…} des eaux de surface 

0,940 0,780 

Hellas IPS (Coste in Cemagref, 1982) interkalibrert (EQR IPS) 0,953 0,732 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) 

(Mancini og Sollazzo, 2009) 

0,800 0,610 

Portugal IPS (Coste in Cemagref, 1982)) 

0,910 (type 2) 0,680 (type 2) 

0,970 (type 4) 0,730 (type 4) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos 

0,800 0,600 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,938 0,727 

R-M4    

Kypros IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,910 0,683 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-

354, desember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 

modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique {…} des eaux de surface 

0,940 0,780 

Hellas IPS (Coste in Cemagref, 1982) interkalibrert (EQR IPS) 0,932 0,716 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) 

(Mancini og Sollazzo, 2009) 

0,800 0,610 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,935 0,727 

R-M5    

Kypros IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,958 0,718 

Italia Intercalibration Common Metric Index (ICMi) 

(Mancini og Sollazzo, 2009) 

0,880 0,650 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Portugal IPS (Coste in Cemagref, 1982) 

0,800 (type 5) 0,651 (type 5) 

0,940 (type 6) 0,700 (type 6) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos 

0,800 0,600 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,935 0,700 

 

Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Elver i Nord-Europa 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av elv 
Nedbørfelt 

for strekning (km2) 
Høyde og geomorfologi 

Alkalitet 

(meq/l) 

Organisk materiale 

(mg Pt/l) 

R-N1 Liten, lavland, 

kiselholdig, moderat 

alkalitet 

10–100 

< 200 moh. eller under 

høyeste kystlinje 

0,2–1 < 30 

(< 150 i Irland) 

R-N3 Liten / middels stor, 

lavland, organisk, lav 

alkalitet 

10–1 000 < 0,2 > 30 

R-N4 Middels stor, lavland, 

kiselholdig, moderat 

alkalitet 

100–1 000 0,2–1 < 30 

R-N5 Liten, mellomhøyde, 

kilselholdig, lav alkalitet 

10–100 Mellom lavland og 

høyland 

< 0,2 < 30 

R-N9 Liten / middels stor, 

mellomhøyde, kilsel-

holdig, lav alkalitet, 

organisk (humøs) 

10–1 000 Mellom lavland og 

høyland 

< 0,2 > 30 

Land med samme interkalibrerte typer: 

R-N1: Finland, Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

R-N3: Finland, Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

R-N4: Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

R-N5: Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

R-N9: Finland, Norge, Sverige 

  



Nr. 50/616 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr (metoder som reagerer på tilførsel av 

organisk materiale og generell nedbryting) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Finland Revidert finsk vurderingsmetode for virvelløse dyr i elver 0,80 0,60 

Irland Quality Rating System (Q-value) 0,85 0,75 

Norge ASPT 0,99 0,87 

Sverige DJ-indeks (Dahl og Johnson 2004) 0,80 0,60 

Det forente kongerike River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT 0,97 0,86 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr (metoder som reagerer på forsuring) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Følgende resultater gjelder for klare elvetyper med lav alkalitet: 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Norge AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (forsuring av elver) 0,675 0,515 

Det forente kongerike 

– Skottland 

WFD-AWIC 0,910 0,830 

Det forente kongerike 

– England og Wales 

WFD-AWIC 0,980 0,890 
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Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Følgende resultater gjelder for humøse elvetyper med lav alkalitet: 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Sverige MISA: Multimetric Invertebrate Stream Acidification index 

(multimetrisk forsuringsindeks for vassdrag basert på virvelløse 

dyr) 

0,550 0,400 

Det forente kongerike WFD-AWIC 0,930 0,830 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

R-N3 og R-N9    

Finland Trofisk indeks (TIc) 0,889 0,610 

Sverige Trofisk indeks (TIc) 0,889 0,610 

Norge Trofisk indeks (TIc) 0,889 0,610 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ELVER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Finland Finsk metode for bunnvegetasjon i elver 0,80 0,60 

Sverige Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,89 0,74 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) (trofisk 

kiselalgeindeks) 

0,93 0,78 

Det forente kongerike DARLEQ 2 1,00 0,75 

Norge Perifytonindeks for trofisk tilstand (PIT) 

0,99 

(Ca. ≤ 1 mg/l) 

0,83 

0,95 

(Ca. > 1 mg/l) 

 

Vannkategori Elver 

Geografiske interkalibreringsgrupper Alle 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Oversikt over regionale grupper som er fastsatt for interkalibreringen av fisk i elver: 

Lavlands- og innlandsgruppen – Belgia (Flandern), Belgia (Vallonia), Frankrike, Tyskland, Nederland, Litauen, Luxembourg, 

Det forente kongerike (England og Wales), Polen, Latvia, Estland, Danmark, Ungarn 

Den nordiske gruppen – Finland, Irland, Sverige, Det forente kongerike (Skottland og Nord-Irland), Norge 

Alpefjellsgruppen – Østerrike, Frankrike, Tyskland, Slovenia, Italia 

Gruppen for Middelhavet og Sør-Atlanteren – Portugal, Spania, Italia, Hellas, Bulgaria 

Donaugruppen – Tsjekkia, Romania, Slovakia, Bulgaria 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Lavlands- og innlandsgruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Flandern) IBI, oppstrøms og lavland 0,850 0,650 

Belgia (Vallonia) IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 

relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des 

seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de 

surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, 

contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012) 

0,958 0,792 

Frankrike FBI (fiskebasert indeks): Indice Poissons Rivière (IPR). 

AFNOR NF-T-90-344. 

1,131 0,835 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland 

1,086 0,592 

Latvia Latvisk fiskeindeks 0,880 0,660 

Litauen Litauisk elvefiskindeks 0,940 0,720 

Luxembourg Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). 

AFNOR NF-T-90-344 

1,131 0,835 

Nederland NLFISR 0,800 0,600 

Polen EFI+PL-indeks 0,800 0,600 

Den nordiske gruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type L2 0,665 0,499 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type L3 0,658 0,493 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type M1 0,709 0,532 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type M2 0,734 0,550 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type M3 0,723 0,542 

Irland Fish Classification Scheme 2 Ireland (FCS2) 0,845 0,540 

Sverige Svensk metode VIX 0,739 0,467 

Det forente kongerike 

– Nord-Irland 

IR_FCS2 0,845 0,540 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Det forente kongerike 

– Skottland 

FCS2 Scotland 0,850 0,600 

Middelhavsgruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Hellas Gresk fiskeindeks (HeFI) 0,800 0,600 

Portugal F-IBIP – fiskebasert indeks for portugisiske vadbare elvers 

biotiske integritet 

0,850 0,675 

Spania IBIMED – type T2 0,816 0,705 

Spania IBIMED – type T3 0,929 0,733 

Spania IBIMED – type T4 0,864 0,758 

Spania IBIMED – type T5 0,866 0,650 

Spania IBIMED – type T6 0,916 0,764 

Alpegruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike FIA 0,875 0,625 

Frankrike FBI (fiskebasert indeks): Indice Poissons Rivière (IPR). 

AFNOR NF-T90-344 

1,131 0,876 

Tyskland FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland 

1,086 0,592 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/621 

 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia NISECI-indeks (ny indeks for fiskebestanders økologiske 

tilstand) 

0,800 0,520 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi rib 

0,800 0,600 

Donaugruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria TsBRI (typespesifikk bulgarsk fiskeindeks) 0,860 0,650 

Tsjekkia Tsjekkisk multimetrisk metode CZI 0,780 0,585 

Romania EFI+ europeisk fiskeindeks (karpefisk, vading) 0,939 0,700 

Romania EFI+ europeisk fiskeindeks (laksefisk) 0,911 0,755 

Slovakia Slovakisk fiskeindeks (FIS) 0,710 0,570 

 

Vannkategori Elver 

Geografiske interkalibreringsgrupper Alle – svært store elver 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av elv 
Nedbørfelt for 

strekning (km2) 
Alkalitet (meq/l) 

R-L1 Svært store elver med lav alkalitet > 10 000 < 0,5 

R-L2 Svært store elver med middels høy til høy alkalitet > 10 000 > 0,5 

  



Nr. 50/622 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

Land med samme interkalibrerte typer: 

R-L1: Finland, Norge, Sverige 

R-L2: Østerrike, Belgia (Flandern), Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Latvia, 

Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige 

 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVÆRT STORE ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – virvelløse bunndyr 

(for store alpine elver) 

0,80 0,60 

Østerrike Slovakisk vurdering av virvelløse bunndyr i store elver (for 

store lavlandselver) 

0,80 0,60 

Belgia (Flandern) Flamsk multimetrisk indeks for virvelløse makrodyr (MMIF) 0,90 0,70 

Bulgaria mRBA – modifisert rask biologisk vurdering 0,80 0,60 

Kroatia System for vurdering av økologisk tilstand basert på virvelløse 

bunndyr i svært store elver 

0,80 0,60 

Tsjekkia Tsjekkisk system for vurdering av store, ikke-vadbare elvers 

økologiske tilstand ved hjelp av virvelløse makrodyr som lever 

på bunnen 

0,80 0,60 

Tyskland Tysk PTI (Potamon-Typie-Index) 0,80 0,60 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske tilstand – 

virvelløse makrodyr i store elver 

0,90 0,70 

Spania IBMWP – iberisk arbeidsgruppe for biologisk overvåking 0,79 0,48 

Finland Revidert finsk vurderingsmetode for virvelløse dyr i elver 0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Ungarn HMMI_II – ungarsk multimetrisk indeks for virvelløse 

makrodyr i store og svært store elver 

0,80 0,60 

Italia ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati 

Artificiali) – elver i middelhavsområdet 

0,94 0,70 

Italia ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati 

Artificiali) – elver utenfor middelhavsområdet 

0,96 0,72 

Litauen Litauisk indeks for virvelløse makrodyr i elver 0,80 0,60 

Latvia LRMI – latvisk indeks for virvelløse makrodyr i store elver 0,88 0,63 

Nederland Mål i henhold til rammedirektivet om vann (WFD) for 

naturlige vanntyper 

0,80 0,60 

Norge Norsk ASPT – gjennomsnittlig resultat per taksonomiske 

gruppe 

0,99 0,87 

Polen RIVECOmacro – MMI_PL 0,91 0,71 

Romania ECO-BENT – metode for vurdering av vannforekomsters 

økologiske tilstand basert på virvelløse makrodyr 

0,79 0,53 

Sverige Gjennomsnittlig resultat per taksonomiske gruppe (ASPT) og 

DJ-indeks 

0,80 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi bentoških nevretenčarjev 

0,80 0,60 

Slovakia Slovakisk vurdering av virvelløse bunndyr i store elver 0,80 0,60 
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DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVÆRT STORE ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Tysk PhytoFluss-Index 4.0 0,80 0,60 

Belgia (Flandern) Tysk PhytoFluss-Index 2.0 0,80 0,60 

Bulgaria Tysk PhytoFluss-Index 4.0 0,80 0,60 

Kroatia HRPI – ungarsk indeks for planteplankton i elver 0,80 0,60 

Tsjekkia CZ – metode for vurdering av elvers økologiske tilstand basert 

på planteplankton 

0,80 0,60 

Tyskland Tysk PhytoFluss-Index 0,80 0,60 

Estland EST_PHYPLA_R – estisk indeks for planteplankton i store 

elver 

0,85 0,65 

Ungarn HRPI – ungarsk indeks for planteplankton i elver 0,80 0,60 

Litauen Tysk PhytoFluss-Index for lavlandselver av type 15.2 0,80 0,60 

Latvia Latvisk indeks for planteplankton i store elver 0,80 0,60 

Polen IFPL-mål – metode for vurdering av store elver ved hjelp av 

planteplankton 

1,08 0,92 

Romania ECO-FITO – metode for vurdering av vannforekomsters 

økologiske tilstand basert på planteplankton 

0,92 0,76 

Slovakia Phytoplankton-SK – slovakisk vurdering av planteplankton i 

store elver 

0,80 0,60 
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DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVÆRT STORE ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

R-L1    

Finland Finsk metode for bunnvegetasjon i elver 0,80 0,60 

Sverige Bunnalger i rennende vann – kiselalgeanalyse 0,89 0,74 

R-L2    

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – bunnvegetasjon 0,85 0,57 

Bulgaria IPS (Indice de Polluo-Sensibilité) 0,76 0,58 

Tsjekkia System for vurdering av elver ved hjelp av bunnvegetasjon 0,80 0,60 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske kvalitet – 

bunnvegetasjon i elver 

0,83 0,64 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, 

april 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique {…} des eaux de surface 

0,92 0,76 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,68 0,48 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von 

Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht-

linie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul 

Diatomeen 

0,725 0,55 

Kroatia System for vurdering av økologisk tilstand for bunnvegetasjon 

i elver basert på kiselalger 

0,8 0,61 

Ungarn Vurdering av elvers økologiske tilstand basert på kiselalger 0,762 0,60 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia 
Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini og 

Sollazzo 2009) 

0,89 (nasjonal 

type C) 

0,70 (nasjonal 

type C) 

0,82 (nasjonal 

type M3) 

0,62 (nasjonal 

type M3) 

Nederland Mål i henhold til rammedirektivet om vann (WFD) for 

naturlige vanntyper 

0,80 0,60 

Portugal IPS – indeks for spesifikk forurensningsfølsomhet 0,90 (nasjonal 

type 

R_GRS/Guadiana

elven) 

0,67 (nasjonal 

type 

R_GRS/Guadiana

elven) 

Slovakia System for vurdering av elvers økologiske tilstand ved hjelp 

av bunnvegetasjon 

0,90 0,70 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 

podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos 

0,80 0,60 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Alpine innsjøer 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over havet) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) 

Innsjøens størrelse 

(km2) 

L-AL3 Lavland eller mellomhøyde, 

dyp, moderat til høy 

alkalitet (alpin påvirkning), 

stor 

50–800 > 15 > 1 > 0,5 

L-AL4 Mellomhøyde, grunn, 

moderat til høy alkalitet 

(alpin påvirkning), stor 

200–800 3–15 > 1 > 0,5 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-AL3: Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Slovenia 

Type L-AL4: Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPINE INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer, del B2 – 

planteplankton 

0,80 0,60 

Frankrike Planteplanktonindeks for innsjøer (IPLAC): Indice 

Phytoplancton Lacustre 

0,80 0,60 

Tyskland PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen 

mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie in Deutschland 

0,80 0,60 

Italia Italiensk vurderingsmetode for planteplankton (IPAM) 0,80 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi 

fitoplanktona 

0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPINE INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer IC-type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Østerriksk makrofyttindeks for innsjøer (AIM 

for Lakes) 

L-AL3+ 

L-AL4 

0,80 0,60 

Frankrike Fransk makrofyttindeks for innsjøer (IBML): 

Indice Biologique Macrophytique en Lacs 

L-AL3+ 

L-AL4 

0,92 0,72 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Seen zur Umsetzung der  

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten 

und Phytobenthos (PHYLIB), Modul 

Makrophyten 

L-AL3+ 

L-AL4 

0,76 0,51 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer IC-type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Seen zur Umsetzung der  

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten 

und Phytobenthos (PHYLIB), Modul 

Makrophyten und Phytobenthos 

LAL4 0,74 0,47 

Italia MacroIMMI (makrofyttindeks for vurdering 

av italienske innsjøers økologiske tilstand) 

L-AL3+ 

L-AL4 

0,80 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja 

jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, 

makrofiti 

L-AL3 0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPINE INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi 

bentoških nevretenčarjev 

0,80 0,60 

Tyskland AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale 

Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie in Deutschland 

0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPINE INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Østerrike Østerriksk fiskeindeks for innsjøer (ALFI): en multimetrisk 

indeks for vurdering av alpine innsjøers økologiske tilstand 

basert på fiskefauna 

0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches 

Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie 

0,85 0,69 

Italia Fiskeindeks for innsjøer (LFI) 0,82 0,64 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i Sentral-Europa/østersjøområdet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over havet) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) Oppholdstid (år) 

L-CB1 Lavland, grunn, kalkholdig < 200 3–15 > 1 1–10 

L-CB2 Lavland, svært grunn, 

kalkholdig 

< 200 < 3 > 1 0,1–1 

Land med samme interkalibrerte typer 

Type L-CB1: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, Det forente kongerike 

Type L-CB2: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, Det forente kongerike 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Flandern) Flamsk metode for vurdering av innsjøer ved hjelp av 

planteplankton 

0,80 0,60 

Danmark Dansk planteplanktonindeks for innsjøer 0,80 0,60 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske kvalitet – 

planteplankton i innsjøer 

0,80 0,60 

Tyskland PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen 

mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie in Deutschland – tysk planteplanktonindeks 

for innsjøer (Phyto-See-Index) 

0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland Irsk planteplanktonindeks for innsjøer 0,80 0,60 

Latvia Latvisk planteplanktonindeks for innsjøer 0,81 0,61 

Litauen Tysk planteplanktonindeks (PSI) 0,81 0,61 

Nederland Mål i henhold til rammedirektivet om vann (WFD) for 

naturlige vanntyper 

0,80 0,60 

Polen Planteplanktonmetode for polske innsjøer (PMPL) 0,80 0,60 

Det forente kongerike Vurderingsverktøy for planteplankton i innsjøer med 

usikkerhetsmodul (PLUTO) 

0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer IC-type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Flandern) Flamsk system for vurdering av makrofytter Alle typer 0,80 0,60 

Danmark Dansk makrofyttindeks for innsjøer Alle typer 0,80 0,60 

Estland 
Estisk vurdering av overflatevannets 

økologiske kvalitet – makrofytter i innsjøer 

LCB1 0,78 0,52 

LCB2 0,76 0,50 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Seen zur Umsetzung der  

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten 

und Phytobenthos (PHYLIB), Modul 

Makrophyten 

Alle typer 0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer IC-type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Latvia Latvisk metode for vurdering av makrofytter Alle typer 0,80 0,60 

Litauen Litauisk makrofyttindeks for innsjøer Alle typer 0,75 0,50 

Nederland Mål i henhold til rammedirektivet om vann 

(WFD) for naturlige vanntyper 

Alle typer 0,80 0,60 

Polen Makrofyttbasert indikasjonsmetode for 

innsjøer – Ecological Status Macrophyte Index 

ESMI (multimetrisk) 

Alle typer 0,68 0,41 

Det forente kongerike LEAFPACS 2 for innsjøer(*) Alle typer 0,80 0,66 

(*) Vil bli brukt i England, Wales og Skottland. 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Flandern) Flamsk multimetrisk indeks for virvelløse makrodyr (MMIF) 0,90 0,70 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske kvalitet – 

virvelløse makrodyr i innsjøer 

0,86 0,70 

Tyskland AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale 

Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie in Deutschland 

0,80 0,60 

Latvia Latvisk multimetrisk indeks for virvelløse makrodyr i innsjøer 

(LLMMI) 

0,85 0,52 

Litauen Litauisk indeks for virvelløse makrodyr i innsjøer 0,74 0,50 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Nederland Mål i henhold til rammedirektivet om vann (WFDi) for 

naturlige vanntyper 

0,80 0,60 

Det forente kongerike Teknikk basert på puppeskall fra fjærmygg (CPET) 0,77 0,64 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I SENTRAL-EUROPA/ 

ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Beskrivelse av felles interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over havet) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) Oppholdstid (år) 

L-CB1 Lavland, grunn, kalkholdig < 200 3–15 > 1 1–10 

L-CB2 Lavland, svært grunn, 

kalkholdig 

< 200 < 3 > 1 0,1–1 

L-CB3 Lavland, grunn, liten, 

kiselholdig (moderat 

alkalitet) 

< 200 3–15 0,2–1 1–10 

L-CB4 Sterkt endrede 

vannforekomster 

200–700 3–30 > 0,2 0,1–5 

Land med samme interkalibrerte typer 

Type L-CB1: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, Det forente kongerike 

Type L-CB2: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, Det forente kongerike 

Type L-CB3: Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Latvia, Polen 

Type L-CB4: Tsjekkia 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tsjekkia CZ-FBI 0,870 0,619 

Danmark Dansk fiskeindeks for innsjøer 0,75 0,54 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

EE LAFIEE 0,80 0,61 

Tyskland DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches 

Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie 

0,95 0,80 

Frankrike ELFI (europeisk fiskeindeks for innsjøer): Indice Ichtyofaune 

Lacustre (IIL) 

0,73 0,49 

Latvia Latvisk fiskeindeks for innsjøer 0,76 0,57 

Litauen Litauisk fiskeindeks for innsjøer 0,865 0,605 

Nederland VISMAATLAT 0,80 0,60 

Polen LFI+ 0,866 0,595 

Polen LFI EN 0,804 0,557 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i Øst-Europa 

Beskrivelse av felles interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over havet) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) Konduktivitet (μS/cm) 

L-EC1 Lavland, svært grunn, hardt 

vann 

< 200 < 6 1–4 300–1 000 

Land med samme interkalibrerte typer 

Type L-EC1: Bulgaria, Ungarn, Romania 

 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria HLPI – ungarsk planteplanktonindeks for innsjøer 0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Ungarn HLPI – ungarsk planteplanktonindeks for innsjøer 0,80 0,60 

Romania HLPI – ungarsk planteplanktonindeks for innsjøer 0,80 0,60 

 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria RI-BG – tilpasset referanseindeks 0,83 0,58 

Ungarn HU-RI – tilpasset referanseindeks 0,89 0,67 

Romania MIRO – makrofyttindeks for rumenske innsjøer (tilpasset 

referanseindeks) 

0,86 0,66 

 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria HMMI_lakes (ungarsk multimetrisk indeks for makrobunndyr 

i innsjøer) 

0,85 0,65 

Ungarn HMMI_lakes (ungarsk multimetrisk indeks for makrobunndyr 

i innsjøer) 

0,85 0,65 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Romania ECO-NL-BENT – rumensk system for vurdering av naturlige 

innsjøers økologiske tilstand ved hjelp av virvelløse bunndyr 

0,93 0,60 

 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I ØST-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

UFULLSTENDIGE INTERKALIBRERINGSRESULTATER 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i middelhavsområdet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type 
Beskrivelse av 

innsjø 

Høyde 

(m) 

Årlig 

gjennomsnittsne

dbør (mm) og 

temperatur (°C) 

Gjennom-

snittsdybde (m) 
Areal (km2) 

Nedbørfelt 

(km2) 
Alkalitet (meq/l) 

L-M5/7 Reservoar, dyp, 

stor, kiselholdig, 

våtmark 

< 1 000 > 800 og/eller 

< 15 

> 15 0,5–50 < 20 000 < 1 

L-M8 Reservoar, dyp, 

stor, kalkholdig 

< 1 000 — > 15 0,5–50 < 20 000 > 1 

Land med samme interkalibrerte typer 

Type L-M5/7: Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Spania 

Type L-M8: Kypros, Frankrike, Hellas, Italia, Spania 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

 

Land og type 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

høy/god  

Grense mellom 

god/moderat  

LM 5/7 

Frankrike Planteplanktonindeks for innsjøer (IPLAC): Indice 

Phytoplancton Lacustre 

Ingen data(*) 0,60 
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Land og type 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

høy/god  

Grense mellom 

god/moderat  

Hellas Nytt system for vurdering av reservoarer i middelhavsområdet 

(NMASRP) 

Ingen data(*) 0,60 

Italia Ny italiensk metode (NITMET) Ingen data(*) 0,60 

Portugal Metode for vurdering av reservoarers biologiske tilstand – 

planteplankton (nytt system for vurdering av reservoarer i 

middelhavsområdet: NMASRP). 

Ingen data(*) 0,60 

Spania System for vurdering av planteplankton i reservoarer i 

middelhavsområdet (MASRP) 

Ingen data(*) 0,58 

L-M8 

Kypros Nytt system for vurdering av planteplankton i reservoarer i 

middelhavsområdet (NMASRP) 

Ingen data(*) 0,60 

Frankrike Planteplanktonindeks for innsjøer (IPLAC): Indice 

Phytoplancton Lacustre 

Ingen data(*) 0,60 

Hellas Nytt system for vurdering av reservoarer i middelhavsområdet 

(NMASRP) 

Ingen data(*) 0,60 

Italia Ny italiensk metode (NITMET) Ingen data(*) 0,60 

Spania System for vurdering av planteplankton i reservoarer i 

middelhavsområdet (MASRP) 

Ingen data(*) 0,60 

(*) Grense mellom svært god og god er ikke definert for reservoarer (både type LM5/7 og LM8 er reservoarer) 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i Nord-Europa 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over havet) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) 

Farge 

(mg Pt/l) 

L-N1 Lavland, grunn, moderat 

alkalitet, klar 

< 200 3–15 0,2–1 < 30 
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Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over havet) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) 

Farge 

(mg Pt/l) 

L-N2a Lavland, grunn, lav 

alkalitet, klar 

< 200 3–15 < 0,2 < 30 

L-N2b Lavland, dyp, lav alkalitet, 

klar 

< 200 > 15 < 0,2 < 30 

L-N3a Lavland, grunn, lav 

alkalitet, mesohumøs 

< 200 3–15 < 0,2 30–90 

L-N5 Mellomhøyde, grunn, lav 

alkalitet, klar 

200–800 3–15 < 0,2 < 30 

L-N6a Mellomhøyde, grunn, lav 

alkalitet, mesohumøs 

200–800 3–15 < 0,2 30–90 

L-N8a Lavland, grunn, moderat 

alkalitet, mesohumøs 

< 200 3–15 0,2–1 30–90 

 

Type L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type L-N2b: Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type L-N5, L-N6a: Norge, Sverige 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

høy/god  

Grense mellom 

god/moderat  

Finland Finsk metode for vurdering av innsjøer ved hjelp av 

planteplankton 

0,80 0,60 

Irland Irsk planteplanktonindeks for innsjøer 0,80 0,60 

Norge Metode for klassifisering av innsjøers økologiske tilstand ved 

hjelp av planteplankton 

0,80 0,60 

Sverige Metoder for vurdering av innsjøers økologiske tilstand, 

kvalitetsfaktor planteplankton 

0,80 0,60 

Det forente kongerike Vurderingsverktøy for planteplankton i innsjøer med 

usikkerhetsmodul (PLUTO) 

0,80 0,60 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

L-N-M 101 Lav alkalitet, klar 0,05–0,2 < 30 

L-N-M 102 Lav alkalitet, humøs 0,05–0,2 > 30 

L-N-M 201 Moderat alkalitet, klar 0,2–1,0 < 30 

L-N-M 202 Moderat alkalitet, humøs 0,2–1,0 > 30 

L-N-M 301a Høy alkalitet, klar, atlantisk undertype > 1,0 < 30 

L-N-M 302a Høy alkalitet, humøs, atlantisk undertype > 1,0 > 30 

 

Type 101, 102, 201 og 202: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type 301a: Irland, Det forente kongerike 

Type 302a: Irland, Det forente kongerike 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært god / 

god 
Grense mellom god/moderat 

Finland Finsk makrofyttbasert klassifiseringssystem 

(Finnmac) 

0,8 (alle typer) 0,6 (alle typer) 

Irland Fri makrofyttindeks 0,9 (alle typer) 0,68 (alle typer) 

Norge Nasjonal makrofyttindeks (trofisk indeks – TIc) Type 101: 0,98 

Type 102: 0,96 

Type 201: 0,95 

Type 202: 0,99 

Type 101: 0,87 

Type 102: 0,87 

Type 201: 0,75 

Type 202: 0,77 

Sverige Trofisk makrofyttindeks (TMI) Type 101: 0,93 

Type 102: 0,93 

Type 201: 0,89 

Type 202: 0,91 

Type 101: 0,80 

Type 102: 0,83 

Type 201: 0,78 

Type 202: 0,78 
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Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært god / 

god 
Grense mellom god/moderat 

Det forente kongerike LEAFPACS 2 for innsjøer(*) 0,8 (alle typer) 0,66 (alle typer) 

Det forente kongerike Fri makrofyttindeks(**) 0,9 (alle typer) 0,68 (alle typer) 

(*) Vil bli brukt i England, Wales og Skottland. 

(**) Vil også bli brukt i Det forente kongerike (Nord-Irland). 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Økoregion 
Høyde 

(moh.) 
Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

Forsuring av innsjøers kystområder     

L-N-BF1 Lavland/mellomhøyde, lav 

alkalitet, klar 

Ingen data < 800 0,05–0,2 < 30 

Dyp eutrofiering i innsjøer     

L-N-BF2 Økoregion 22, lav alkalitet, 

klar og humøs 

22 Areal > 1 km2, 

største dybde > 6 m 

< 0,2 Ingen data 

 

Type L-N-BF1: Norge, Sverige, Det forente kongerike, Irland, Finland 

Type L-N-BF2: Finland, Sverige 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

høy/god 

Grense mellom 

god/moderat 

 Forsuring av innsjøers kystområder   

Norge MultiClear: multimetrisk indeks for virvelløse dyr i klare 

innsjøer 

0,95 0,74 

Sverige MILA: multimetrisk forsuringsindeks for innsjøer basert på 

virvelløse dyr 

0,85 0,60 
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Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

høy/god 

Grense mellom 

god/moderat 

Det forente kongerike LAMM (forsuringsindeks for innsjøer basert på virvelløse 

makrodyr) 

0,86 0,70 

 Dyp eutrofiering i innsjøer   

Finland Revidert finsk vurderingsmetode for virvelløse dyr i innsjøer 

(PICM) 

0,80 0,60 

Sverige BQI (kvalitetsindeks for bunndyr) 0,84 0,67 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN INNSJØER I NORD-EUROPA 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Innsjøareal (km2) Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

L-N-F1 Dimiktiske klare innsjøer < 40 < 0,2 < 30 

L-N-F2 Dimiktiske humøse 

innsjøer 

< 5 < 0,2 30–90 

 

Type L-N-F1: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type L-N-F2: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Eutrofiering 

Finland EQR4 0,80 0,60 

Irland FIL2 0,76 0,53 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 

FIL2 0,76 0,53 

Norge EindexW3 0,75 0,56 

Sverige EindexW3 0,75 0,56 
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Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Forsuring 

Norge AindexW5 0,74 0,55 

Sverige AindexW5 0,74 0,55 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Bunnvegetasjon – alle grupper 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse av innsjø Alkalitet (meq/l) Økoregioner 

HA Innsjøer med høy alkalitet > 1 Alpeområdet, Sentral-Europa/østersjøområdet, 

Øst-Europa, Middelhavsområdet 

MA Innsjøer med moderat 

alkalitet 

0,2–1 Alpeområdet, Sentral-Europa/østersjøområdet, 

Øst-Europa, Middelhavsområdet, Nord-Europa 

LA Innsjøer med lav alkalitet < 0,2 Nord-Europa 

 

Type HA: Belgia, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Polen, Sverige, Slovenia, Det forente kongerike 

Type MA: Belgia, Finland, Irland, Italia, Romania, Sverige, Det forente kongerike 

Type LA: Finland, Irland, Sverige, Det forente kongerike 

 

Land og type 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

HA-type 

Belgia (Flandern) Forhold mellom forurensningsfølsomme og -tolerante 

kiselalger (PISIAD) 

0,80 0,60 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen 

zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten 

und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos 

0,80 0,55 

Ungarn MIL – multimetrisk indeks for innsjøer 0,80 0,69 

Irland Trofisk kiselalgeindeks for innsjøer (IE) 0,90 0,63 
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Land og type 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia Italiensk nasjonal metode for vurdering av den økologiske 

kvaliteten til innsjøer ved hjelp av bentiske kiselalger (EPI-L) 

0,75 0,5 

Litauen Litauisk bunnvegetasjonsindeks for innsjøer 0,63 0,47 

Polen PL IOJ – Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior 

(multimetrisk kiselalgeindeks for innsjøer) 

0,91 0,76 

Sverige IPS 0,89 0,74 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi 

fitobentosa in makrofitov, fitobentos 

0,80 0,60 

Det forente kongerike DARLEQ 2 0,92 0,70 

MA-type 

Belgia (Flandern) Forhold mellom forurensningsfølsomme og -tolerante 

kiselalger (PISIAD) 

0,80 0,60 

Finland Finsk metode for bunnvegetasjon i innsjøer 0,80 0,60 

Irland Trofisk kiselalgeindeks for innsjøer (IE) 0,90 0,63 

Italia Italiensk nasjonal metode for vurdering av den økologiske 

kvaliteten til innsjøer ved hjelp av bentiske kiselalger (EPI-L) 

0,75 0,5 

Romania Nasjonal (rumensk) metode for vurdering av naturlige 

innsjøers økologiske tilstand basert på bunnvegetasjon 

(kiselalger) RO-AMLP 

0,80 0,60 

Sverige IPS 0,89 0,74 

Det forente kongerike DARLEQ 2 0,93 0,66 

LA-type 

Irland Trofisk kiselalgeindeks for innsjøer (IE) 0,90 0,66 

Det forente kongerike DARLEQ 2 0,92 0,70 

  



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/643 

 

Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Østersjøen 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type 
Salinitet på overflaten 

(psu) 

Salinitet på 

bunnen 

(psu) 

Eksponering Isdager Andre egenskaper 

BC1 0,5–6 oligohalin 1–6 Eksponert 90–150 Områder i Kvarken og Bottenhavet, som 

strekker seg til Skjærgårdshavet (for 

planteplankton er sistnevnte ikke omfattet, 

men integrert i type BC9). Påvirkning av 

humøse stoffer. 

BC2 6–22 mesohalin 2–6 Svært beskyttet  Laguner 

BC3 3–6 oligohalin 3–6 Beskyttet 90–150 Finske og estiske kyster i Finskebukta 

BC4 5– 8 nedre mesohalin 5–8 Beskyttet < 90 Estiske og latviske områder av Rigabukta 

BC5 6– 8 nedre mesohalin 6–12 Eksponert < 90 Områder i den sørøstlige delen av 

Østersjøen langs Latvias, Litauens og 

Polens kyst 

BC6 8–12 middels 

mesohalin 

8–12 Beskyttet < 90 Områder langs den vestlige Østersjøen 

ved Sveriges sørlige kyst og Danmarks 

sørøstlige kyst 

BC7 6–8 middels 

mesohalin 

8–11 Eksponert < 90 Polens vestlige kyst og Tysklands østlige 

kyst 

BC8 13– 18 øvre 

mesohalin 

18–23 Beskyttet < 90 Danske og tyske kyster ved den vestlige 

Østersjøen 

BC9 3– 6 nedre mesohalin 3–6 Moderat 

eksponert til 

eksponert 

90–150 Områder i vestre Finskebukta, 

Skjærgårdshavet og Askø skjærgård (bare 

for planteplankton) 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type BC1: Finland, Sverige 

Type BC2: Tyskland 

Type BC3: Estland, Finland 

Type BC4: Estland, Latvia 

Type BC5: Latvia, Litauen 

Type BC6: Sverige, Danmark 

Type BC7: Tyskland, Polen 

Type BC8: Tyskland, Danmark 

Type BC9: Finland, Sverige, Estland (type som bare er relevant for planteplankton) 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØEN 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC7 

Tyskland Tysk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

Polen Polsk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

BC8 

Danmark Dansk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

Tyskland Tysk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

Resultater for parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC1 

Finland (ytre Kvarken) 0,76 0,59 1,7 2,2 

Finland (ytre Bottenhavet) 0,78 0,60 1,6 2,1 

Sverige (ytre Kvarken) 0,75 0,58 1,6 2,1 

Sverige (ytre Bottenhavet) 0,80 0,60 1,5 2,0 

BC4 

Estland 0,830 0,670 2,4 3,0 

Latvia 0,82 0,67 2,2 2,7 
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Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC5 

Latvia 0,650 0,390 1,85 3,1 

Litauen 0,880 0,600 2,5 4,9 

BC6 

Danmark 0,78 0,62 1,36 1,72 

Sverige 0,79 0,64 1,44 1,78 

BC9 

Estland 0,82 0,67 2,20 2,70 

Finland 0,79 0,65 1,90 2,30 

Sverige 0,80 0,67 1,50 1,80 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØEN 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC3 

Estland EPI – estisk indeks for bunnvegetasjon i kystvann (makroalger 

og dekkfrøede planter) 

0,98 0,86 

Finland Dybdegrense for Fucus (makroalger) 0,92 0,79 

BC4 

Estland EPI – estisk indeks for bunnvegetasjon (makroalger og 

dekkfrøede planter) 

0,91 0,70 

Latvia PEQI – økologisk kvalitetsindeks for bunnvegetasjon 0,90 0,75 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC5 

Latvia MDFLD – største dybde for utbredelse av rødalgen 

Furcellaria lumbricalis (makroalger) 

0,90 0,75 

Litauen MDFLD – største dybde for utbredelse av rødalgen 

Furcellaria lumbricalis (makroalger) i Litauen 

0,84 0,68 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØEN 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC1 

Finland BBI – finsk indeks for bunndyr i 

brakkvann 

0,96 0,56 

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 

kvalitetsindeks (infauna i bløtt 

sediment) 

0,77 0,31 

BC3 

Estland ZKI – estisk indeks for bestander av 

makrobunndyr i kystvann 

0,39 0,24 

Finland BBI – finsk indeks for bunndyr i 

brakkvann 

0,94 0,56 

BC5 

Latvia BQI – kvalitetsindeks for bunndyr 0,87 0,61 
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Land og type 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Litauen BQI – litauisk kvalitetsindeks for 

bunndyr 

0,94 0,81 

BC6 

Danmark Dansk kvalitetsindeks versjon 2  

(DKI ver2) 

0,84 0,68 

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 

kvalitetsindeks (infauna i bløtt 

sediment) 

0,76 0,27 

BC7 

Tyskland MarBIT – biotisk havindeksverktøy — 0,60 

Polen B – vurdering av den biologiske 

kvalitetsfaktoren makrobunndyr ved 

hjelp av multimetrisk indeks 

— 0,58 

BC8 

Danmark Dansk kvalitetsindeks versjon 2  

(DKI ver2) 

0,86 0,72 

Tyskland MarBIT – biotisk havindeksverktøy 0,80 0,60 

 

Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Nordøst-Atlanteren 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse 

Salinitet (psu) 

Tidevannsforskjell (m) 

Dybde (m) 

Strømningshastighet (knop) 

Eksponering 

Blanding 

Oppholdstid 

Type for opportunistiske blomstrende makroalger, sjøgress, marsk og virvelløse bunndyr 

NEA 1/26 

Åpent eller innelukket hav, 

eksponert eller beskyttet, 

euhalint, grunt 

< 30  

Middels tidevanns-

forskjell 1–5  

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller beskyttet 

Helt blandet 

Dager (til uker i 

Vadehavet) 
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Type Beskrivelse 

Salinitet (psu) 

Tidevannsforskjell (m) 

Dybde (m) 

Strømningshastighet (knop) 

Eksponering 

Blanding 

Oppholdstid 

Undertyper av makroalger i tidevannssonen 

NEA 1/26 A2 

Åpent hav, eksponert eller 

beskyttet, euhalint, grunt, tem-

perert vann (hovedsakelig 

> 13°C) og høy innstråling 

(hovedsakelig PAR > 29 mol/m2 

per dag) 

> 30  

Middels tidevanns-

forskjell 1–5  

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller beskyttet 

Helt blandet  

Dager 

NEA 1/26 B21 

Åpent eller innelukket hav, 

eksponert eller beskyttet, 

euhalint, grunt, kaldt vann 

(hovedsakelig < 13°C) og mid-

dels høy innstråling (hoved-

sakelig PAR < 29 mol/m2 per 

dag) 

> 30  

Hovedsakelig middels 

tidevannsforskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert eller beskyttet 

Helt blandet  

Dager 

Undertyper av planteplankton 

NEA 1/26a 
Åpent hav, eksponert eller 

beskyttet, euhalint, grunt 

> 30  

Middels tidevanns-

forskjell 1–5  

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert eller beskyttet 

Helt blandet  

Dager 

NEA 1/26b 
Innelukket hav, eksponert eller 

beskyttet, euhalint, grunt 

> 30  

Middels tidevanns-

forskjell 1–5  

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert eller beskyttet 

Helt blandet  

Dager 

NEA 1/26c 
Innelukket hav, eksponert eller 

beskyttet, delvis stratifisert 

> 30  

Liten/middels 

tidevannsforskjell < 1–5 

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert eller beskyttet 

Delvis stratifisert  

Dager til uker 

NEA 1/26d 
Skandinavisk kyst, eksponert 

eller beskyttet, grunt 

> 30  

Liten tidevanns-

forskjell < 1  

< 30 

Lav < 1  

Eksponert eller moderat 

eksponert 

Delvis stratifisert  

Dager til uker 

NEA 1/26e 
Oppvellingsområder, eksponert 

eller beskyttet, euhalint, grunt 

> 30  

Middels tidevanns-

forskjell < 1  

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert eller beskyttet 

Helt blandet  

Dager 

Typer for planteplankton, makroalger, sjøgress, marsk, virvelløse bunndyr 

NEA 5 

Helgoland (Tyskebukten), stein-

grunn, eksponert og delvis 

stratifisert 

> 30  

Middels tidevanns-

forskjell  

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert 

Delvis stratifisert  

Dager 

NEA 3/4 

Polyhalint, eksponert eller 

moderat eksponert (vadehavs-

type) 

Polyhalint 18–30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5  

< 30 

Middels 1–3  

Eksponert eller moderat 

eksponert 

Helt blandet  

Dager 
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Type Beskrivelse 

Salinitet (psu) 

Tidevannsforskjell (m) 

Dybde (m) 

Strømningshastighet (knop) 

Eksponering 

Blanding 

Oppholdstid 

NEA 7 
Fjordsystemer (dype fjorder og 

havarmer) 

> 30  

Middels tidevanns-

forskjell 1–5  

> 30 

Lav < 1  

Beskyttet 

Helt blandet  

Dager 

NEA 8a 

Indre Skagerrak, polyhalint, 

liten tidevannsforskjell, moderat 

eksponert, grunt 

Polyhalint 25–30  

Liten tidevanns-

forskjell < 1  

> 30 

Lav < 1  

Moderat eksponert 

Helt blandet  

Dager til uker 

NEA 8b 

Indre Skagerrak, polyhalint, 

liten tidevannsforskjell, moderat 

beskyttet, grunt 

Polyhalint 10–30  

Liten tidevanns-

forskjell < 1  

< 30 

Lav < 1  

Beskyttet til moderat 

eksponert 

Delvis stratifisert  

Dager til uker 

NEA 9 

Fjord med en grunn terskel ved 

munningen med en svært dyp 

største dybde i det sentrale 

bassenget, med dårlig vann-

utskifting på dypet 

Polyhalint 25–30  

Liten tidevanns-

forskjell < 1  

> 30 

Lav < 1  

Beskyttet 

Delvis stratifisert  

Uker 

NEA 10 

Ytre Skagerrak, polyhalint, liten 

tidevannsforskjell, eksponert, 

dypt 

Polyhalint 25–30  

Liten tidevanns-

forskjell < 1  

> 30 

Lav < 1  

Eksponert 

Delvis stratifisert  

Dager 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type NEA1/26 opportunistiske blomstrende makroalger, sjøgress, marsk, virvelløse bunndyr: Belgia, Frankrike, Tyskland, 

Danmark, Irland, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Det forente kongerike 

Type NEA1/26 A2 makroalger i tidevannssonen: Frankrike, Spania, Portugal 

Type NEA1/26 B21 makroalger i tidevannssonen: Frankrike, Irland, Norge, Det forente kongerike 

Type NEA1/26a planteplankton: Spania, Frankrike, Irland, Norge, Det forente kongerike 

Type NEA1/26b planteplankton: Belgia, Frankrike, Nederland, Det forente kongerike 

Type NEA1/26c planteplankton: Tyskland, Danmark 

Type NEA1/26d planteplankton: Danmark 

Type NEA1/26e planteplankton: Portugal, Spania 

Type NEA 5: Tyskland 

Type NEA3/4: Tyskland, Nederland 

Type NEA7: Norge, Det forente kongerike 

Type NEA8a: Norge, Sverige 

Type NEA8b: Danmark, Sverige 

Type NEA9: Norge, Sverige 

Type NEA10: Norge, Sverige  



Nr. 50/650 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l som 90-prosentilverdien beregnet over fastsatt vekstsesong i en periode på seks år. 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

NEA 1/26a 

Frankrike 0,76 0,33 4,40 10,00 

Irland 0,82 0,60 9,90 15,00 

Norge 0,67 0,33 2,50 5,00 

Spania (østkysten av Cantabria) 0,67 0,33 1,50 3,00 

Spania (vestlig og sentral del av 

Cantabriakysten) 

0,67 0,33 3,00 6,00 

Spania (kysten av Cádizbukta) 0,67 0,33 5,00 10,00 

Det forente kongerike 0,80 0,60 5,00 10,00 

NEA 1/26b 

Belgia 0,80 0,67 12,50 15,00 

Frankrike 0,67 0,44 10,00 15,00 

Nederland 0,67 0,44 10,00 15,00 

Det forente kongerike (sør) 0,82 0,63 9,80 14,30 

Det forente kongerike (nord) 0,80 0,60 10,00 15,00 

NEA 1/26c     

Tyskland 0,67 0,44 5,0 7,5 

Danmark 0,67 0,44 5,0 7,5 

NEA 1/26e 

Portugal (iberisk kraftig oppvelling – A5) 0,670 0,440 8,000 12,000 
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Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Portugal (oppvelling – A6, A7) 0,880 0,490 4,500 8,200 

Spania (oppvelling ved den vestiberiske kysten) 0,67 0,44 6,00 9,00 

Spania (oppvelling ved den vestiberiske kysten 

– rías) 

0,67 0,44 8,00 12,00 

NEA 3/4 

Tyskland (Eems Dollard) 0,80 0,60 7,00 11,00 

Tyskland (Vadehavet) 0,80 0,60 7,00 11,00 

Nederland (Eems Dollard) 0,80 0,60 6,75 10,13 

Nederland (Vadehavet) 0,80 0,60 9,60 14,40 

Nederland (Nordsjøen) 0,80 0,60 11,25 16,88 

NEA 8a 

Norge 0,79 0,57 3,95 5,53 

Sverige 0,75 0,49 1,54 2,35 

NEA 8b (Øresund) 

Danmark 0,79 0,59 1,22 1,63 

Sverige 0,80 0,60 1,18 1,56 

NEA 8b (Kattegat og Storebælt) 

Danmark 0,83 0,64 1,22 1,58 

Sverige 0,84 0,65 1,18 1,52 

NEA 9 

Norge 0,76 0,43 3,92 6,90 

Sverige 0,73 0,38 1,89 3,60 

NEA 10 

Norge 0,73 0,49 3,53 5,26 

Sverige 0,71 0,46 1,39 2,14 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makroalger 

Makroalger på steingrunn i tidevannssonen eller under tidevannssonen 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA1/26 A2 makroalger i tidevannssonen 

Frankrike CCO – dekning, karakteristiske arter, opportunistiske arter 

på steingrunn i tidevannssonen 

0,80 0,60 

Portugal PMarMAT – verktøy for vurdering av makroalger i havet 0,80 0,61 

Spania CFR – steingrunnens kvalitet 0,81 0,60 

Spania RICQI – kvalitetsindeks for bestander i tidevannssoner med 

steingrunn 

0,82 0,60 

Spania RSL – redusert artsliste 0,75 0,48 

Type NEA1/26 B21 makroalger i tidevannssonen 

Irland RSL – redusert artsliste for klippekyst 0,80 0,60 

Norge RSLA – redusert artsliste for klippekyst med tallrikhet 0,80 0,60 

Det forente kongerike RSL – redusert artsliste for klippekyst 0,80 0,60 

Type NEA 7 makroalger i tidevannssonen 

Norge RSLA – redusert artsliste for klippekyst med tallrikhet 0,80 0,60 

Det forente kongerike RSL – redusert artsliste for klippekyst 0,80 0,60 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA8a/9/10 makroalger under tidevannssonen 

Norge MSMDI – indeks for nedre voksegrense for flere arter 0,80 0,60 

Sverige MSMDI – indeks for nedre voksegrense for flere arter 0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makroalger 

Blomstrende makroalger i tidevannssonen i bløt bunn som indikerer tallrikhet 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 1/26 

Tyskland OMAI – utbredelse av / område med opportunistiske 

makroalger på bløtt sediment i tidevannssonen i kystvann 

0,78 0,59 

Frankrike CWOGA – vurdering av makroalgeblomstring 0,825 0,617 

Irland OGA-verktøy – tallrikhet av opportunistiske grønne 

makroalger 

0,80 0,60 

Det forente kongerike OMBT – blomstring av opportunistiske makroalger 0,80 0,60 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Sjøgress 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 1/26 

Tyskland SG – vurderingsverktøy for sjøgress i tidevannssonen i kyst- 

og brakkvann 

0,80 0,60 

Frankrike SBQ – kvaliteten av sjøgressenger i kyst- og 

brakkvannsområder 

0,80 0,645 

Irland Verktøy for sjøgress i tidevannssonen 0,80 0,61 

Nederland SG –overvåking av sjøgressenger per vannforekomst ved 

hjelp av flyfoto, feltundersøkelser og angivelse av overflate 

og tetthet per art 

0,80 0,60 

Portugal SQI – kvalitetsindeks for sjøgress 0,80 0,60 

Det forente kongerike Verktøy for sjøgress i tidevannssonen 0,80 0,61 

Type NEA 3/4 

Tyskland SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der 

Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der  

EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland 

0,80 0,60 

Nederland Overvåking av sjøgressenger per vannforekomst ved hjelp 

av flyfoto, feltundersøkelser og angivelse av overflate og 

tetthet per art 

0,80 0,60 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 1/26 

Belgia BEQI – kvalitetsindeks for økosystemer med virvelløse 

bunndyr 

0,80 0,60 

Danmark Dansk kvalitetsindeks (DKI) 0,80 0,60 

Tyskland M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,85 0,70 

Frankrike M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,77 0,53 

Irland IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

Nederland BEQI2 – kvalitetsindeks 2 for økosystemer med virvelløse 

bunndyr 

0,80 0,60 

Norge NQI – norsk kvalitetsindeks 0,72 0,63 

Portugal BAT – vurderingsverktøy for virvelløse bunndyr 0,79 0,58 

Spania M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,77 0,63 

Det forente kongerike IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

Type NEA 3/4 

Tyskland M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,85 0,70 

Nederland BEQI2 – kvalitetsindeks 2 for økosystemer med virvelløse 

bunndyr 

0,80 0,60 

Type NEA 7 

Norge NQI – norsk kvalitetsindeks 0,72 0,63 

Det forente kongerike IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 8b 

Danmark Dansk kvalitetsindeks (DKI) 0,84 0,68 

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk kvalitetsindeks 

(infauna i bløtt sediment) 

0,71 0,54 

Type NEA 8a/9/10 

Norge NQI – norsk kvalitetsindeks 0,82 0,63 

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk kvalitetsindeks 

(infauna i bløtt sediment) 

0,71 0,54 

 

Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Middelhavet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert (bare for planteplankton) 

For virvelløse bunndyr, makroalger og sjøgress gjelder interkalibreringsresultatene for alle deler av middelhavsområdet som 

statens territorium omfatter 

Type Beskrivelse Tetthet (kg/m3) 
Årlig gjennom-

snittssalinitet (psu) 

Type I Sterkt påvirket av ferskvannstilførsel < 25 < 34,5 

Type IIA Adriaterhavet Moderat påvirket av ferskvannstilførsel (kontinental 

påvirkning) 

25–27 34,5–37,5 

Type IIIW Kontinentalkyst, ikke påvirket av ferskvannstilførsel (vestlig 

basseng) 

> 27 > 37,5 

Type IIIE Ikke påvirket av ferskvannstilførsel (østlig basseng) > 27 > 37,5 

Type øy – W* Øykyst (vestlig basseng) Hele området Hele området 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type I: Frankrike, Italia 

Type IIA: Frankrike, Spania, Italia 

Type IIA Adriaterhavet: Italia, Slovenia 

Type øy – W* (ingen grenseverdier for denne typen, og interkalibrering er ikke mulig av berettigede grunner): Frankrike, 

Spania, Italia 

Type IIIW: Frankrike, Spania, Italia 

Type IIIE: Hellas, Kypros 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l av klorofyll a for 90-prosentilen beregnet for ett år i en periode på minst fem år. 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type II A 

Frankrike 0,67 0,37 1,92 3,50 

Spania 0,67 0,37 1,92 3,50 

Type II-A Adriaterhavet 

Kroatia 0,82 0,61 1,70 4,00 

Italia 0,82 0,61 1,70 4,00 

Slovenia 0,82 0,61 1,70 4,00 

Type IIIW 

Frankrike 0,67 0,42 1,18 1,89 

Spania 0,67 0,42 1,18 1,89 

Type IIIE 

Kypros 0,66 0,37 0,29 0,53 

Hellas 0,66 0,37 0,29 0,53 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makroalger 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer  
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Følgende resultater gjelder øvre infralittorale sone (3,5–0,2 m dybde) ved klippekyster: 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Kypros EEI-c – økologisk vurderingsindeks 0,76 0,48 

Frankrike CARLIT – kartografi over littorale og øvre sublittorale 

klippekystbestander 

0,75 0,60 

Hellas EEI-c – økologisk vurderingsindeks 0,76 0,48 

Kroatia CARLIT – kartografi over littorale og øvre sublittorale 

klippekystbestander 

0,75 0,60 

Italia CARLIT – kartografi over littorale og øvre sublittorale 

klippekystbestander 

0,75 0,60 

Malta CARLIT – kartografi over littorale og øvre sublittorale 

klippekystbestander 

0,75 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja 

na podlagi makroalg 

0,76 0,48 

Spania CARLIT – kartografi over littorale og øvre sublittorale 

klippekystbestander 

0,75 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Kroatia POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index 0,775 0,55 

Kypros PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 

Italia PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 

Malta PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 

Spania POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index 0,775 0,55 

Spania Valencian-CS 0,775 0,55 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Biologisk kvalitetsfaktor  

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,81 0,61 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja 

na podlagi bentoških nevretenčarjev 

0,83 0,62 

Kypros Bentix 0,75 0,58 

Frankrike AMBI 0,83 0,58 

Hellas Bentix 0,75 0,58 

Spania BOPA 0,95 0,54 

Spania MEDOCC 0,73 0,47 
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Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Svartehavet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse 

CW-BL1 Mesohalint, liten tidevannsforskjell (< 1 m), grunt (< 30 m), moderat eksponert til svært eksponert, 

blandet substrat (fin sand for bunndyr) 

Land med samme interkalibrerte typer: Bulgaria og Romania 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVARTEHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria IBI 0,80 0,63 

Romania IBI 0,80 0,63 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVARTEHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria EI – økologisk indeks 0,837 0,644 

Romania EI – økologisk indeks 0,837 0,644 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVARTEHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria M-AMBI(n) – AZTIs normaliserte multivariate biotiske 

havindeks 

0,90 0,68 

Romania M-AMBI(n) – AZTIs normaliserte multivariate biotiske 

havindeks 

0,90 0,68 

 

Vannkategori Brakkvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Østersjøområdegruppen 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type 
Salinitet på overflaten 

(psu) 

Salinitet på bunnen 

(psu) 
Eksponering Isdager Andre egenskaper 

BT1 0–8 oligohalin 0–8 Svært beskyttet — Wisłabukta i Polen og Den 

kuriske bukten i Litauen 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Litauen og Polen 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØEN 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater for parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Følgende resultater viser til gjennomsnittlige sommerverdier mai/juni–september: 

Land 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Litauen 0,83 0,57 31,70 46,60 

Polen 0,77 0,61 33,46 42,20 
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Vannkategori Brakkvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Nordøst-Atlanteren 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Type Beskrivelse 
Salinitet (psu), 

tidevannsforskjell (m), dybde (m) 

Strømningshastighet (knop), 

eksponering 

Blanding 

Oppholdstid 

NEA 11 Brakkvann 0–35  

Liten til stor tidevannsforskjell 

< 30 

Variabelt  

Beskyttet eller moderat 

eksponert 

Delvis permanent 

stratifisert  

Dager til uker 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Belgia, Tyskland, Frankrike, Irland, Nederland, Portugal, Spania, Det forente kongerike 

Beskrivelse av felles undertyper for interkalibrering for den biologiske kvalitetsfaktoren virvelløse bunndyr: 

Undertype Beskrivelse Medlemsstater med samme undertype 

A Laguner Irland, Spania, Det forente kongerike 

B Ferskvannsoligohalin, middels vannføring Irland, Spania, Det forente kongerike 

C Elvemunning med middels tidevannsforskjell og 

uregelmessig vannføring 

Portugal, Spania 

D Store elvemunninger Tyskland, Irland, Nederland, Portugal, Spania, Det forente 

kongerike 

E Små til mellomstore elvemunninger med 

tidevannssone på > 50 % 

Irland, Tyskland, Spania, Det forente kongerike 

F Små til mellomstore elvemunninger med 

tidevannssone på < 50 % 

Irland, Portugal, Spania, Det forente kongerike 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene er uttrykt i μg/l målt som den nasjonale verdien for klorofyll a beregnet over en periode på seks år. Ved 

nasjonale målinger i Frankrike, Nederland, Portugal og Spania brukes vanligvis verdier for P90 klorofyll a med terskelverdier 

justert for salinitet, Irland bruker en kombinasjon av P90 klorofyll a og medianverdier og Det forente kongerikes målinger er 

basert på antall overskridelser av bestemte statistiske mål. Når det gjelder Det forente kongerike, er P90-verdiene beregnet bare 

for interkalibreringsformål. 

Land 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike 0,67 0,397 5,33 8,88 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/663 

 

Land 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland 0,80 0,60 12,96 25,96 

Nederland 0,80 0,60 12,00 18,00 

Nord-Portugal 0,667 0,467 10,000 14,288 

Spania – elvemunninger i sentrale Cantabria 

og Galicia – blandingssone(*) 

0,67 0,44 8,00 12,00 

Spania – elvemunninger i sentrale Cantabria 

og Galicia – euhalin(*) 

0,67 0,33 4,00 8,00 

Spania – elvemunninger i østre Cantabria – 

euhalin(*) 

0,67 0,33 1,95 3,90 

Spania – elvemunninger i østre Cantabria – 

polyhalin(*) 

0,67 0,33 3,30 6,60 

Spania – elvemunninger i østre Cantabria – 

mesohalin(*) 

0,67 0,33 5,10 10,20 

Spania – elvemunninger i østre Cantabria – 

oligohalin*) 

0,67 0,33 6,60 13,20 

Spania – elvemunninger i Cádizbukta – 

blandingssone(*) 

0,67 0,33 3,75 7,50 

Spania – elvemunninger i Cádizbukta – 

euhalin(*) 

0,67 0,33 3,00 6,00 

Det forente kongerike 0,80 0,60 10,00 15,00 

(*) Salinitetsområdene er fastsatt på grunnlag av medianverdien for salinitet (P50) som følger: Euhalin [30,1–34,4] PSU, polyhalin  

[18,1–30,0] PSU, mesohalin [5,1–18,0] PSU, oligohalin [0,5–5,0] PSU 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makroalger 

Blomstrende makroalger i tidevannssonen i bløt bunn som indikerer tallrikhet 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike TWOGA – vurdering av makroalgeblomstring 0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland OGA-verktøy – tallrikhet av opportunistiske grønne 

makroalger 

0,80 0,60 

Det forente kongerike OMBT – blomstring av opportunistiske makroalger 0,80 0,60 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Sjøgress 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland SG – vurderingsverktøy for sjøgress i tidevannssonen i kyst- 

og brakkvann 

0,80 0,60 

Frankrike SBQ – kvaliteten av sjøgressenger i kyst- og 

brakkvannsområder 

0,80 0,645 

Irland Verktøy for sjøgress i tidevannssonen 0,80 0,61 

Nederland SG –overvåking av sjøgressenger per vannforekomst ved 

hjelp av flyfoto, feltundersøkelser og angivelse av overflate 

og tetthet per art 

0,80 0,60 

Portugal SQI – kvalitetsindeks for sjøgress 0,800 0,600 

Det forente kongerike Verktøy for sjøgress i tidevannssonen 0,80 0,61 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Marsk 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Spania – Cantabria AQI – kvalitetsindeks for dekkfrøede planter 0,88 0,73 

Portugal AQuA – kvalitetsindeks for vurdering av dekkfrøede planter 0,800 0,600 

Det forente kongerike SM – britisk vurderingsverktøy for marsk 0,800 0,600 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Undertype D 

Tyskland M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,850 0,700 

Nederland BEQI2 – kvalitetsindeks 2 for økosystemer med virvelløse 

bunndyr 

0,800 0,600 

Spania M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,770 0,530 

Portugal BAT – vurderingsverktøy for virvelløse bunndyr 0,838 0,582 

Undertype E 

Spania M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,770 0,530 

Spania QSB – kvalitet på bløt bunn 0,800 0,600 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Undertype F 

Spania M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,770 0,530 

Portugal BAT – vurderingsverktøy for virvelløse bunndyr 0,806 0,580 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia EBI – Zeeschelde biotisk indeks for elvemunninger 0,850 0,615 

Frankrike ELFI – fiskeindeks for elvemunninger og laguner 0,910 0,675 

Tyskland FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für 

Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare 

0,840 0,620 

Irland TFCI – klassifiseringsindeks for fisk i brakkvann 0,810 0,580 

Irland EMFI – multimetrisk fiskeindeks for elvemunninger 0,920 0,650 

Nederland FAT – TW – fiskeindeks i henhold til rammedirektivet om 

vann (WFD) for brakkvann, type O2 

0,800 0,600 

Portugal EFAI – indeks for vurdering av fisk i elvemunninger 0,865 0,700 

Spania AFI – AZTIs fiskeindeks 0,780 0,550 

Spania TFCI – klassifiseringsindeks for fisk i brakkvann 0,900 0,650 

Det forente kongerike TFCI – klassifiseringsindeks for fisk i brakkvann 0,810 0,580 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Det forente kongerike EMFI – multimetrisk fiskeindeks for elvemunninger 0,920 0,650 

 

Vannkategori Brakkvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Middelhavet 

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert 

Felles IC-type Typeegenskaper Medlemsstater med samme interkalibreringstype 

CL-oligohalin Kystlaguner (salinitet < 5 psu) Spania, Frankrike, Italia 

CL-mesohalin helt eller delvis 

lukket 

Kystlaguner (salinitet 5–18 psu) Spania(*), Frankrike(*), Italia, Hellas 

CL-polyhalin helt eller delvis 

lukket 

Kystlaguner (salinitet 18–40 psu) Spania(*), Frankrike(*), Italia, Hellas 

Hyperhaliner (salinitet > 40 psu) Hyperhaliner (salinitet > 40 psu) Spania 

Elvemunninger Elvemunninger (saltkiletype) Spania, Kroatia 

(*) Spania og Frankrike skiller ikke mellom helt og delvis lukkede laguner. 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Planteplankton:  Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Lukkede polyhaline kystlaguner 

Frankrike PhIL – planteplanktonindeks for polyhaline laguner i 

Middelhavet 

0,710 0,390 

Hellas MPI – multimetrisk planteplanktonindeks 0,780 0,510 

Italia MPI – multimetrisk planteplanktonindeks 0,780 0,510 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Delvis lukkede polyhaline kystlaguner 

Frankrike PhIL – planteplanktonindeks for polyhaline laguner i 

Middelhavet 

0,710 0,390 

Hellas MPI – multimetrisk planteplanktonindeks 0,820 0,540 

Italia MPI – multimetrisk planteplanktonindeks 0,820 0,540 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike Exclame 0,8 0,6 

Hellas EEI-c – økologisk vurderingsindeks 0,7 0,4 

Italia MaQI – makrofyttkvalitetsindeks 0,8 0,6 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Delvis lukkede polyhaline kystlaguner 

Frankrike M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,84 0,63 
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Land og type Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,96 0,71 

Hellas M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,83 0,62 

CL-mesohalin helt eller delvis lukket 

Italia M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks — 0,71 

Hellas M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks — 0,62 

– DEL 2 – 

Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Fiskefauna i elver – alle grupper 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Middelhavsgruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia NISECI-indeks (ny indeks for fiskebestanders økologiske 

tilstand) 

0,80 0,60 

Bulgaria TsBRI (typespesifikk bulgarsk fiskeindeks) 0,860 0,650 
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Vannkategori Elver 

Geografisk interkalibreringsgruppe Svært store elver – alle grupper 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Bunnvegetasjon 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder – type R-L2 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Flandern) PISIAD-indeks (forhold mellom forurensningsfølsomme og 

-tolerante kiselalger) 

0,80 0,60 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Alpine innsjøer 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia BQIES (kvalitetsindeks for antall forventede arter av 

bunndyr) 

0,88 0,76 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike ELFI (europeisk fiskeindeks for innsjøer): Indice Ichtyo-

faune Lacustre (IIL) 

0,73 0,49 
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Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i Sentral-Europa/østersjøområdet 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike Planteplanktonindeks for innsjøer (IPLAC): Indice Phyto-

plancton Lacustre 

0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike Fransk makrofyttindeks for innsjøer (IBML): Indice 

Biologique Macrophytique en Lacs 

0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia (Flandern) Fiskebasert indeks for innsjøer og reservoarer i Flandern 

(Belgia) 

0,80 0,60 
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Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i middelhavsområdet 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike Planteplanktonindeks for innsjøer (IPLAC): Indice 

Phytoplancton Lacustre 

0,80 0,60 

Hellas HeLPhy – gresk metode for vurdering av innsjøer ved hjelp 

av planteplankton 

0,80 0,60 

Italia Italiensk vurderingsmetode for planteplankton (IPAM) 0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makrofytter og bunnvegetasjon 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makrofytter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike Fransk makrofyttindeks for innsjøer (IBML): Indice 

Biologique Macrophytique en Lacs 

0,80 0,60 

Hellas HeLM – gresk metode for vurdering av innsjøer ved hjelp av 

makrofytter 

0,80 0,60 

Italia VLMMI – multimetrisk makrofyttindeks for vulkanske 

innsjøer 

0,70 0,50 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Hellas GLBiI – gresk indeks for virvelløse bunndyr i innsjøer 0,80 0,60 
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Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia BQIES (kvalitetsindeks for antall forventede arter av 

bunndyr) 

0,88 0,76 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Frankrike ELFI (europeisk fiskeindeks for innsjøer): Indice 

Ichtyofaune Lacustre (IIL) 

0,73 0,49 

Hellas GLFI – gresk fiskeindeks for innsjøer 0,80 0,60 

Italia Fiskeindeks for innsjøer (LFI) 0,82 0,64 

 

Vannkategori Innsjøer 

Geografisk interkalibreringsgruppe Innsjøer i Øst-Europa 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringsmetoder 

Land Nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Bulgaria Bulgarsk fiskebasert metode for økologisk klassifisering og 

overvåking av innsjøer 

0,76 0,52 

 

Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Østersjøen 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a)  
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Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC2 (herunder de tyske nasjonale typene B1, B2a og B2b) 

Tyskland (B1) 0,91 0,67 9,30 12,70 

Tyskland (B2a) 0,89 0,67 1,80 2,40 

Tyskland (B2b) 0,93 0,67 1,40 1,95 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC2 

Tyskland PHYBIBCO – bunnvegetasjonsindeks for indre kystvann i 

Østersjøen 

0,80 0,60 

BC1 

Finland Dybdegrense for Fucus (makroalger) 0,90 0,74 

Sverige MSMDI (makroalger og dekkfrøede planter) 0,60 0,40 

BC6 

Danmark Dybdegrense for ålegress, Zostera marina (dekkfrøede 

planter) 

0,90 0,74 

Sverige MSMDI (makroalger og dekkfrøede planter) 0,60 0,40 

BC7 

Tyskland Balcosis – analysesystem for algebestander i Østersjøen 

(makroalger og dekkfrøede planter) 

0,80 0,60 
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Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Polen MQAI – kvalitetsindeks for vurdering av makrofytter 0,90 0,70 

BC8 

Tyskland Balcosis – analysesystem for algebestander i Østersjøen 

(makroalger og dekkfrøede planter) 

0,80 0,60 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier for parameter som indikerer tallrikhet (dybdegrense for 

ålegress Zostera marina [dekkfrøet plante]) 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter 
Parameterverdier/-områder 

Dybdegrense (m) for ålegress Zostera marina 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært 

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC8 

Danmark 

Åpen kyst 

0,90 0,74 8,5 7 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

BC2    

Tyskland MarBIT – biotisk havindeksverktøy 0,80 0,60 

BC4    

Estland ZKI – estisk indeks for bestander av makrobunndyr i 

kystvann 

0,39 0,24 

Latvia BQI – kvalitetsindeks for bunndyr 0,88 0,75 
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Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Nordøst-Atlanteren 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

NEA 7 

Det forente kongerike Planteplanktonverktøy 0,80 0,60 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l som 90-prosentilverdien beregnet over fastsatt vekstsesong i en periode på seks år. 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

NEA 1/26d 

Danmark 0,66 0,50 3,00 4,00 

NEA 5     

Tyskland 0,67 0,44 5,00 7,50 

NEA 7     

Norge 0,67 0,33 2,50 5,00 

Det forente kongerike 

(kystnært/Nordsjøen) 

0,67 0,33 10,00 15,00 

Det forente kongerike 

(Atlanterhavet) 

0,67 0,33 5,00 10,00 
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Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makroalger 

Makroalger på steingrunn i tidevannssonen eller under tidevannssonen 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 5    

Tyskland HPI – bunnvegetasjonsindeks for Helgoland 0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Makroalger 

Blomstrende makroalger i tidevannssonen i bløt bunn som indikerer tallrikhet 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

NEA 3/4 

Tyskland OMAI – utbredelse av / område med opportunistiske 

makroalger på bløtt sediment i tidevannssonen i kystvann 

0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Marsk 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Tyskland EM – vurdering av marskvegetasjon i kyst- og brakkvann 0,80 0,60 
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Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland SMAATIE – irsk verktøy for vurdering av dekkfrøede 

planter i marsk 

0,80 0,60 

Nederland TSM – mål i henhold til rammedirektivet om vann (WFD) 

for naturlige vanntyper: tidevannsmarsk 

0,80 0,60 

Det forente kongerike SM – britisk vurderingsverktøy for marsk 0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 8b 

Sverige MSMDI (makroalger og dekkfrøede planter) 0,80 0,60 

Danmark Dybdegrense for ålegress Zostera marina (dekkfrøede 

planter) 

0,90 0,74 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 1/26 

Portugal RAT – vurderingsverktøy for klippekyster 0,800 0,600 

Spania BO2A – indeks for bunnlevende opportunistiske 

flerbørstemarker/tanglopper 

0,83 0,50 
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Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type NEA 5* 

Tyskland MarBIT – biotisk havindeksverktøy 0,80 0,60 

 

Vannkategori Kystvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Middelhavet 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l av klorofyll a for 90-prosentilen beregnet for ett år i en periode på minst fem år. 

Land og type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Type I 

Frankrike 0,670 0,330 4,925 10,000 

Italia 0,850 0,620 5,600 14,100 

Type II-A Tyrrenhavet     

Italia 0,84 0,62 1,17 2,90 

Type III-W Adriaterhavet 

Italia    1,7(*) 

Type III-W Tyrrenhavet 

Italia    1,17(*) 

(*) Verdiene er ikke nasjonale grenseverdier, men terskelverdier. 
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Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Hellas CymoSkew 0,75 0,5 

 

Vannkategori Brakkvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Nordøst-Atlanteren 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Planteplankton: Parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l som 90-prosentilverdien beregnet over fastsatt vekstsesong 

Land 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l) 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Grense mellom svært  

god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia 1,00 0,60 100 200 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Marsk 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia TMQI – kvalitetsindeks for tidevannsmarsk 0,85 0,75 

Tyskland EM – vurdering av marskvegetasjon i kyst- og brakkvann 0,80 0,60 
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Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Irland SMAATIE – irsk verktøy for vurdering av dekkfrøede 

planter i marsk 

0,80 0,60 

Nederland TSM – mål i henhold til rammedirektivet om vann (WFD) 

for naturlige vanntyper: tidevannsmarsk 

0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Makroalger og dekkfrøede planter 

Delfaktor for biologisk kvalitet Dekkfrøede planter 

Sjøgress 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Spania – Cantabria AQI – kvalitetsindeks for dekkfrøede planter 0,850 0,700 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Belgia BEQI – kvalitetsindeks for økosystemer med virvelløse 

bunndyr 

0,75 0,5 

Undertype D 

Tyskland AeTV – Aestuar Type Verfahren 0,80 0,60 

Irland IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

Spania TasBEM – taksonomisk tilstrekkelig multimetrisk indeks for 

bunndyr 

0,79 0,66 

Det forente kongerike IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 
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Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Undertype E 

Tyskland AeTV – Aestuar Type Verfahren 0,80 0,60 

Tyskland M-AMBI – AZTIs multivariate biotiske havindeks 0,85 0,70 

Irland IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

Spania TasBEM – taksonomisk tilstrekkelig multimetrisk indeks for 

bunndyr 

0,79 0,66 

Det forente kongerike IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

Undertype F 

Irland IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

Spania TasBEM – taksonomisk tilstrekkelig multimetrisk indeks for 

bunndyr 

0,79 0,66 

Det forente kongerike IQI – kvalitetsindeks for infauna 0,75 0,64 

 

Vannkategori Brakkvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Middelhavet 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Oligohaline og mesohaline kystlaguner 

Spania (Balearene) FITOHMIB 0,93 0,73 

Elvemunninger 

Spania (sørkysten) TWIf – planteplanktonindeks for brakkvann 0,50 0,36 
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Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Kroatia MPI – multimetrisk planteplanktonindeks 0,80 0,60 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land og type Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Oligohaline, mesohaline og polyhaline kystlaguner 

Spania (Balearene) INVHMIB 0,93 0,73 

Oligohaline kystlaguner    

Spania (nordøstkysten) QAELS 0,86 0,58 

Mesohaline kystlaguner 

Spania (nordøstkysten) QAELS 0,72 0,62 

Elvemunninger 

Spania (uten saltkile – sørkysten) BO2A 0,87 0,45 

Spania (med saltkile – sørkysten) BO2A 0,87 0,52 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Fiskefauna 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Italia HFBI – bioindikator for fiskehabitat 0,94 0,55 

Kroatia M-EFI – modifisert fiskeindeks for elvemunninger 0,80 0,60 
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Vannkategori Brakkvann 

Geografisk interkalibreringsgruppe Svartehavet 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Planteplankton 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Romania IBI – integrert biologisk indeks 0,70 0,42 

 

Biologisk kvalitetsfaktor Virvelløse bunndyr 

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom 

svært god / god 

Grense mellom 

god/moderat 

Romania M-AMBI(n) – AZTIs normaliserte multivariate biotiske 

havindeks 

0,90 0,68 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2015/1814 

av 6. oktober 2015 

om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF(*) 

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) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(3) ble det opprettet et system for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Unionen («EU ETS») for å redusere utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv og økonomisk 

effektiv måte. 

2) Ifølge Det europeiske råds konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 om rammen for klima- og energipolitikken fram til 

2030 vil et velfungerende, reformert EU ETS sammen med et instrument for å stabilisere markedet bli det viktigste 

europeiske virkemiddelet for å nå Unionens mål for reduksjon av klimagassutslippene. 

3) I henhold til artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2003/87/EF skal Kommisjonen hvert år legge fram en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om hvordan det europeiske karbonmarkedet fungerer. 

4) Kommisjonens rapport til Europaparlamentet og Rådet om situasjonen på det europeiske karbonmarkedet i 2012 

påpekte behovet for tiltak for å håndtere en strukturell ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. I henhold til 

konsekvensanalysen av rammen for klima- og energipolitikken fram til 2030 forventes denne ubalansen å vedvare, og 

den vil heller ikke rettes opp i tilstrekkelig grad ved å tilpasse den lineære utviklingen til et strengere mål innenfor denne 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 424 av 26.11.2014, s. 46. 

(2) Europaparlamentets holdning av 8. juli 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. september 2015. 

(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). 

2019/EØS/50/63 
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rammen. En endring av den lineære faktoren endrer bare gradvis det samlede antall utslippskvoter i Unionen 

(utslippstaket for EU ETS). Følgelig vil også overskuddet reduseres bare gradvis, så markedet vil i mer enn et tiår måtte 

fortsette å operere med et overskudd på omkring 2 milliarder utslippskvoter eller mer, noe som vil hindre EU ETS i å 

sende det nødvendige investeringssignalet om å redusere CO2-utslippene på en kostnadseffektiv måte og i å fungere som 

en drivkraft for lavkarboninnovasjon som bidrar til økonomisk vekst og sysselsetting. 

5) For å håndtere dette problemet og gjøre EU ETS mer motstandsdyktig overfor en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel 

og i stand til å fungere på et velordnet marked bør det opprettes en markedsstabilitetsreserve («reserve») i 2018, og 

denne bør tas i bruk fra og med 2019. Reserven vil også øke synergiene med annen klima- og energipolitikk. For å 

beholde en så stor forutsigbarhet som mulig bør det innføres klare regler for å plassere utslippskvoter i og frigi dem fra 

reserven. Reserven bør virke slik at den utløser en justering av de årlige auksjonsmengdene. Dersom vilkårene er 

oppfylt, bør det hvert år fra 2019 trekkes et antall utslippskvoter tilsvarende 12 % av antallet utslippskvoter i omløp i 

henhold til Kommisjonens seneste offentliggjøring av samlet antall utslippskvoter i omløp fra auksjonsmengdene og 

plasseres i reserven. I et gitt år bør et tilsvarende antall utslippskvoter frigis fra reserven og overføres til medlemsstatene 

i samme proporsjoner og rekkefølge som da de ble plassert i reserven, og legges til auksjonsmengdene dersom det 

relevante samlede antallet utslippskvoter i omløp er lavere enn 400 millioner. 

6) For dette formål bør Kommisjonen og medlemsstatene uten unødig opphold etter at Kommisjonen innen 15. mai et gitt 

år har offentliggjort det samlede antall utslippskvoter i omløp, sikre at auksjonskalenderne for den felles 

auksjonsplattformen og eventuelle frittstående auksjonsplattformer justeres for å ta hensyn til utslippskvotene som 

plasseres i eller frigis fra reserven. Justeringen av antall utslippskvoter som skal auksjoneres, bør fordeles over en 

periode på tolv måneder etter endringen av den relevante auksjonskalenderen. Av hensyn til behovet for en 

velfungerende auksjonsprosess bør det ved behov fastsettes nærmere opplysninger om justeringen i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(1). 

7) I tillegg til opprettelsen av reserven bør det dessuten gjøres noen konsekvensendringer i direktiv 2003/87/EF for å sikre 

samsvar og et velfungerende EU ETS. Særlig kan gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF føre til at et stort antall 

utslippskvoter auksjoneres i slutten av hver handelsperiode, noe som kan undergrave markedsstabiliteten. For å unngå 

en situasjon med ubalanse på markedet når det gjelder tilbudet av utslippskvoter i slutten av én handelsperiode og i 

begynnelsen av neste, noe som kan virke forstyrrende for markedet, bør det derfor innføres bestemmelser om at deler av 

en stor økning i tilbudet i slutten av en handelsperiode skal auksjoneres i løpet av de første to årene av neste periode. For 

ytterligere å øke stabiliteten på det europeiske karbonmarkedet og unngå kunstige økninger i tilbudet i slutten av den 

handelsperioden som begynte i 2013, bør utslippskvoter som ikke er tildelt anlegg i henhold til artikkel 10a nr. 7 i 

direktiv 2003/87/EF, og utslippskvoter som ikke er tildelt anlegg som følge av anvendelsen av artikkel 10a nr. 19 og 20 i 

nevnte direktiv («ikke-tildelte utslippskvoter»), plasseres i reserven i 2020. Kommisjonen bør gjennomgå direktiv 

2003/87/EF med hensyn til disse ikke-tildelte utslippskvotene, og om nødvendig framlegge et forslag for 

Europaparlamentet og Rådet om ytterligere tiltak. 

8) Den planlagte gjeninnføringen av 300 millioner utslippskvoter i 2019 og 600 millioner utslippskvoter i 2020, som 

fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2014(2), ville undergrave formålet med reserven, som er å håndtere en 

strukturell ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Følgelig bør disse 900 millioner utslippskvotene ikke auksjoneres i 

2019 og 2020, men i stedet plasseres i reserven. 

9) Det er viktig at EU ETS stimulerer til karboneffektiv vekst, og at konkurranseevnen for de industrier i Unionen som har 

en reell risiko for karbonlekkasje, beskyttes. Det europeiske råds tidligere nevnte konklusjoner om rammen for klima- 

og energipolitikken fram til 2030 inneholdt klare retningslinjer for videreføring av vederlagsfri tildeling og 

bestemmelser om karbonlekkasje etter 2020. Med utgangspunkt i denne strategiske veiledningen bør Kommisjonen 

gjennomgå direktiv 2003/87/EF, særlig artikkel 10a, og legge fram et forslag til revisjon av nevnte direktiv senest seks 

måneder etter at denne beslutning er vedtatt. For å oppnå målet om like konkurransevilkår bør nevnte gjennomgåelse 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2014 av 25. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010, særlig med hensyn til 

fastsettelse av mengden utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres i perioden 2013-2020 (EUT L 56 av 26.2.2014, s. 11). 
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også vurdere harmoniserte ordninger for å kompensere for indirekte kostnader på unionsplan. Under gjennomgåelsen 

bør det også vurderes om inntil 50 millioner ikke-tildelte utslippskvoter bør brukes til å supplere de eksisterende 

ressursene som skal fremme prosjektene nevnt i artikkel 10a nr. 8 i nevnte direktiv og industrielle lavkarbon-

innovasjonsprosjekter, med prosjekter i alle medlemsstater, herunder småskalaprosjekter, før 2021. 

10) Kommisjonen bør overvåke reservens virkning i sammenheng med sin årlige rapport om karbonmarkedet. I rapporten 

bør det tas hensyn til relevante virkninger på konkurranseevnen, særlig i industrisektoren, herunder med hensyn til 

indikatorer for BNP, sysselsetting og investeringer. I tillegg bør Kommisjonen innen tre år etter at reserven er tatt i bruk 

og deretter regelmessig foreta en gjennomgåelse av dens virkning på grunnlag av erfaringene med den. Under 

gjennomgåelsen av reservens virkning bør det særlig vurderes om reglene for å plassere utslippskvoter i og frigi dem fra 

reserven er hensiktsmessige med hensyn til målet om å håndtere en strukturell ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. 

Gjennomgåelsen bør inneholde en analyse av markedsbalansen, herunder alle relevante faktorer som påvirker tilbud og 

etterspørsel, og av hensiktsmessigheten ved det forhåndsdefinerte intervallet som utløser en justering av de årlige 

auksjonsmengdene, samt den prosentsats som gjelder for det samlede antall utslippskvoter i omløp. Dersom analysen 

viser at intervallet ikke lenger er hensiktsmessig på grunn av endringer i markedsutviklingen og nye opplysninger som 

er tilgjengelige på tidspunktet for gjennomgåelsen, bør Kommisjonen snarest mulig legge fram et forslag for å håndtere 

situasjonen. Under gjennomgåelsen bør man også se nærmere på reservens innvirkning på veksten, sysselsettingen, 

konkurranseevnen til industrien i Unionen og risikoen for karbonlekkasje. Gjennomgåelsen av reservens virkning bør 

være objektiv og ta hensyn til behovet for å opprettholde et stabilt regelverk og sikre langsiktig forutsigbarhet i 

overgangen til en lavkarbonøkonomi. 

11) Ettersom målene for denne beslutning, som er å opprette en markedsstabilitetsreserve og ta den i bruk i Unionen, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakenes omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

12) Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Markedsstabilitetsreserve 

1.  En markedsstabilitetsreserve skal opprettes i 2018, og utslippskvoter skal plasseres i reserven fra og med 1. januar 2019. 

2.  De 900 millioner utslippskvotene som trekkes fra auksjonsmengdene i perioden 2014–2016 som fastsatt i forordning (EU) 

nr. 176/2014 i henhold til artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, skal ikke legges til mengdene som skal auksjoneres i 2019 

og 2020, men skal i stedet plasseres i reserven. 

3.  Utslippskvoter som ikke er tildelt anlegg i henhold til artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF, og utslippskvoter som ikke 

er tildelt anlegg som følge av anvendelsen av artikkel 10a nr. 19 og 20 i nevnte direktiv, skal plasseres i reserven i 2020. 

Kommisjonen skal gjennomgå direktiv 2003/87/EF med hensyn til disse ikke-tildelte utslippskvotene og om nødvendig 

framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet. 

4.  Kommisjonen skal offentliggjøre det samlede antall utslippskvoter i omløp hvert år senest 15. mai det påfølgende år. Det 

samlede antall utslippskvoter i omløp i et gitt år skal være det kumulative antall utslippskvoter som er utstedt i perioden siden  

1. januar 2008, inkludert det antall som er utstedt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF i nevnte periode, og de 

rettigheter til å bruke internasjonale kreditter som er utøvd av anlegg som er omfattet av EU ETS med hensyn til utslipp til og 

med 31. desember i det gitte året, minus det kumulative antall tonn verifiserte utslipp fra anlegg som er omfattet av EU ETS 

mellom 1. januar 2008 og 31. desember i det samme gitte året, eventuelle utslippskvoter som er slettet i samsvar med artikkel 

12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, og antall utslippskvoter i reserven. Det skal ikke tas hensyn til utslipp i treårsperioden som 

begynner i 2005 og slutter i 2007, eller til utslippskvoter som er utstedt for disse utslippene. Den første offentliggjøringen skal 

finne sted senest 15. mai 2017.  
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5.  Hvert år skal et antall utslippskvoter tilsvarende 12 % av det samlede antall utslippskvoter i omløp i henhold til den 

seneste offentliggjøringen nevnt i nr. 4 i denne artikkel trekkes fra antallet utslippskvoter som skal auksjoneres av 

medlemsstatene i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, og plasseres i reserven i løpet av en periode på tolv 

måneder som begynner 1. september samme år, med mindre antallet utslippskvoter som skal plasseres i reserven, er lavere enn 

100 millioner. I det første året reserven er i bruk, skal 8 % av det samlede antall utslippskvoter i omløp i henhold til den seneste 

offentliggjøringen også plasseres i reserven mellom 1. januar og 1. september det året (tilsvarende 1 % for hver 

kalendermåned). 

Uten at det berører det samlede antall utslippskvoter som skal trekkes fra i henhold til dette nummer fram til 31. desember 

2025, skal det ved beregning av medlemsstatenes andeler som inngår i dette samlede antall, ikke tas hensyn til utslippskvotene 

nevnt i artikkel 10 nr. 2 første ledd bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. 

6.  Dersom det samlede antall utslippskvoter i omløp et gitt år er lavere enn 400 millioner, skal 100 millioner utslippskvoter 

frigis fra reserven og legges til antallet utslippskvoter som skal auksjoneres av medlemsstatene i henhold til artikkel 10 nr. 2 i 

direktiv 2003/87/EF. Dersom det er færre enn 100 millioner utslippskvoter i reserven, skal alle utslippskvotene i reserven frigis 

i henhold til dette nummer. 

7.  Dersom nr. 6 ikke får anvendelse et år og det treffes tiltak i henhold til artikkel 29a i direktiv 2003/87/EF, skal  

100 millioner utslippskvoter frigis fra reserven og legges til antallet utslippskvoter som skal auksjoneres av medlemstatene i 

henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. Dersom det er færre enn 100 millioner utslippskvoter i reserven, skal alle 

utslippskvotene i reserven frigis i henhold til dette nummer. 

8.  Dersom det etter offentliggjøringen av det samlede antall utslippskvoter i omløp treffes tiltak i henhold til nr. 5, 6 eller 7, 

skal auksjonskalenderne ta hensyn til utslippskvoter som er plassert i eller skal frigis fra reserven. Utslippskvotene skal 

plasseres i reserven eller frigis fra den i løpet av en periode på tolv måneder. Dersom utslippskvoter frigis i henhold til nr. 6 

eller 7, skal denne frigivelsen, uavhengig av i hvilken periode dette skjer, tilsvare medlemsstatenes andel på det tidspunkt da 

utslippskvotene ble plassert i reserven, og den skal også følge samme rekkefølge som da utslippskvotene ble plassert i reserven. 

Artikkel 2 

Endringer i direktiv 2003/87/EF 

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Fra og med 2019 skal medlemsstatene auksjonere alle utslippskvoter som ikke er tildelt vederlagsfritt i samsvar 

med artikkel 10a og 10c, og som ikke er plassert i markedsstabilitetsreserven opprettet ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning (EU) 2015/1814(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markeds-

stabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 

2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1).» 

b)  Nytt nr. innsettes etter nr. 1: 

«1a.  Dersom, før anvendelsen av artikkel 1 nr. 5 i beslutning (EU) 2015/1814, antallet utslippskvoter som skal 

auksjoneres av medlemsstatene i det siste året av hver periode nevnt i artikkel 13 nr. 1 i dette direktiv, overstiger 

forventet gjennomsnittlig auksjonsmengde for de første to årene i den påfølgende perioden med mer enn 30 %, skal to 

tredeler av denne differansen trekkes fra auksjonsmengdene i det siste året av perioden og i like store deler legges til de 

mengdene som skal auksjoneres av medlemsstatene i de første to årene av den påfølgende perioden.» 

2)  I artikkel 13 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal utstede utslippskvoter til personer for inneværende periode til erstatning for utslippskvoter som disse 

har hatt, men som er slettet i samsvar med første ledd. Tilsvarende skal utslippskvoter som inngår i markeds-

stabilitetsreserven, og som ikke lenger er gyldige, erstattes med utslippskvoter som er gyldige for inneværende periode.» 
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Artikkel 3 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal overvåke reservens virkning i sammenheng med rapporten fastsatt i artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. I 

rapporten bør det tas hensyn til relevante virkninger på konkurranseevnen, særlig i industrisektoren, herunder med hensyn til 

indikatorer for BNP, sysselsetting og investeringer. Kommisjonen skal innen tre år etter at reserven er tatt i bruk og deretter 

hvert femte år, på grunnlag av en analyse av hvordan karbonmarkedet i Europa fungerer, foreta en gjennomgåelse av reserven 

og ved behov framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet. Hver gjennomgåelse skal ta særlig hensyn til det 

prosenttallet som anvendes for å fastsette antallet utslippskvoter som skal plasseres i reserven i henhold til artikkel 1 nr. 5 i 

denne beslutning, samt tallverdien for terskelen for det samlede antall utslippskvoter i omløp og antallet utslippskvoter som skal 

frigis fra reserven i henhold til artikkel 1 nr. 6 og 7 i denne beslutning. I sin gjennomgåelse skal Kommisjonen også se nærmere 

på reservens innvirkning på veksten, sysselsettingen, konkurranseevnen til industrien i Unionen og risikoen for karbonlekkasje. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelse 

Artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF som endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(1) får fortsatt anvendelse 

fram til 31. desember 2018. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Strasbourg 6. oktober 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/336 

av 8. mars 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har 

utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for 

hver luftfartøyoperatør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a nr. 3 

bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) endret direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet ble omfattet av 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) ble det opprettet en liste over luftfartøyoperatører som fra og med 

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

3) Målet med listen er å redusere den administrative byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om hvilken medlemsstat 

som forvalter en bestemt luftfartøyoperatør. 

4) Inkludering i Unionens ordning for handel med utslippskvoter forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører en 

luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over 

luftfartøyoperatører fastsatt av Kommisjonen på grunnlag av artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

5) Endringer av listen over luftfartøyoperatører bygger på de nyeste opplysningene fra Eurocontrol. 

6) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig med henblikk på å overholde fristen for den årlige ajourføringen av 

listen over luftfartøyoperatører fastsatt i artikkel 18a nr. 3 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. 

7) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 13.3.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 

2019/EØS/50/64 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 70 av 13.3.2018, s. 3–113.] 



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/693 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1851 

av 14. juni 2016 

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen 

fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet med tilleggs-

undersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021. 

2) Det er behov for omfattende og sammenlignbare opplysninger om organiseringen av arbeidet og arbeidstidsordninger og 

mer detaljerte opplysninger om deltakelse på arbeidsmarkedet for å kunne overvåke oppfyllelsen av de felles målene i 

Europa 2020-strategien. 

3) Med bakgrunn i den pågående debatten om «flexicurity»(2) og det uttrykte behovet for større tilpasningsevne blant både 

foretak og arbeidstakere i Europa – et sentralt spørsmål som framheves i den europeiske sysselsettingsstrategien og de 

sysselsettingspolitiske retningslinjene(3) – er det nødvendig å innhente opplysninger gjennom en omfattende europeisk 

undersøkelse om bruken av nye måter å organisere arbeidet på og nye arbeidstidsordninger, og om arbeidstakernes 

erfaringer med disse. 

4) I sin melding om EUs strategiske ramme for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014–2020(4) understreket 

Kommisjonen betydningen av en forbedret innsamling av statistiske opplysninger om arbeidsulykker og arbeidsrelaterte 

sykdommer, yrkesmessig eksponering og arbeidsrelaterte helseplager. En ny tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og 

arbeidsrelaterte helseproblemer bør gjøre det mulig å sammenligne opplysninger som innberettes av medlemsstatene i 

forbindelse med prosjektet om europeisk statistikk over arbeidsulykker, med arbeidstakernes vilkår på arbeidsmarkedet, 

og å samle inn opplysninger om arbeidsrelaterte helseproblemer. Den bør dessuten gi opplysninger om yrkesmessig 

eksponering for risikofaktorer knyttet til fysisk helse og psykisk velvære. 

5) I sin melding A European Agenda on Migration(5) erkjente Kommisjonen behovet for å utarbeide strukturelle tiltak 

knyttet til migrasjon. Tiltak for integrering av innvandrere bør fremmes, herunder initiativer for å styrke språklig og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 20.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) «Flexicurity» (fleksibilitet + sikkerhet) er en integrert strategi for å øke både fleksibiliteten og sikkerheten på arbeidsmarkedet. Målet er å 

forene arbeidsgivernes behov for en fleksibel arbeidsstyrke og arbeidstakernes behov for sikkerhet, dvs. tillit til at de ikke vil gå 

arbeidsløse i lange perioder. 

(3) Rådsavgjerd (EU) 2015/1848 av 5. oktober 2015 om retningslinjer for sysselsetjingspolitikken i medlemsstatane for 2015 (EUT L 268 av 

15.10.2015, s. 28). 

(4) KOM(2014) 332, endelig utgave av 6. juni 2014. 

(5) KOM(2015) 240, endelig utgave av 13. mai 2015. 

2019/EØS/50/65 
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faglig kompetanse og for å forenkle godkjenningen av kvalifikasjoner og adgangen til arbeidsmarkedet. Et satsingstiltak 

i rådsrekommandasjon (EU) 2015/1184(1) er dessuten å fjerne hindringer for deltakelse på arbeidsmarkedet og å 

redusere forskjellen i sysselsettingsgrad for vanskeligstilte personer, herunder forskjellen mellom EU-borgere og andre 

borgere. I denne sammenheng kreves det detaljerte opplysninger om innvandreres situasjon på arbeidsmarkedet for å få 

et pålitelig faktagrunnlag for beslutninger. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Programmet med tilleggsundersøkelser til arbeidskraftundersøkelsen for tidsrommet 2019 til 2021 vedtas som fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Rådsrekommandasjon (EU) 2015/1184 av 14. juli 2015 om overordnede retningslinjer for den økonomiske politikk i medlemsstatene og i 

Den europeiske union (EUT L 192 av 18.7.2015, s. 27). 
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VEDLEGG 

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE 

Flerårig program med tilleggsundersøkelser 2019–2021 

Organiseringen av arbeidet og arbeidstidsordninger 

Referanseperiode: 2019 

Deltemaer (områder der mer detaljerte opplysninger skal innhentes): 

Deltema 1: Arbeidstidsfleksibilitet 

Mål: å innhente mer detaljerte opplysninger om hvordan arbeidstakere kan treffe beslutninger om egen arbeidstid og 

eget fravær, men også hvor ofte arbeidstakere blir nødt til å endre sin arbeidstid. 

Deltema 2: Arbeidsmetoder 

Mål: å samle inn opplysninger om tidspress, direkte ledelse og selvstendighet i arbeidsmiljøet. 

Deltema 3: Arbeidssted 

Mål: å innhente mer detaljerte opplysninger om arbeidssted og reisetid, uttrykt som den tiden det tar å reise fra hjemmet 

til arbeidsstedet. 

Arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer 

Referanseperiode: 2020 

Deltemaer (områder der mer detaljerte opplysninger skal innhentes): 

Deltema 1: Arbeidsulykker 

Mål: å kartlegge arbeidsulykker som medfører skade, typer ulykker og deres konsekvenser i form av tapte arbeidsdager 

eller funksjonshemning. 

Deltema 2: Arbeidsrelaterte helseproblemer 

Mål: å kartlegge fysiske eller psykiske helseproblemer som er forårsaket eller forverret av arbeidet, typer problemer og 

deres konsekvenser i form av tapte arbeidsdager eller funksjonshemning. 

Deltema 3: Risikofaktorer knyttet til fysisk helse og/eller psykisk velvære 

Mål: å analysere om arbeidstakere eksponeres for risikofaktorer som kan påvirke deres fysiske og/eller psykiske helse. 

Arbeidssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere 

Referanseperiode: 2021 

Deltemaer (områder der flere opplysninger skal innhentes): 

Deltema 1: Bakgrunnsopplysninger 

Mål: å innhente mer detaljerte opplysninger om innvandrere og deres direkte etterkommere(1), som opplysninger om 

foreldrenes utdanningsbakgrunn og hovedårsaken til at de migrerte. 

  

(1) Innvandrere er her definert som personer født i utlandet, og som også kan være tredjestatsborgere. Direkte etterkommere av innvandrere 

bør forstås som annengenerasjonsinnvandrere, dvs. personer som er født i landet, og der minst én forelder er født utenlands. 
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Deltema 2: Språkkunnskaper 

Mål: å samle inn opplysninger om innvandreres oppfatning av egne språkferdigheter. 

Deltema 3: Hindringer for og støtte til deltakelse på arbeidsmarkedet 

Mål: å innhente opplysninger om hindringer for deltakelse på arbeidsmarkedet (for eksempel godkjenning av 

kvalifikasjoner oppnådd i utlandet eller hindringer knyttet til utenlandsk opprinnelse), og om individuelle tilnærminger 

til å finne arbeid. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1515 

av 31. august 2017 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet for referanseåret 2018(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over informasjonssamfunnet. 

2) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke data som skal oversendes for å utarbeide statistikken i 

modul 1: «Foretakene og informasjonssamfunnet» og modul 2: «Privatpersoner, husholdninger og informasjons-

samfunnet», og for å fastsette fristene for oversending av dataene. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes for å utarbeide europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i henhold til artikkel 3 nr. 2 og 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004 i modul 1, «Foretakene og informasjonssamfunnet», og modul 2, «Privatpersoner, 

husholdninger og informasjonssamfunnet», er angitt i vedlegg I og II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 1.9.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 

2019/EØS/50/66 



Nr. 50/698 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

VEDLEGG I 

MODUL 1: FORETAKENE OG INFORMASJONSSAMFUNNET 

A. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

1) Fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2018: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene, 

b) bruk av internett og andre elektroniske nettverk i foretakene, 

c) e-handel, 

d) e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter, 

e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter, 

f) tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

(allmenn tilgang). 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretakene: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene 

i) for alle foretak: 

— bruk av datamaskiner, 

ii) for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner i arbeidet (frivillig 

opplysning). 

b) Bruk av internett og andre elektroniske nettverk i foretakene 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— internettilgang, 

ii) for foretak med internettilgang: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner med tilgang til internett i 

arbeidet, 

— internettilkopling: enhver type fast tilkopling, 

— internettilkopling: adgang til bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling via mobiltelefonnettet til 

bruk i arbeidet, 

— innehav av et nettsted, 

— betaling for annonsering på internett, 

iii) for foretak med enhver type fast tilkopling til internett: 

— høyeste nedlastingshastighet i henhold til avtale for den raskeste faste internettilkoplingen i MBit/s i 

intervallene [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥ 100], 

iv) for foretak som utstyrer sine ansatte med bærbare enheter med mulighet for mobil internettilkopling via 

mobiltelefonnettet til bruk i arbeidet: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med 

mulighet for tilkopling til internett via mobiltelefonnettet, til bruk i arbeidet, 

— adgang til bærbare enheter som gir tilgang til foretakets e-postsystem,  
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— bærbare enheter som gir tilgang til og mulighet for å endre foretakets dokumenter, 

— adgang til bærbare enheter som gjør det mulig å bruke foretakets egen forretningsprogramvare, 

v) for foretak som har et nettsted, opplysninger om følgende tjenester: 

— beskrivelse av varer eller tjenester, prislister, 

— bestilling eller reservasjon via internett, 

— mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på nettet, 

— sporing av eller status for bestillinger, 

— brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/hyppige besøkende, 

— lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier, 

vi) for foretak som betaler for annonser på internett og bruker noen av følgende metoder for målrettet reklame: 

— reklame basert på nettsiders innhold eller nøkkelord som brukere søker på, 

— reklame basert på sporing av internettbrukeres tidligere aktiviteter eller profil, 

— reklame basert på geolokalisering av internettbrukere, 

— enhver annen metode for målrettet reklame på internett som ikke er angitt ovenfor. 

c) E-handel 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper (nettsalg) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger (EDU-salg) i foregående kalenderår, 

— bestilling av varer eller tjenester via et nettsted, apper eller EDU-meldinger i foregående kalenderår 

(frivillig opplysning), 

ii) for foretak som har mottatt bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper i foregående 

kalenderår: 

— verdi av omsetningen fra e-handelsalg, uttrykt i absolutte tall eller som en prosentdel av den samlede 

omsetningen, som følge av bestillinger mottatt via et nettsted eller apper i foregående kalenderår, 

— prosentdel av omsetning fra bestillinger mottatt via et nettsted eller apper, fordelt på salg til privatkunder 

(Business to Consumers, B2C) og salg til andre foretak (Business to Business, B2B) og til offentlige 

myndigheter (Business to Government, B2G) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via foretakets eget nettsted eller egne apper (inkludert 

morforetaks eller tilknyttede foretaks nettsteder og ekstranett) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper på en e-markedsplass brukt av 

flere foretak til handel med varer i foregående kalenderår, 

— prosentdel av omsetning fra bestillinger mottatt via et nettsted eller apper, fordelt på bestillinger mottatt 

via foretakets eget nettsted eller egne apper (inkludert morforetaks eller tilknyttede foretaks nettsteder og 

ekstranett) og bestillinger via et nettsted eller apper på en e-markedsplass som brukes av flere foretak til 

handel med varer i foregående kalenderår, 

iii) for foretak som har mottatt bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår: 

— verdi av omsetningen eller prosentdel av den samlede omsetningen fra e-handelsalg fra bestillinger 

mottatt via EDU-meldinger i foregående kalenderår,  
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iv) for foretak som har bestilt varer eller tjenester via et nettsted, apper eller EDU-meldinger (unntatt e-poster 

som er skrevet manuelt) i foregående kalenderår: 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted eller apper i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted, apper eller EDU-meldinger til en verdi av minst 1 % av 

samlede innkjøp i foregående kalenderår (frivillig opplysning). 

d) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— bruk av foretakets 3D-skrivere i foregående kalenderår, 

— bruk av trykkeritjenester som ytes av andre foretak, i foregående kalenderår, 

— bruk av industriroboter (frivillig opplysning), 

— bruk av tjenesteroboter (frivillig opplysning), 

— analyser av stordata ved hjelp av foretakets egne data fra smarte enheter eller sensorer som datakilde i 

foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— analyser av stordata ved bruk av geolokaliseringsdata som datakilde i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— analyser av stordata ved bruk av data fra sosiale medier som datakilde i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— analyser av stordata ved bruk av andre kilder som ikke er spesifisert i dette punktet, i foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

— fakturaer sendt i elektronisk form i et standardformat som er egnet for automatisk behandling (e-faktura), 

unntatt overføring av PDF-filer, i foregående kalenderår, 

— fakturaer sendt i elektronisk form som ikke er egnet for automatisk behandling, herunder overføring av 

PDF-filer, i foregående kalenderår, 

— fakturaer sendt i papirformat i foregående kalenderår, 

— mottak av fakturaer i elektronisk form i et standardformat som er egnet for automatisk behandling  

(e-faktura), unntatt overføring av PDF-filer, i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— mottak av fakturaer i elektronisk form som ikke er egnet for automatisk behandling, herunder overføring 

av PDF-filer, i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— mottak av fakturaer i papirformat i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

ii) for foretak som bruker 3D-utskrift, i foregående kalenderår: 

— trykking av prototyper eller modeller for salg, 

— trykking av prototyper eller modeller for intern bruk, 

— trykking av produkter for salg, unntatt prototyper eller modeller, 

— trykking av produkter som skal brukes i foretakets produksjonsprosess, unntatt prototyper eller modeller, 

iii) for foretak som bruker tjenesteroboter: 

— bruk til overvåkings-, sikkerhets- eller inspeksjonsoppgaver (frivillig opplysning), 

— bruk til person- eller varetransport (frivillig opplysning), 

— bruk til rengjørings- eller avfallshåndteringsoppgaver (frivillig opplysning), 

— bruk til lagerstyringssystemer (frivillig opplysning),  
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— bruk til monteringsarbeid utført av tjenesteroboter (frivillig opplysning), 

— bruk til robotiserte butikkmedarbeideroppgaver (frivillig opplysning), 

— bruk til bygge- og anleggsarbeid eller reparasjonsarbeid (frivillig opplysning), 

iv) for foretak som analyserer stordata, i foregående kalenderår: 

— bruk av foretakets egne ansatte til å analysere stordata i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— bruk av eksterne tjenesteytere til å analysere stordata i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

v) for foretak som har sendt fakturaer i elektronisk form i et standardformat som er egnet for automatisk 

behandling (e-faktura), unntatt overføring av PDF-filer, i foregående kalenderår: 

— prosentdel av alle fakturaer sendt som e-faktura eller prosentandel av alle fakturaer sendt som e-faktura i 

intervallene [0,< 10], [10,< 25], [25,< 50], [50,< 75], [≥ 75] i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— e-fakturaer sendt til andre foretak (Business to Business, B2B) i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— e-fakturaer sendt til offentlig myndighet (Business to Government, B2G) i foregående kalenderår 

(frivillig opplysning), 

— e-fakturaer sendt til forbrukere (Business to Consumers, B2C) i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

vi) for foretak som har mottatt fakturaer i elektronisk form i et standardformat som er egnet for automatisk 

behandling (e-faktura), unntatt overføring av PDF-filer, i foregående kalenderår: 

— prosentdel av alle fakturaer mottatt som e-faktura eller prosentdel av alle fakturaer mottatt som e-faktura i 

intervallene [0,< 10], [10,< 25], [25,< 50], [50,< 75], [≥ 75] i foregående kalenderår (frivillig opplysning). 

e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— ansatte IKT-spesialister, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for IKT-spesialister i 

foregående kalenderår, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for andre ansatte i foregående 

kalenderår, 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i foregående kalenderår, 

— om noen av følgende IKT-funksjoner har blitt utført i foregående kalenderår, inndelt etter «hovedsakelig 

av egne ansatte, inkludert ansatte i morforetak eller tilknyttede foretak», «hovedsakelig av ekstern 

leverandør» eller «ikke relevant»: 

— vedlikehold av IKT-infrastruktur (tjenere, datamaskiner, skrivere, nett), 

— støttetjenester for kontorprogramvare, 

— utvikling av programvare/systemer for virksomhetsstyring, 

— støttetjenester for programvare/systemer for virksomhetsstyring, 

— utvikling av nettløsninger, 

— støttetjenester for nettløsninger, 

— IKT-sikkerhet og datasikring, 
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ii) for foretak som bruker datamaskiner, og som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i 

foregående kalenderår: 

— ledige stillinger for IKT-spesialister som var vanskelig å besette. 

f) Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i) for foretak med internettilgang: 

— bruk av skytjenester, med unntak av gratistjenester, 

ii) for foretak med internettilgang som har kjøpt skytjenester: 

— bruk av e-post som skytjeneste, 

— bruk av kontorprogramvare som skytjeneste, 

— vertstjenester for foretakets database(r) som skytjeneste, 

— lagring av filer som skytjeneste, 

— bruk av finans- eller regnskapsprogramvare som skytjeneste, 

— bruk av CRM-programvare som skytjeneste, 

— bruk av datakraft til å drive foretakets egen programvare som skytjeneste, 

— bruk av skytjenester levert fra tjenesteyteres delte tjenere, 

— bruk av skytjenester levert fra tjenesteyteres tjenere som utelukkende er forbeholdt foretaket. 

3) Følgende bakgrunnsopplysninger skal innhentes fra alle foretak eller fra alternative kilder: 

— foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår, 

— gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår, 

— samlet omsetning eks. mva. i foregående kalenderår. 

B. DEKNING 

Opplysningene angitt under A nr. 2 og 3 skal samles inn for følgende foretakskategorier: 

1) Økonomisk virksomhet: foretak klassifisert etter følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

Kategori i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

Næringshovedområde C Industri 

Næringshovedområde D, E Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og renova-

sjonsvirksomhet 

Næringshovedområde F Bygge- og anleggsvirksomhet 

Næringshovedområde G Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner 

Næringshovedområde H Transport og lagring 

Næringshovedområde I Overnattings- og serveringsvirksomhet 
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Kategori i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

Næringshovedområde J Informasjon og kommunikasjon 

Næringshovedområde L Omsetning og drift av fast eiendom 

Hovedgruppe 69–74 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

Næringshovedområde N Forretningsmessig tjenesteyting 

Næringshovedgruppe 95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr 

2) Foretakets størrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Opplysninger om foretak med færre enn ti ansatte er frivillig. 

3) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

C. REFERANSEPERIODER 

Referanseperioden er 2017 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2018 for de andre 

kjennetegnene. 

D. INNDELING AV DATA 

Følgende bakgrunnsdata skal samles inn for emnene og deres kjennetegn oppført under del A nr. 2: 

1) Inndeling etter økonomisk virksomhet i henhold til følgende aggregater i NACE Rev. 2: 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av nasjonale aggregater 

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 

19 + 20 + 21 + 22 + 23 

24 + 25 

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 

35 + 36 + 37 + 38 + 39 

41 + 42 + 43 

45 + 46 + 47 

47 

49 + 50 + 51 + 52 + 53 

55 

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 

68 

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av europeiske aggregater 

10 + 11 + 12 

13 + 14 + 15  
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16 + 17 + 18 

26 

27 + 28 

29 + 30 

31 + 32 + 33 

45 

46 

55 + 56 

58 + 59 + 60 

61 

62 + 63 

77 + 78 + 80 + 81 + 82 

79 

95.1 

 _______________________________________________________________________________________________  

2) Inndeling etter størrelsesklasse: dataene skal deles inn etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte: 

 _______________________________________________________________________________________________  

Størrelsesklasse 

 _______________________________________________________________________________________________  

10 eller flere ansatte 

10–49 ansatte 

50–249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

 _______________________________________________________________________________________________  

Dersom dataene er omfattet, skal de deles inn etter følgende tabell: 

 _______________________________________________________________________________________________  

Størrelsesklasse 

 _______________________________________________________________________________________________  

0–9 ansatte (frivillig opplysning) 

2–9 ansatte (frivillig opplysning) 

0–1 ansatte (frivillig opplysning) 

 _______________________________________________________________________________________________  

E. PERIODISITET 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2018. 

F. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

1) De aggregerte dataene som er nevnt i artikkel 6 og i vedlegg I nr. 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, og som eventuelt er 

merket som fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2018. Innen denne datoen skal 

datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2018. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2018. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden 

angitt av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som 

Eurostat har fastsatt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

MODUL 2: PRIVATPERSONER, HUSHOLDNINGER OG INFORMASJONSSAMFUNNET 

A. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

1) Fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2018: 

a) privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT, 

b) privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett og andre elektroniske nettverk til forskjellige formål, 

c) IKT-sikkerhet og -tillit, 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter, 

e) privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning), 

f) tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nettverk overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang). 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

i) for alle husholdninger: 

— tilgang til internett hjemme (uansett utstyr: datamaskiner og smarttelefoner, spillkonsoller eller lesebrett), 

ii) for husholdninger med internettilgang: 

— internettilkopling: fast bredbåndstilkopling, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med minst 3G), 

— internettilkopling: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller ISDN (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: mobil smalbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med under 3G) (frivillig opplysning), 

iii) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familie-

medlemmer, og som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett eller andre bærbare enheter i 

hovedarbeidsforholdet, 

— bruk av annet databasert utstyr eller andre databaserte maskiner, for eksempel slike som brukes i 

produksjonslinjer, til transport eller til andre tjenester, herunder håndholdte enheter, for eksempel slike 

som brukes til lagerstyring, i hovedarbeidsforholdet, 

iv) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familie-

medlemmer, og som bruker stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett eller andre 

bærbare enheter i hovedarbeidsforholdet og har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— utveksling av e-poster eller innlegging av data i databaser i hovedarbeidsforholdet minst én gang per uke, 

— oppretting eller endring av elektroniske dokumenter i hovedarbeidsforholdet minst én gang per uke, 

— bruk av sosiale medier, for arbeidsformål, i hovedarbeidsforholdet minst én gang per uke, 

— bruk av programmer til å motta oppgaver eller veiledning, unntatt e-poster, i hovedarbeidsforholdet minst 

én gang per uke,  
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— bruk av yrkesspesifikk programvare (for eksempel til formgivning, dataanalyse eller bearbeiding) i 

hovedarbeidsforholdet minst én gang per uke, 

— utvikling eller vedlikehold av IT-systemer eller programvare i hovedarbeidsforholdet minst én gang per 

uke, 

— utført ingen av de angitte aktivitetene i hovedarbeidsforholdet minst én gang per uke, 

v) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familie-

medlemmer, og som bruker stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett, andre bærbare 

enheter eller annet databasert utstyr eller andre databaserte maskiner (for eksempel slike som brukes i 

produksjonslinjer, til transport eller til andre tjenester) i hovedarbeidsforholdet og har brukt internett i løpet av 

de siste tolv månedene: 

— endring av oppgaver i hovedarbeidsforholdet som følge av innføring av ny programvare eller databasert 

utstyr i løpet av de siste tolv månedene, 

— deltaking i valg, endring eller utprøving av programvare eller databasert utstyr i hovedarbeidsforholdet i 

løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— endringer i tid brukt på ensformige oppgaver i hovedarbeidsforholdet i løpet av de siste tolv månedene: 

mer, mindre, ingen relevant endring (frivillig opplysning), 

— endringer i friheten til å organisere egne oppgaver i hovedarbeidsforholdet i løpet av de siste tolv 

månedene: mer, mindre, ingen relevant endring (frivillig opplysning), 

— endringer i overvåkingen av egen arbeidsinnsats i hovedarbeidsforholdet i løpet av de siste tolv 

månedene: mer, mindre, ingen relevant endring (frivillig opplysning), 

— endringer i tid brukt på å tilegne seg ny og nødvendig kompetanse i hovedarbeidsforholdet i løpet av de 

siste tolv månedene: mer, mindre, ingen relevant endring (frivillig opplysning), 

— endringer med hensyn til hvor lett det er å samarbeide med kollegaer eller forretningspartnere i 

hovedarbeidsforholdet i løpet av de siste tolv månedene: mer, mindre, ingen relevant endring (frivillig 

opplysning), 

— endringer i omfanget av uregelmessig arbeidstid (natt-, helge-, skift-) i hovedarbeidsforholdet i løpet av 

de siste tolv månedene: mer, mindre, ingen relevant endring (frivillig opplysning), 

— hvor ofte er det i gjennomsnitt blitt arbeidet hjemmefra i løpet av de siste tolv månedene: hver dag eller 

nesten hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), mindre enn én gang i uken, aldri. 

b) Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett til forskjellige formål 

i) for alle privatpersoner: 

— når ble Internett sist brukt på et hvilket som helst sted med hvilket som helst utstyr: i løpet av de siste tre 

månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt internett, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte har internett i gjennomsnitt vært i bruk i løpet av de siste tre månedene: hver dag eller nesten 

hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), mindre enn én gang i uken, 

— bruk av stasjonær datamaskin for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av bærbar datamaskin for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av nettbrett for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av andre mobile enheter (for eksempel mediespiller, spillkonsoll, lesebrett, smartklokke) for å få 

tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene,  
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— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende eller motta e-post, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å ringe via internett eller 

gjennomføre videosamtaler (med nettkamera) via internett (ved bruk av programmer), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i sosiale nettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter informasjon om varer 

og tjenester, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å høre på musikk (for eksempel 

nettradio, musikkstrømming), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å se fjernsyn strømmet via internett 

(direktesending eller opptak) fra fjernsynsselskaper, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å se bestillingsvideo fra 

kommersielle tilbydere, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å se video fra delingstjenester, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille eller laste ned spill, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter helseinformasjon 

(f.eks. om skade, sykdom, ernæring, bedre helse osv.), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å gjøre en avtale med en 

praktiserende lege via et nettsted eller apper (f.eks. på et sykehus eller helsesenter), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å selge varer eller tjenester  

(f.eks. på auksjon), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte nettbank, 

— bruk av lagringsplass på internett (nettsky) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lagre 

dokumenter, bilder, musikk, video eller andre filer, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller selge aksjer, 

obligasjoner, fond eller andre investeringstjenester til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller fornye 

forsikringspoliser, også poliser som tilbys som en pakke sammen med andre tjenester, til private formål i 

løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tre månedene for å ta opp lån eller boliglån eller ordne 

bankkreditt eller kreditt fra andre finansinstitusjoner til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett hver dag eller nesten hver dag i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av internett flere ganger om dagen i løpet av de siste tre månedene, 

iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av et nettsted eller en app i løpet av de siste tolv månedene for å bestille overnatting (f.eks. rom, 

leilighet, hus, feriehus osv.) fra en annen privatperson til private formål: fra formidlingsnettsteder eller  

-apper som spesialiserer seg på bestilling av overnatting, fra andre nettsteder eller apper (inkludert sosiale 

nettverk), ikke brukt, 

— bruk av et nettsted eller en app i løpet av de siste tolv månedene for å bestille transporttjenester  

(f.eks. med bil) fra en annen privatperson til private formål: fra formidlingsnettsteder eller -apper som 

spesialiserer seg på å tilby transporttjenester, fra andre nettsteder eller apper (inkludert sosiale nettverk), 

ikke brukt,  
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— bruk av formidlingsnettsteder eller -apper i løpet av de siste tolv månedene for å finne lønnet arbeid: som 

viktigste inntektskilde, som en ekstra inntektskilde, ikke brukt, 

— seneste kjøp eller bestilling av varer eller tjenester til privat bruk via internett (ved bruk av nettsteder 

eller apper, unntatt bestillinger via e-post som er skrevet manuelt, tekstmelding (SMS) eller 

multimediemelding (MMS)) og med hvilket som helst utstyr: i løpet av de siste tre månedene, for mellom 

tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt noe via internett, 

— bruk av smarttelefon til private formål, 

v) for privatpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av 

varer eller tjenester): 

— antall ganger varer eller tjenester ble kjøpt eller bestilt til privat bruk via internett i løpet av de siste tre 

månedene: antall ganger eller i størrelsesklassene 1–2 ganger, 3–5 ganger, 6–10 ganger, > 10 ganger, 

— samlet verdi av varer eller tjenester (unntatt aksjer eller andre finansielle tjenester) som er kjøpt eller 

bestilt til privat bruk på internett i løpet av de siste tre månedene: beløp i euro eller i størrelsesklassene 

under 50 euro, 50 euro til under 100 euro, 100 euro til under 500 euro, 500 euro til under 1 000 euro, 

1 000 euro eller over, ukjent, 

vi) for privatpersoner som i løpet av de siste tolv månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av 

varer eller tjenester): 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille matvarer eller dagligvarer til 

privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille husholdningsartikler  

(f.eks. møbler, leker osv., men unntatt forbrukerelektronikk) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille legemidler til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille klær eller sportsartikler til 

privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille maskinvare til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille elektronisk utstyr  

(herunder kameraer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille telekommunikasjonstjenester 

(f.eks. TV- eller bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av 

forhåndsbetalte telefonkort) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille ferieinnkvartering  

(f.eks. hotell) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille andre reiserelaterte tjenester 

(f.eks. reisebilletter, leiebil) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille billetter til arrangementer til 

privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille film eller musikk til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille bøker, tidsskrifter eller aviser 

til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille e-læringsmateriell til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille programvare til videospill, 

annen programvare og programvareoppgraderinger til privat bruk,  
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— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille andre varer eller tjenester til 

privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: innenlandske selgere, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: selgere fra andre EU-stater, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: selgere fra resten av verden, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: selgere med ukjent opprinnelsesstat, 

vii) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende 

familiemedlemmer, og som bruker stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett, andre 

bærbare enheter eller annet databasert utstyr eller andre databaserte maskiner (for eksempel slike som brukes i 

produksjonslinjer, til transport eller til andre tjenester) i hovedarbeidsforholdet og har brukt internett og 

arbeidet hjemmefra i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av internett i hovedarbeidsforholdet i løpet av de siste tre månedene. 

c) IKT-sikkerhet og -tillit 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av enkel pålogging med brukernavn og passord som identifisering for nettjenester (for eksempel 

nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i 

løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av pålogging via sosiale medier som identifisering for nettjenester (for eksempel nettbank, offentlige 

tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— bruk av sikkerhetsbrikke som identifisering for nettjenester (for eksempel nettbank, offentlige tjenester, 

bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av et elektronisk identifikasjonssertifikat eller kort og kortleser som identifisering for nettbaserte 

tjenester (for eksempel nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via 

nettet) til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av en framgangsmåte med mobiltelefon (som for eksempel mottar en kode via en melding) som 

identifisering for nettjenester (for eksempel nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer 

eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av en liste med engangskoder (for eksempel et plastkort eller et skrapekort med PIN-koder osv.) 

eller tilfeldige tegn i et passord som identifisering for nettjenester (for eksempel nettbank, offentlige 

tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— bruk av andre typer elektronisk identifisering for nettjenester (for eksempel nettbank, offentlige tjenester, 

bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— ingen bruk av elektronisk identifisering for nettjenester (for eksempel nettbank, offentlige tjenester, 

bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tolv månedene 

(frivillig opplysning), 

ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene samt smarttelefon til private 

formål: 

— bruk av enhver form for sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter 

eller brannmur) installert automatisk eller sammen med operativsystemet til smarttelefonen som brukes til 

private formål, 

— bruk av enhver form for sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter 

eller brannmur) installert av eller abonnert på av personen selv eller av noen andre på smarttelefonen som 

brukes til private formål,  
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— ingen sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter eller brannmur) 

installert på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen kjennskap til om sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter 

eller brannmur) er installert på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— tap av opplysninger, dokumenter, bilder eller andre typer data som følge av datavirus eller andre 

skadelige programmer på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen tap av opplysninger, dokumenter, bilder eller andre typer data som følge av datavirus eller andre 

skadelige programmer på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen kjennskap til tap av opplysninger, dokumenter, bilder eller andre typer data som følge av datavirus 

eller andre skadelige programmer på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— begrenset eller nektet tilgang til personopplysninger (f.eks. plassering, kontaktliste) minst én gang ved 

bruk eller installering av et program på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen begrenset eller nektet tilgang til personopplysninger (f.eks. plassering, kontaktliste) ved bruk eller 

installering av et program på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen kjennskap til mulig begrenset eller nektet tilgang til personopplysninger (f.eks. plassering, 

kontaktliste) ved bruk eller installering av et program på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen bruk av programmer på smarttelefonen som brukes til private formål, 

iii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller 

apper til private formål i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige 

skjemaer, angi årsaker til ikke å sende inn: 

— betenkeligheter med hensyn til vernet av og sikkerheten for personopplysninger i løpet av de siste tolv 

månedene. 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter 

i) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familie-

medlemmer, og som bruker stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett, andre bærbare 

enheter eller annet databasert utstyr eller andre databaserte maskiner (for eksempel slike som brukes i 

produksjonslinjer, til transport eller til andre tjenester) i hovedarbeidsforholdet og har brukt internett i løpet av 

de siste tolv månedene: 

— har lært å bruke ny programvare eller databasert utstyr i hovedarbeidsforholdet i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— egen oppfatning av ferdigheter som kreves i forbindelse med bruk av datamaskiner, programvare og 

programmer i hovedarbeidsforholdet: trenger ytterligere opplæring for å kunne utføre egne oppgaver 

godt, ferdighetene samsvarer godt med egne oppgaver, har ferdigheter til å klare mer krevende oppgaver, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene, læringstiltak iverksatt for å 

forbedre ferdighetene knyttet til bruk av datamaskiner, programvare eller programmer: 

— gratis nettkurs eller selvstudier i løpet av de siste tolv månedene, 

— opplæring betalt selv i løpet av de siste tolv månedene, 

— gratis opplæring gjennom offentlige programmer eller andre organisasjoner enn arbeidsgiver i løpet av de 

siste tolv månedene, 

— opplæring betalt eller levert av arbeidsgiver i løpet av de siste tolv månedene, 

— opplæring på arbeidsplassen (for eksempel fra kolleger, arbeidsledere) i løpet av de siste tolv månedene, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett og iverksatt læringstiltak for å forbedre ferdigheter knyttet til bruk 

av datamaskiner, programvare eller programmer i løpet av de siste tolv månedene, området for opplæringen: 

— markedsføring på nettet eller e-handel i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— sosiale medier i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning),  



27.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/711 

 

— programmeringsspråk, herunder utforming eller drift av nettsteder, i løpet av de siste tolv månedene 

(frivillig opplysning), 

— dataanalyse eller databasehåndtering i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— vedlikehold av datanett, tjenere osv. i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— håndtering av IT-sikkerhet eller av personvern i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— jobbspesifikk programvare i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— andre opplæringsområder knyttet til bruk av datamaskiner, programvare eller programmer i løpet av de 

siste tolv månedene (frivillig opplysning). 

e) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning  

(e-forvaltning) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å innhente informasjon fra 

offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder eller apper (unntatt e-poster som er skrevet 

manuelt), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å laste ned eller skrive ut 

offentlige skjemaer fra offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder (unntatt e-poster som 

er skrevet manuelt), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å sende inn utfylte skjemaer på 

nett til offentlige myndigheter eller offentlige tjenester (unntatt e-poster som er skrevet manuelt), 

ii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller 

apper til private formål i løpet av de siste tolv månedene: 

— har ikke sendt inn utfylte skjemaer fordi det ikke var behov for å sende inn offentlige skjemaer til private 

formål i løpet av de siste tolv månedene, 

iii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller 

apper til private formål i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige 

skjemaer, angi årsaker til ikke å sende inn: 

— det var ingen slike netttjeneste tilgjengelig, 

— manglende ferdigheter eller kunnskap (for eksempel manglende kunnskap om hvordan nettstedet skulle 

brukes, eller det var for vanskelig å bruke det), 

— en annen person sendte inn utfylte skjemaer på nettet på vegne av oppgavegiveren (f.eks. konsulent, 

skatterådgiver, slektning eller familiemedlem), 

— andre årsaker for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheter. 

f) Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor 

hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet, 

— bruk av nettbrett i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet, 

— bruk av andre mobile enheter (for eksempel mediespiller, spillkonsoll, lesebrett, smartklokke) i løpet av 

de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— ingen bruk av mobile enheter i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet,  
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ii) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familie-

medlemmer, og som bruker stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett, andre bærbare 

enheter eller annet databasert utstyr eller andre databaserte maskiner (for eksempel slike som brukes i 

produksjonslinjer, til transport eller til andre tjenester) i hovedarbeidsforholdet og har brukt internett i løpet av 

de siste tolv månedene: 

— hvor ofte er det blitt arbeidet utenfor normal arbeidsplass (for eksempel en byggeplass, en åker eller andre 

offentlige/private steder) eller under forflytning (for eksempel i et kjøretøy) i løpet av de siste tolv 

månedene: hver dag eller nesten hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), mindre enn én gang 

i uken, aldri (frivillig opplysning), 

iii) for privatpersoner som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familie-

medlemmer, og som bruker stasjonære eller bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett, andre bærbare 

enheter eller annet databasert utstyr eller andre databaserte maskiner (for eksempel slike som brukes i 

produksjonslinjer, til transport eller til andre tjenester) i hovedarbeidsforholdet, som har arbeidet utenfor 

normal arbeidsplass (for eksempel en byggeplass, en åker eller andre offentlige/private steder) eller under 

forflytning (for eksempel i et kjøretøy) og har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett eller andre bærbare enheter til eget arbeid utenfor 

normal arbeidsplass (for eksempel en byggeplass, en åker eller andre offentlige/private steder) eller under 

forflytning (for eksempel i et kjøretøy) i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning). 

B. DEKNING 

1) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder husholdninger, er 

husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

2) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder privatpersoner, er 

privatpersoner i alderen 16–74 år. 

3) Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på den berørte medlemsstatens 

territorium. 

C. REFERANSEPERIODE 

Referanseperioden for innsamlingen av statistikken er første kvartal 2018. 

D. SOSIOØKONOMISKE BAKGRUNNSDATA 

1) For emnene og kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder husholdninger, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a) bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner, 

b) bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig opplysning), 

c) geografisk plassering, dvs. hvorvidt bosatt i en mindre utviklet region, i en overgangsregion eller i en mer utviklet 

region, 

d) grad av urbanisering, dvs. hvorvidt bosatt i et tett befolket område, i et middels tett befolket område eller i et tynt 

befolket område, 

e) type husholdning, angi antall medlemmer i husholdningen: antall personer i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), 

antall studenter i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), antall personer i alderen 25–64 år (frivillig opplysning), 

antall personer som er 65 år eller eldre (frivillig opplysning). Angi separat: antall barn under 16 år, antall barn i 

alderen 14–15 år (frivillig opplysning), antall barn i alderen 5–13 år (frivillig opplysning), antall barn som er 4 år 

eller yngre (frivillig opplysning), 

f) husholdningens nettoinntekt per måned, samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som tilsvarer 

inntektskvartiler (frivillig opplysning), 

g) husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning). 
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2) For emnene og kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder privatpersoner, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a) kjønn, 

b) fødselsstat, angi om personen er født i staten eller i utlandet, angi i så fall også om personen er født i en annen 

medlemsstat i EU eller i en stat utenfor EU, 

c) statstilhørighet, angi om personen er innenlandsk statsborger eller utenlandsk statsborger, angi i så fall også om 

personen er statsborger i en annen medlemsstat i EU eller i en stat utenfor EU, 

d) alder oppgitt i fylte år, under 16 og/eller over 74 år (frivillig opplysning), 

e) oppnådd utdanningsnivå, med angivelse av høyeste fullførte utdanning i henhold til den internasjonale standarden 

for utdanningsgruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), videregående 

utdanning og utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 3 eller 4), høyere 

utdanning (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), 

ungdomsskoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), 

bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende 

(ISCED 8), 

f) sysselsettingssituasjon: lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende (inkludert arbeidende familiemedlemmer) 

heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, deltidsansatt lønnstaker eller selvstendig nærings-

drivende, lønnstaker: lønnstaker med fast jobb eller jobb av ubegrenset varighet, lønnstaker med midlertidig jobb 

eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdrivende, inkludert arbeidende familiemedlemmer), 

g) sysselsatt i næringshovedområde: 

Næringshovedområder i 

NACE Rev. 2 
Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Engros- og detaljhandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Annen tjenesteyting 

h) sysselsettingssituasjon: arbeidsledige, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre som er utenfor arbeidsstyrken 

(frivillig opplysning for andre som er utenfor arbeidsstyrken: pensjonert, førtidspensjonert eller avsluttet 

virksomhet, varig funksjonshemmet, obligatorisk militærtjeneste, utfører oppgaver i hjemmet, av annen årsak 

utenfor arbeidsstyrken),  
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i) yrke i henhold til den internasjonale standarden for yrkesgruppering (ISCO-08), angi om personen er klassifisert 

som arbeider, funksjonær, IKT-arbeidstaker, ikke-IKT-arbeidstaker og (frivillig opplysning) alle yrker i henhold til 

ISCO-08 som er kodet på tosifret nivå. 

E. PERIODISITET 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2018. 

F. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

1) Primærdataene nevnt i artikkel 6 og i vedlegg II nr. 6 til forordning (EF) nr. 808/2004, som ikke må gi mulighet for 

direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2018. Innen denne 

datoen skal datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2018. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2018. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden 

angitt av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som 

Eurostat har fastsatt. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1951 

av 25. oktober 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–2017 ved å forlenge 

programmet til 2020 

(Tekst som er relevant for EØS og Sveits)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Pålitelige og relevante faktaopplysninger basert på rettidige og offentlig tilgjengelige europeiske statistikker som kan 

brukes til å utforme politikk, er avgjørende for å kunne måle framgangen i og vurdere effektiviteten til Unionens 

politikk og programmer, særlig innenfor rammen av Europa 2020-strategien som Kommisjonen la fram 3. mars 2010 i 

sin melding «Europa 2020, en strategi for intelligent og bærekraftig vekst for alle» (heretter kalt «Europa 2020»), og 

Kommisjonens dagsorden for sysselsetting, vekst, rettferdighet og demokratisk endring. 

2) Europeiske statistikker bør omfatte hele Unionen og gi nøyaktige data for å støtte ytterligere integreringsprosesser i 

Unionen. 

3) Tilgang til pålitelige og omfattende europeiske statistikker er et viktig offentlig gode som er til nytte for 

beslutningstakere, forskere og allmennheten. 

4) En god balanse mellom økonomiske og sosiale mål i det europeiske semesteret er særlig viktig for Den økonomiske og 

monetære unions bærekraft og legitimitet. Sosiale mål og sysselsettingsmål har derfor blitt mer framtredende i det 

europeiske semesteret, og både landrapporter og landspesifikke anbefalinger vurderer sosiale og sysselsettingsmessige 

utfordringer og fremmer politiske reformer basert på beste praksis. For dette formål er sosialstatistikk av særlig 

betydning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 31.10.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk, ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 75 av 10.3.2017, s. 53. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. september 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 2017. 

2019/EØS/50/67 
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5) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1) skal det europeiske statistikkprogram (heretter 

kalt «programmet») utgjøre rammen for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk av høy kvalitet og 

fastsette hovedområdene og målene for de tiltakene som er planlagt for en periode som tilsvarer perioden for den 

flerårige finansielle rammen. Programmet bør gjennomføres ved særlige statistikktiltak i samsvar med artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 223/2009. Årlige arbeidsprogrammer bør baseres på programmet. 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013(2) omfatter bare tidsrommet fra 2013 til 2017, mens den 

nåværende flerårige finansielle rammen strekker seg til 2020. Nevnte forordning bør derfor endres omgående for å 

forlenge programmet til 2020 og for å rette opp statistiske mangler der dette haster. 

7) Innenfor rammen av Kommisjonens dagsorden for bedre regelverksutforming bør Unionens politikk i økt utstrekning 

utformes og overvåkes på grunnlag av pålitelige faktaopplysninger basert på et solid statistikkgrunnlag. Europeisk 

statistikk har en klar rolle i den forbindelse og kan ha avgjørende betydning, særlig på politikkområder der analytisk 

verdi basert på pålitelige data og tilpasning er viktig for at politikken skal være vellykket. 

8) Statistikk av høy kvalitet er derfor avgjørende for å oppnå bedre resultater og bidra til et bedre Europa. Det bør gjøres en 

større innsats for å stimulere til investering i offisielle statistikker på både europeisk og nasjonalt plan. Programmet bør 

også gi veiledning om prioriterte innsatsområder, kapasitetsbygging og den pågående omprioriteringen. For å sikre en 

harmonisert metode for å nå målene for denne forordning bør dessuten samarbeid med internasjonale organisasjoner 

styrkes. 

9) Det bør treffes tiltak for å håndtere de mest presserende statistiske manglene, øke aktualiteten og støtte de politiske 

prioriteringene og samordningen av den økonomiske politikken gjennom hele det europeiske semesteret. Kommisjonen 

(Eurostat) bør også utarbeide nye befolkningsprognoser i nært samarbeid med nasjonale statistikkontorer, herunder når 

det gjelder migrasjonsstrømmer, for å oppdatere analysene av de sosiale, økonomiske og budsjettmessige følgene av en 

aldrende befolkning og økonomiske ulikheter. 

10) For å støtte en effektiv politikkutforming bør indikatorer offentliggjøres i rett tid. I samsvar med artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 223/2009 bør Kommisjonen (Eurostat) offentliggjøre opplysninger om aktualitet som et aspekt ved 

statistikkvaliteten, herunder relevante opplysninger om eventuell manglende aktualitet som kan forekomme. 

11) Eksperimentelle økosystemregnskaper og klimaendringsstatistikker, herunder slike som er relevante for tilpasning til 

klimaendringene og «miljøfotavtrykk», bør videreutvikles ved hjelp av eksisterende data. Den europeiske energiunionen 

og rammen for klima- og energipolitikken fram til 2030, som har som mål å gjøre Unionens økonomi og energisystem 

mer konkurransedyktige, effektive, sikre og bærekraftige, vil kreve nye statistikker over energiforbruk, 

energieffektivitet, fornybare energikilder, energiavhengighet og forsyningssikkerhet og over den sirkulære økonomien. 

12) Statistikker av høy kvalitet som utvikles, utarbeides og formidles innenfor rammen av programmet, særlig statistikker 

over nyskaping, forskning og utvikling, sosialstatistikk, miljøstatistikk samt energi- og transportstatistikk, bør gjøre det 

mulig å overvåke målsetningene og målene i De forente nasjoners 2030-dagsorden for bærekraftig utvikling, som skal 

fastsettes på unions- og medlemsstatsplan, og på den måten bidra til å nå disse målsetningene og målene. 

13) Det bør gjøres mer for å forbedre kvalitative og kvantitative opplysninger som bidrar til å gjøre nasjonalregnskapene 

mer fullstendige, noe som gjør det mulig å foreta bedre beregninger av skattegap og skatteomgåelse. 

14) Forlengelsen av programmet er en mulighet som bør benyttes til å foreta tilpasninger og gjenspeile de nye 

retningslinjene, særlig i tråd med Visjon 2020 fra det europeiske statistikksystem (ESS), for å utfylle de eksisterende 

målene, den løpende prioriteringen og tilgangen til data i en situasjon der Unionen står overfor store utfordringer når det 

gjelder økonomisk utvikling og sosial utjevning. Forlengelsen bør sikre fortsatt samarbeid mellom Kommisjonen 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 av 15. januar 2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–2017 (EUT L 39 av 

9.2.2013, s. 12). 
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(Eurostat) og de nasjonale statistikkontorene, og den bør sikre regelmessig dialog med Den europeiske rådgivende 

komité for statistikk opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 234/2008/EF(1). Den bør også sikre 

samordning mellom ESS og Det europeiske system av sentralbanker. Kommisjonen (Eurostat) bør overvåke 

medlemsstatenes overholdelse av retningslinjene for europeisk statistikk (heretter kalt «retningslinjene»). 

15) Det er særlig viktig å måle områder med høy arbeidsløshet, herunder ungdomsarbeidsløshet i grenseoverskridende 

regioner. 

16) En passende økning av budsjettet for statistikk på unionsplan bør støtte disse endringene av programmet og det løpende 

arbeidet med å effektivisere ESS ved å gi betydelig merverdi og vesentlige resultater til forbedring av datakvaliteten 

gjennom store prosjekter, strukturelle vektstangvirkninger og stordriftsfordeler som kan forbedre statistikksystemene i 

alle medlemsstater. 

17) I denne forordning fastsettes en finansiell ramme for forlengelsen av programmet for tidsrommet 2018–2020, som skal 

utgjøre det primære referansebeløpet, slik det er definert i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 

mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om 

forsvarlig økonomistyring(2), for Europaparlamentet og Rådet under den årlige budsjettbehandlingen. 

18) Ved forlengelsen av programmet bør Kommisjonen (Eurostat) ta særlig hensyn til følgene av en medlemsstats uttreden 

av Unionen. 

19) Ettersom målet for denne forordning, som er å forlenge programmet til å omfatte tidsrommet 2018–2020, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

20) I samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009 er utkastet til forslag om forlengelse av programmet til å omfatte 

tidsrommet 2018–2020 framlagt til forhåndsvurdering for Komiteen for det europeiske statistikksystem («ESS-

komiteen»), Den europeiske rådgivende komité for statistikk og Komiteen for penge-, finans- og betalings-

balansestatistikk nedsatt ved rådsbeslutning 2006/856/EF(3). 

21) Forordning (EU) nr. 99/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 99/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt ledd lyde: 

«Programmet skal forlenges til å omfatte tidsrommet 2018–2020.» 

2) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Virkeområde 

I denne forordning fastsettes programplanleggingsrammen for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk 

samt hovedområdene og målene for de planlagte tiltakene for tidsrommet 2013−2020 i samsvar med artikkel 13 og 14 i 

forordning (EF) nr. 223/2009.»  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 234/2008/EF av 11. mars 2008 om nedsettelse av Den europeiske rådgivende komité for statistikk 

og om oppheving av rådsbeslutning 91/116/EØF (EUT L 73 av 15.3.2008, s. 13). 

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(3) Rådsbeslutning 2006/856/EF av 13. november 2006 om nedsettelse av en komité for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk (EUT  

L 332 av 30.11.2006, s. 21). 
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3) I artikkel 7 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Den finansielle rammen for gjennomføringen av programmet for 2018–2020 skal være 218,1 millioner euro, som dekkes 

av programperioden 2014–2020.» 

4) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Ettårige arbeidsprogrammer 

For å kunne gjennomføre programmet skal Kommisjonen vedta ettårige arbeidsprogrammer som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 223/2009, og som angir mål og forventede resultater i samsvar med de generelle og særlige 

målene som er omhandlet i artikkel 4 nr. 1 og 2 i denne forordning. Kommisjonen skal sikre at det legges tilstrekkelig vekt 

på tiltak rettet mot å fremme overholdelse av retningslinjene. Hvert ettårige arbeidsprogram skal oversendes til 

Europaparlamentet til orientering.» 

5) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Beskyttelse av Unionens finansielle interesser 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at Unionens finansielle interesser beskyttes ved gjennomføringen av 

virksomhet som er finansiert i henhold til denne forordning, gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og 

annen ulovlig virksomhet, gjennom effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom inndrivelse 

av urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom administrative og økonomiske sanksjoner som er virkningsfulle, står i 

forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

2. Kommisjonen eller dens representanter og 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 gjennom programmet. 

3. Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) kan foreta undersøkelser, herunder kontroller og 

inspeksjoner på stedet, i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU, Euratom) nr. 883/2013(*) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(**) for å fastslå om det har forekommet 

bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en 

avtale eller en beslutning om tilskudd eller en kontrakt som finansieres gjennom programmet. 

4. Uten at det berører nr. 1–3 skal samarbeidsavtaler med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

avtaler om tilskudd og beslutninger om tilskudd som følger av gjennomføringen av denne forordning, inneholde 

bestemmelser som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF fullmakt til å gjennomføre slike revisjoner og 

undersøkelser i samsvar med deres respektive myndighet. 

5. Dersom gjennomføringen av et tiltak helt eller delvis utkontrakteres eller underkontrakteres, eller dersom den krever 

at det tildeles en innkjøpskontrakt eller gis økonomisk støtte til en tredjepart, skal kontrakten, avtalen om tilskudd eller 

beslutningen om tilskudd omfatte leverandørens eller mottakerens forpliktelse til å kreve at en eventuell berørt tredjepart 

uttrykkelig anerkjenner den myndighet som er tillagt Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF, uten at det berører nr. 1–3. 

 _____________  

(*) 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). 

(**) 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 

(EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.).» 
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6) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

«2a. Innen 31. desember 2019 skal Kommisjonen (Eurostat) legge fram for ESS-komiteen en framdriftsrapport om 

gjennomføringen av programmet. I denne rapporten skal det redegjøres for Kommisjonens (Eurostats) syn på utsiktene 

for programmet innenfor den flerårige finansielle rammen som begynner i 2021. Denne rapporten skal også legges fram 

for Europaparlamentet og Rådet.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Innen 31. desember 2021 skal Kommisjonen, etter samråd med ESS-komiteen og Den europeiske rådgivende 

komité for statistikk, legge fram en endelig evalueringsrapport om gjennomføringen av programmet for 

Europaparlamentet og Rådet. Rapporten skal særlig vurdere 

a) resultatet av omprioriteringen og kostnadsvurderingen av statistiske produkter, 

b) de tiltakene ESS har truffet for å redusere medlemsstatenes gjennomførings- og produksjonskostnader og for å 

begrense den samlede byrden som følger av de statistikkprosjektene og -områdene som omfattes av programmet, 

c) framskrittene med hensyn til enklere og mer brukervennlig tilgang til offisiell statistikk, herunder opplysninger på 

Eurostats nettsted, og 

d) framskrittene med hensyn til bedre datatilgjengelighet, herunder for virksomhet knyttet til samfunnsøkonomi og 

Europa 2020-indikatorene.» 

7) Vedlegget til forordning (EU) nr. 99/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 99/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Overskriften i vedlegget skal lyde: 

«Statistisk infrastruktur og mål for det europeiske statistikkprogram 2013−2020». 

2) I innledningen gjøres følgende endringer: 

a) Første og annet ledd skal lyde: 

«Gjennomføring av Unionens politikk krever sammenliknbare og pålitelige statistiske opplysninger av høy kvalitet om 

økonomiske, sosiale, territoriale og miljømessige forhold i Unionen som helhet og på nasjonalt og regionalt plan. 

Europeisk statistikk er også viktig for Unionen ved at den gjør det mulig for allmennheten og europeiske borgere å 

forstå og delta i den demokratiske prosessen og i debatten om Unionens tilstand i dag og i framtiden. 

Programmet utgjør den rettslige rammen for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk for tidsrommet 

2013−2020.» 

b) Fjerde ledd skal lyde: 

«Statistikk som utvikles, utarbeides og formidles i tråd med programmet, bidrar til gjennomføring av Unionens politikk 

som omhandlet i TEUV, i «Europa 2020» og dens respektive flaggskipinitiativer og i annen politikk som inngår i 

Kommisjonens strategiske prioriteringer.» 

3) Under «Mål» skal mål 1 lyde: 

«— Mål 1: Å levere statistiske opplysninger til rett tid og på en kostnadseffektiv måte, uten unødvendig dobbeltarbeid, 

som støtter utviklingen, overvåkingen og evalueringen av Unionens politikk, og som på egnet måte avspeiler 

prioriteringene og samtidig opprettholder en balanse mellom økonomi, sosiale og territoriale behov og miljø og 

ivaretar behovene hos et bredt spekter av brukere av europeisk statistikk, herunder andre beslutningstakere, forskere, 

foretak og europeiske borgere i alminnelighet.» 

4) I del I, «Statistiske produkter», gjøres følgende endringer: 

a) Under punkt 1.1, «Europa 2020», skal første ledd lyde: 

«Godkjenningen av «Europa 2020» har i høy grad formet den strategiske dagsordenen for unionspolitikken og den 

nasjonale politikken i de kommende årene. Under denne dagsordenen er det inngått avtale om en rekke mål og 

initiativer som ESS skal levere statistiske indikatorer for på en rekke områder, for eksempel bedring av vilkårene for 

innovasjon, forskning og utvikling, fremming av anstendige arbeidsplasser, fremming av likestilling mellom kvinner 

og menn, oppfyllelse av Unionens klima- og energimål, effektiv ressursbruk, bedre utdanning, herunder reduksjon av 

antall elever som slutter på skolen for tidlig, økt livslang yrkesrettet opplæring og læringsmobilitet, sunn og aktiv 

alderdom, fremming av sosial integrasjon og reduksjon av fattigdom. Statistikkene skal inndeles etter kjønn når det er 

hensiktsmessig for å forstå hva kjønnsbasert forskjellsbehandling innebærer, med særlig oppmerksomhet rettet mot 

kjønnsbasert vold.» 

b) Under mål 1.1.1 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Å levere statistiske opplysninger av høy kvalitet til rett tid for det europeiske semesteret, for å kunne overvåke 

gjennomføringen av «Europa 2020». Nye indikatorer skal i den grad det er mulig, bygge på tilgjengelige 

statistiske data.» 

ii) Annet ledd fjerde strekpunkt skal lyde: 

«— sysselsettingsindikatorer som skiller mellom heltids- og deltidsarbeid og mellom midlertidige og faste 

ansettelser, samt indikatorer for arbeidsløshet som tar høyde for personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, 

for eksempel opplæring. Disse indikatorene bør også omfatte opplysninger om kjønnsbaserte skiller.»  
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c) Under mål 1.2.1 erstattes annet ledd annet strekpunkt med følgende strekpunkter: 

«— statistisk underlag for en styrket stabilitets- og vekstpakt, særlig med sikte på utarbeiding og levering av statistikk 

av høy kvalitet om offentlig underskudd og gjeld, 

— statistisk underlag for effektiv overvåking av økonomiske ulikheter,». 

d) Under mål 1.3.1 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Å bedre de indikatorer og statistiske opplysninger om økonomisk globalisering og globale verdikjeder som er til 

rådighet for beslutningstakere i Unionen og for allmennheten. Disse opplysningene bør muliggjøre en bedre 

forståelse av de økonomiske, sosiale og miljømessige virkningene av globaliseringen.» 

ii) I annet ledd erstattes tredje strekpunkt med følgende strekpunkter: 

«— levering av data som muliggjør en analyse av de positive og negative følgene for unionsmarkedet, særlig 

Unionens arbeidsmarked, 

— analyse av globale verdikjeder, eventuelt ved egnede kryssløpstabeller, og utenrikshandels- og foretaks-

statistikk, herunder sammenknytting av mikrodata, og samordning av resultatene av denne analysen med 

internasjonale initiativer som er av interesse for Unionen, og». 

e) Punkt 2, «Regnskapssystemer», skal lyde: 

«2. Regnskapssystemer 

Kommisjonsmeldingen av 20. august 2009 kalt «GDP and beyond: Measuring progress in a changing world» (heretter 

kalt «GDP and beyond») og offentliggjøringen av Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapporten om måling av økonomiske resultater 

og sosial utvikling har gitt nye impulser til å ta tak i den store utfordringen for ESS, som er å oppnå bedre statistikk om 

overgripende spørsmål og en mer integrert statistikk som kan beskrive komplekse sosiale, miljømessige og 

økonomiske forhold ut over de tradisjonelle målene på økonomisk produksjon. I arbeidet med «GDP and beyond» 

innenfor ESS legges det vekt på tre prioriterte områder: statistikk for husholdningssektoren og statistikk over 

fordelingen av inntekter, forbruk og formue; måling av livskvalitet på en flerdimensjonal måte; måling av miljømessig 

bærekraft. De nye verdensomspennende målene for en bærekraftig utvikling, som ble vedtatt i 2015, gir ytterligere 

impulser. Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS) utgjør en integrert og konsekvent ramme for all 

økonomisk statistikk, men bør utfylles med andre indikatorer for å kunne gi mer uttømmende opplysninger til bruk i 

politikkutformingen og beslutningstakingen. En fullstendig gjennomføring av ENS 2010 vil bli støttet gjennom 

regelmessige kvalitets- og samsvarsvurderinger, idet det tas hensyn til at unntakene utløper suksessivt fram til 2020, 

noe som vil medføre ytterligere forbedringer av indikatorenes aktualitet og tilgjengelighet.» 

f) Punkt 2.1, «Økonomiske og sosiale resultater», skal lyde: 

«2.1. Økonomiske og sosiale resultater 

Den økonomiske krisen har understreket behovet for makroøkonomiske indikatorer av høy kvalitet, slik at det blir 

enklere å forstå og analysere konjunktursvingningene og enklere å forstå og analysere utviklingen av økonomiske 

ulikheter og deres innvirkning på samfunnet, og dermed også lettere å treffe beslutninger. En stadig mer globalisert 

produksjon krever en enhetlig ramme som gjør det lettere å tolke og integrere statistikk fra ulike områder.» 

g) Under mål 2.1.1 gjøres følgende endringer i annet ledd: 

i) Annet strekpunkt skal lyde: 

«— utarbeiding av indikatorer for inntekts-, forbruks- og formuesfordelingen mellom husholdningene og 

avstemming av aggregerte nasjonalregnskaper med data fra husholdningsundersøkelser eller administrative 

data,». 

ii) Fjerde strekpunkt erstattes med følgende strekpunkter: 

«— styrking av forbindelsene til nasjonalregnskapene på områdene sosialomsorg, helse og utdanning, 

— utarbeiding av en ramme for måling av livskvalitet, noe som styrker husholdningsperspektivet i nasjonal-

regnskapene, 

— utarbeiding av indikatorer knyttet til «GDP and beyond», som måler miljømessig bærekraft og eksterne 

virkninger i et nasjonalregnskapsperspektiv,».  
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iii) Følgende strekpunkter innsettes etter femte strekpunkt: 

«— videreutvikling av aktuelle sosiale indikatorer, herunder avanserte teknikker for korttidsprognoser og 

hurtigberegninger, 

— støtte til internasjonal utveksling av makroøkonomiske data for å minske byrden for produsenter av data og 

forbedre tilgangen til sammenlignbare og ensartede data for brukerne, 

— utvikling og finjustering av aggregerte indikatorer for inntekt og aspekter ved formuesulikhet, 

— måling og analyse av kjønnsbaserte forskjeller, herunder lønnsforskjeller,». 

h) Under mål 2.1.2 skal annet ledd siste strekpunkt lyde: 

«— tilgang til og utvidelse av harmonisert boligprisstatistikk for alle medlemsstater.» 

i) Under mål 2.2.1 skal annet ledd lyde: 

«Målet skal nås ved hjelp av 

— videreutvikling av et helhetlig system med miljøregnskap som et «satellittregnskap» til nasjonalregnskapet, med 

opplysninger om utslipp til atmosfæren, energiforbruk, strømmer av naturressurser, handel med råstoffer, 

miljøavgifter og utgifter til miljøvern, herunder eventuelt grønn vekst / grønne offentlige innkjøp, 

— videreutvikling av eksperimentelle økosystemregnskaper som vil tillate bruk av eksisterende data, herunder data 

sammenstilt av Unionens institusjoner, organer, kontorer eller byråer som en del av et initiativ for langsiktig 

dataintegrering, 

— videreutviklingsarbeid for bedre bruk av eksisterende datainnsamlinger i statistikk knyttet til klimaendringer og 

— videreutvikling av indikatorer som måler «miljøfotavtrykk» på grunnlag av eksisterende data.» 

j) Under mål 3.1.1 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Å øke effektiviteten i prosessene for utarbeiding av statistikk. I tråd med dagsordenen for bedre 

regelverksutforming må det eksisterende regelverket knyttet til søylen foretaksstatistikk tilpasses. I denne 

sammenheng bør det tas behørig hensyn til de begrensede ressursene som er til rådighet for produsenter, og til den 

samlede byrden for oppgavegiverne i tråd med Kommisjonens program for målrettet og effektiv 

regelverksutforming (REFIT). Å levere statistikk av høy kvalitet om nøkkelområder der foretakene står i sentrum, 

for eksempel foretaksstatistikk, konjunkturindikatorer, investering i menneskelig kapital og kompetanse, 

internasjonale transaksjoner, globalisering, overvåking av det indre marked, FoU og innovasjon samt turisme. Det 

bør legges særlig vekt på at data er tilgjengelige i industri- og tjenestesektorer med høy verdiskapning, særlig 

innenfor den grønne økonomien, den digitale økonomien, samarbeidsøkonomien, helseøkonomien, utdannings-

økonomien og den sosiale økonomien.» 

ii) Annet ledd første strekpunkt skal lyde: 

«— viderebruk av data som finnes i statistikksystemet eller i samfunnet, innføring av et felles rettslig grunnlag 

for foretaksstatistikk og utarbeiding av felles infrastruktur og felles verktøy,». 

k) Under mål 3.2.1 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Å levere statistikk over de viktigste sosialpolitiske områdene der borgeren står i sentrum, for eksempel velferd, 

bærekraft, sosial utjevning, fattigdom, ulikheter, demografiske utfordringer, særlig en aldrende befolkning, 

avfolkning, befolkningsspredning og migrasjon, arbeidsmarkedet, utdanning og opplæring, herunder barns 

skolegang, voksenopplæring, yrkesrettet utdanning og læringsmobilitet for unge, kultur, fysisk aktivitet, 

livskvalitet, sikkerhet, helse, funksjonshemning, forbruk, fri bevegelighet og det indre marked, mobilitet for unge, 

teknologisk innovasjon og nye livsstilsvalg. Denne statistikken skal inndeles etter kjønn når det er hensiktsmessig, 

for grupper som er av særlig interesse for beslutningstakere på det sosialpolitiske området. Prioriteringer skal skje 

i samsvar med artikkel 6. I tråd med dagsordenen for bedre regelverksutforming må det eksisterende regelverket 

knyttet til søylen sosialstatistikk tilpasses. I denne sammenheng bør det tas behørig hensyn til de begrensede 

ressursene som er til rådighet for produsenter, og til den samlede byrden for oppgavegiverne i tråd med REFIT.»  
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ii) Annet ledd fjerde strekpunkt skal lyde: 

«— levering av statistikk over inntektsforskjeller, med indikatorer som for eksempel Gini-indeksen og 

utarbeidingen av høyeste desiler for inntektsfordeling, noe som gir en sammenliknbar nasjonal 

hovedindikator, samt data om ulik tilgang til grunnleggende goder og tjenester,». 

iii) I annet ledd erstattes sjuende strekpunkt med følgende strekpunkter: 

«— gjennomføring av tiltak i arbeidsprogrammet om integrering av migrasjonsstatistikk, idet det tas hensyn til 

nye utfordringer, særlig den internasjonale utviklingen, 

— levering av befolkningsprognoser med årlige oppdateringer, 

— utarbeiding av omfattende indikatorer for innvandreres situasjon i Unionen, 

— videre samarbeid med spesialiserte organer og organisasjoner om flyktningers situasjon, 

— utvikling av en metode for frivillig undersøkelse av kjønnsbasert vold, i samarbeid med de europeiske 

institusjonene, organene, kontorene og byråene som arbeider på dette området, 

— innføring av et felles rettslig grunnlag for sosialstatistikk og utarbeiding av felles infrastruktur og felles 

verktøy,» 

l) Under punkt 3.3, «Geodata-, miljø- og landbruksstatistikk og statistikk over andre sektorer», skal tredje ledd lyde: 

«Landbruk vil fortsatt være et viktig innsatsområde for Unionen. Den felles landbrukspolitikken understreker behovet 

for en levedyktig næringsmiddelproduksjon, en bærekraftig forvaltning av naturressurser og klimatiltak og en balansert 

territorial utvikling, som er hovedmålene for denne politikken. Det vil bli lagt vekt på ulike aspekter ved miljø, 

biologisk mangfold / økosystemer, økonomi, menneskers helse og sikkerhet samt sosiale spørsmål.» 

m) Under mål 3.3.1 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Å støtte kunnskapsbasert politikkutforming med økt og mer fleksibel bruk av geografisk informasjon kombinert 

med statistiske opplysninger om sosiale og territoriale forhold, økonomi og miljø for regioner, regionale 

typologier og byer samt urbaniseringsgrad.» 

ii) I annet ledd tilføyes følgende strekpunkter: 

«— innføring av statistikk over arealbruk og arealdekke, 

— samordning av statistiske data for regioner, byer og territoriale typologier.» 

n) Under mål 3.3.3 gjøres følgende endringer: 

i) Følgende ledd innsettes etter første ledd: 

«I tråd med Kommisjonens prioriteringer for Den europeiske energiunionen og i størst mulig utstrekning på 

grunnlag av eksisterende data vil det bli lagt særlig vekt på statistikk knyttet til energiforbruk, energieffektivitet, 

fornybare energikilder, energiavhengighet, aspekter ved energifattigdom og forsyningssikkerhet og den sirkulære 

økonomien. Videre vil energistatistikkene måtte støtte rammen for klima- og energipolitikken fram til 2030, som 

har som mål å gjøre Unionens økonomi og energisystem mer konkurransedyktige, sikre og bærekraftige.» 

ii) I annet ledd tilføyes følgende strekpunkt: 

«— energiavhengighet og forsyningssikkerhet.» 

o) Under mål 3.3.4 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Å levere statistikk over jordbruk, fiskeri og skogbruk for utvikling og overvåking av den felles landbruks- og 

fiskeripolitikken i overensstemmelse med viktige strategimål for Unionen knyttet til bærekraft og utvikling av 

landdistriktene gjennom å drive regelmessig virksomhet knyttet til utvikling, utarbeiding og formidling av 

statistikk. I tråd med dagsordenen for bedre regelverksutforming må det eksisterende regelverket knyttet til 

landbruksstatistikk strømlinjeformes. I denne sammenheng bør det tas behørig hensyn til de begrensede 

ressursene som er til rådighet for produsenter, og til den samlede byrden for oppgavegiverne i tråd med REFIT.»  
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ii) I annet ledd tilføyes følgende strekpunkter: 

«— utarbeiding og gjennomføring av den planlagte landbrukstellingen i 2020, 

— innføring av et felles rettslig grunnlag for landbruksstatistikk og utarbeiding av felles infrastruktur og felles 

verktøy.» 

5) I del II, «Metoder for utarbeiding av europeisk statistikk», gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen skal lyde: 

«ESS står i dag overfor en rekke utfordringer. Forventningene til de europeiske statistikkenes omfang, kvalitet og 

sammenlignbarhet stiger. Som følge av globaliseringen har det oppstått en kompleks virkelighet som må fanges opp av 

offisiell statistikk, og som skaper metodiske utfordringer. Den stadig økende tilgangen til data fra private og offentlige 

leverandører gir mulighet til å forbedre den offisielle statistikkens aktualitet og relevans og til å redusere svarbyrden. 

For å håndtere disse utfordringene vil ESS, som samtidig har begrensede ressurser, gradvis gjennomføre strategiske 

mål som er fastsatt i Visjon 2020, på grunnlag av en helhetlig tilnærming for å oppnå høyere kvalitet og effektivitet 

gjennom å 

— delta proaktivt i en regelmessig dialog med brukerne for bedre å forstå deres behov, idet det erkjennes at ulike 

brukergrupper har ulike behov som må håndteres på riktig måte, 

— levere produkter og tjenester av høy kvalitet og anvende en kvalitetsbasert tilnærming til forvaltningen, 

organiseringen og styringen av ESS, 

— basere statistiske produkter og tjenester på både tradisjonelle undersøkelser og andre kilder, herunder 

administrative data, geodata og, om mulig, stordata, 

— få tilgang til nye datakilder, utforme metoder og finne egnet teknologi med sikte på å bruke slike datakilder til å 

utarbeide europeiske statistikker på en pålitelig måte, 

— effektivisere utarbeidingen av statistikk gjennom ytterligere å intensivere delingen av kunnskap, erfaringer og 

metoder, men også ved å dele verktøy, data, tjenester og ressurser når det er hensiktsmessig og behørig begrunnet. 

Samarbeidet vil bygge på avtalte standarder og felles aspekter ved den teknologiske og statistiske infrastrukturen, 

— innføre en formidlings- og kommunikasjonsstrategi for europeisk statistikk som er tilstrekkelig fleksibel til at den 

kan tilpasses nye teknologier, som gir veiledning i en verden preget av datarevolusjonen, og som fungerer som en 

pålitelig søyle for demokratiet.» 

b) Under mål 1.1 erstattes tredje ledd første strekpunkt med følgende strekpunkter: 

«— innføring av en ny integrert, effektiv og formålstjenlig kvalitetssikringsordning som bygger på retningslinjene for 

europeisk statistikk og rammene for kvalitetssikring i ESS, 

— vurdering av overholdelsen av retningslinjene for europeisk statistikk,». 

c) Under mål 4.1 gjøres følgende endringer: 

i) Følgende ledd innsettes før første ledd: 

«Europeiske borgere bør enkelt og uhindret kunne ty til europeisk statistikk og bruke slike data i 

informasjonsøyemed og i forbindelse med beslutningstaking. Dette målet vil bli oppfylt ved at europeisk statistikk 

gjøres mer brukervennlig, og at det gis lettere tilgang til data. Det bør legges særlig vekt på å gjøre det lettere å 

hente og konvertere statistiske data for praktisk bruk, herunder via grafer og kart. Flere borgere bør kunne dra nytte 

av europeiske statistikker og dermed bidra på en effektiv måte til at formidlingen av statistiske opplysninger 

forbedres i hele samfunnet.» 

ii) I femte ledd tilføyes følgende strekpunkt: 

«— identifisering av nåværende og framtidige databehov for å levere spesialtilpassede sluttbrukerprodukter 

og -tjenester for flere ulike formål.» 

d) Under mål 5.1 innsettes følgende strekpunkt etter fjerde ledd tredje strekpunkt: 

«— analysering av behovene for ny kompetanse knyttet til datavitenskap og dens integrering i opplærings-

programmer,». 
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6) I del III, «Partnerskap», under mål 1.4 innsettes følgende strekpunkter etter annet ledd fjerde strekpunkt: 

«— økt bevisst hos europeiske borgere om viktigheten av offisielle statistikker og formidlingen av disse statistikkene til 

alle berørte parter, gjennom å feire den europeiske statistikkdagen 20. oktober hvert år, 

— formidling av relevante statistiske data for å støtte den europeiske naboskapspolitikken og de respektive assosierings-

avtalene, 

— fremming av europeiske verdier og initiativer, for eksempel retningslinjene for europeisk statistikk, rammene for 

kvalitetssikring i ESS og standardiserings- og harmoniseringsmetoder i forbindelse med tredjestater og regioner,». 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2017/864 

av 17. mai 2017 

om et europeisk år for kulturarv (2018)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 167, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Idealene, prinsippene og verdiene som inngår i Europas kulturarv, utgjør en felles kilde til erindring, forståelse, identitet, 

dialog, samhørighet og kreativitet for Europa. Kulturarv spiller en rolle i Den europeiske union, og av fortalen til 

traktaten om Den europeiske union (TEU) framgår det at de undertegnende parter lot seg inspirere av Europas 

kulturelle, religiøse og humanistiske arv. 

2) I artikkel 3 nr. 3 i TEU angis det at Unionen skal respektere medlemsstatenes rike kulturelle og språklige mangfold og 

sikre at den europeiske kulturarven vernes og utvikles. 

3) I artikkel 167 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) får Unionen i oppgave å bidra til at 

medlemsstatenes kulturer får utfolde seg, idet den respekterer det nasjonale og regionale mangfold, samtidig som den 

felles kulturarv framheves. Unionens virksomhet skal ta sikte på å oppmuntre til samarbeid mellom medlemsstatene og 

om nødvendig støtte og utfylle deres virksomhet blant annet når det gjelder å forbedre kunnskap om og formidling av 

det europeiske folks kultur og historie samt bevare og verne kulturarv som er av europeisk betydning. 

4) Som det ble understreket av Kommisjonen i dens melding av 22. juli 2014 med tittelen «Towards an integrated 

approach to cultural heritage for Europe», skal kulturarv anses som en felles ressurs og et felles gode som forvaltes for 

framtidige generasjoner. Det er derfor et felles ansvar for alle berørte parter å ivareta kulturarven. 

5) Kulturarv er av stor verdi for det europeiske samfunnet fra et kulturelt, miljømessig, sosialt og økonomisk synspunkt. 

Det innebærer at en bærekraftig forvaltning av kulturarven utgjør et strategisk valg for 2000-tallet, noe Rådet 

understreker i sine konklusjoner av 21. mai 2014(3). Kulturarvens bidrag til verdiskaping, ferdigheter og arbeidsplasser 

samt livskvalitet er undervurdert.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 88 av 21.3.2017, s. 7. 

(2) Europaparlamentets holdning av 27. april 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. mai 2017. 

(3) Rådets konklusjoner av 21. mai 2014 om kulturarv som en strategisk ressurs i et bærekraftig Europa (EUT C 183 av 14.6.2014, s. 36). 

2019/EØS/50/68 
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6) Kulturarven er en viktig del av det europeiske kulturprogram(1) og bidrar til å nå dens mål, som er å fremme kulturelt 

mangfold og tverrkulturell dialog, fremme kultur som en drivkraft for kreativitet, og fremme kultur som et avgjørende 

element i Unionens internasjonale forbindelser. Den er også en av de fire prioriteringene for europeisk samarbeid på 

kulturområdet for tidsrommet 2015–2018, som fastsatt i den nåværende arbeidsplanen for kultur, vedtatt av Rådet og 

representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet 25. november 2014(2). 

7) Rådet har i sine konklusjoner av 21. mai 2014 uttalt at kulturarv omfatter et bredt spekter av ressurser som er nedarvet 

fra fortiden i alle former og aspekter – både materielle, immaterielle og digitale (digitale fra starten eller digitalisert 

senere), herunder monumenter, steder, landskaper, ferdigheter, praksis, kunnskap og uttrykk for menneskelig kreativitet, 

samt samlinger som bevares og forvaltes av offentlige og private organer som museer, biblioteker og arkiver. 

Kulturarven omfatter også filmarven. 

8) Kulturarven er blitt til gjennom århundrenes løp gjennom samspill mellom kulturelle uttrykksformer fra de forskjellige 

sivilisasjonene som har befolket Europa. Et europeisk år for kulturarv vil bidra til å oppmuntre til og bedre forståelse av 

viktigheten av å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk. En måte å oppnå slik forståelse på er gjennom 

utdanning og holdningskampanjer som sprer kunnskap til allmennheten, i tråd med forpliktelsene fastsatt i UNESCOs 

konvensjon fra 2005 om vern og fremming av kulturelt mangfold, som Unionen og medlemsstatene er part i. 

9) I samsvar med artikkel 30 i De forente nasjoners konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, 

som Unionen og de fleste medlemsstatene er part i, skal partene i konvensjonen anerkjenne retten til funksjonshemmede 

personer til å delta på lik linje med andre i kulturlivet, og de skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at personer med 

nedsatt funksjonsevne blant annet har adgang til steder med kulturelle forestillinger eller tjenester, som teatre, museer, 

kinoer, biblioteker og turisttjenester, og så langt det er mulig har adgang til minnesmerker og steder av nasjonal kulturell 

betydning. 

10) Den europeiske «Access City»-prisen har vist at det både er mulig og god praksis å gjøre kulturarven i byer tilgjengelig, 

på måter som tar hensyn til kulturarvens art og verdier, for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og personer med 

nedsatt bevegelsesevne eller andre former for midlertidig funksjonshemning. 

11) Kulturarven spiller en viktig rolle for utjevningen i samfunnet i en tid med økende kulturelt mangfold i europeiske 

samfunn. Steder som er tildelt det europeiske kulturarvmerket, har en utpreget europeisk dimensjon og er valgt på grunn 

av rollen de har spilt i europeisk historie. Sammen med de europeiske kulturhovedstedene forsterker disse stedene 

følelsen av å tilhøre et felles europeisk rom. Derfor bør komplementaritet med det europeiske året for kulturarv 

tilstrebes. Nye deltakerbaserte og tverrkulturelle tilnærmingsmåter til kulturarvpolitikk og utdanningsinitiativer som 

tillegger alle former for kulturarv like stor betydning, har potensial til å skape økt tillit, gjensidig anerkjennelse og sosial 

utjevning, noe også det internasjonale samarbeidet innenfor rammen av Europarådet har vist. 

12) Kulturarvens betydning anerkjennes også i FNs 2030-program for bærekraftig utvikling («2030-programmet»), som 

anerkjenner verdensborgerskap, kulturelt mangfold og tverrkulturell dialog som overordnede prinsipper for bærekraftig 

utvikling. 2030-programmet framholder at alle kulturer og sivilisasjoner kan bidra til og er avgjørende for å muliggjøre 

bærekraftig utvikling. Kultur er uttrykkelig nevnt i flere av målene for bærekraftig utvikling i 2030-programmet, særlig 

mål 11 (byer–kulturarv), samt mål 4 (utdanning) og, i forbindelse med turisme, mål 8 (bærekraftig vekst) og mål 12 

(forbruksmønstre). 

13) Økt anerkjennelse på internasjonalt plan av behovet for å gjøre mennesker og menneskelige verdier til det sentrale 

elementet i et utvidet og tverrfaglig kulturarvbegrep understreker behovet for å fremme bredere adgang til kulturarv, 

blant annet på bakgrunn av de positive virkningene den har på livskvaliteten. Slik mer omfattende adgang kan oppnås 

ved å nå ut til ulike målgrupper, og ved å gjøre steder, bygninger, produkter og tjenester mer tilgjengelig, idet det tas 

hensyn til særlige behov og konsekvensene av demografiske endringer.  

  

(1) Rådsresolusjon 16. november 2007 om et europeisk kulturprogram (EUT C 287 av 29.11.2007, s. 1). 

(2) Konklusjoner vedtatt av Rådet og representanter for medlemsstatene, forsamlet i Rådet, om en arbeidsplan for kultur (2015–2018) (EUT 

C 463 av 23.12.2014, s. 4). 
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14) Politikk vedrørende vedlikehold, restaurering, bevaring, viderebruk, tilgjengelighet og fremme av kulturarven og 

tilknyttede tjenester er først og fremst et nasjonalt, regionalt eller lokalt ansvar. Ikke desto mindre har kulturarven en 

klar europeisk dimensjon som ut over kulturpolitikken inngår i Unionens øvrige politikk, f.eks. på områder som 

utdanning, landbruk og utvikling av landdistrikter, regional utvikling, sosial utjevning, sjøfart, miljø, turisme, den 

digitale dagsorden, forskning og nyskaping, og kommunikasjon. 

15) Året 2018 har en symbolsk og historisk betydning for Europa og dets kulturarv, ettersom det markerer en rekke 

betydningsfulle hendelser, f.eks. 100-årsdagen for slutten på første verdenskrig og for uavhengigheten til flere 

medlemsstater samt 400-årsdagen for starten på trettiårskrigen. Det europeiske året for kulturarv kan derfor by på 

muligheter for å forstå nåtiden bedre gjennom en dypere og felles forståelse av fortiden. 

16) Med sikte på fullt ut å dra nytte av potensialet til kulturarven for europeiske samfunn og økonomier må vern, utvikling 

og forvaltning av kulturarven bygge på effektiv og deltakerbasert styring (dvs. på flere nivåer og med flere parter) og 

økt samarbeid på tvers av sektorer, som angitt i Rådets konklusjon av 25. november 2014(1). Slik styring og slikt 

samarbeid omfatter alle berørte parter, herunder offentlige myndigheter, kulturarvsektoren, private aktører og 

organisasjoner i det sivile samfunn, som ikke-statlige organisasjoner og organisasjoner i frivillig sektor. 

17) I tillegg oppfordret Rådet i sine konklusjoner av 25. november 2014 Kommisjonen til å vurdere å framlegge et forslag 

om et europeisk år for kulturarv. 

18) I sin resolusjon av 8. september 2015 anbefalte Europaparlamentet å erklære et europeisk år for kulturarv, fortrinnsvis 

2018. 

19) I sin uttalelse av 16. april 2015(2) stilte Regionkomiteen seg positiv til Rådets oppfordring til å vurdere et europeisk år 

for kulturarv og understreket at dette kan bidra til å oppnå felles mål på europeisk plan. 

20) Å erklære et europeisk år for kulturarv har god effekt når det gjelder å øke allmennhetens bevissthet, spre opplysninger 

om god praksis, fremme politisk debatt, forskning og nyskaping og forbedre innsamling og analyse av kvalitativ 

dokumentasjon og kvantitative data, herunder statistikk, om kulturarvens sosiale og økonomiske virkninger. Ved å 

skape et miljø som fremmer disse målene på unionsplan og på nasjonalt, regionalt og lokalt plan samtidig, kan man 

oppnå større synergi og bedre bruk av ressurser. I den forbindelse bør Kommisjonen legge fram opplysninger til rett tid 

og samarbeide nært med Europaparlamentet, Rådet og medlemsstatene, Regionkomiteen og de organene og foreningene 

som er aktive på området for kulturarv på unionsplan. For å sikre en europeisk dimensjon i virksomhet som utarbeides 

for det europeiske året for kulturarv, oppmuntres medlemsstatene også til å samarbeide med hverandre. 

21) Kulturarv er også et innsatsområde i flere programmer på området for forbindelser med tredjestater, hovedsakelig, men 

ikke utelukkende, i Midtøsten. Å fremme verdien av kulturarv er også en reaksjon på den bevisste ødeleggelsen av 

kulturminner i konfliktområder, som ble understreket av Unionens høyrepresentant for utenrikssaker og 

sikkerhetspolitikk og Kommisjonen i deres felles melding av 8. juni 2016 med tittelen «Towards and EU strategy for 

international cultural relations». Det er viktig å sikre komplementaritet mellom det europeiske året for kulturarv og alle 

initiativer knyttet til forbindelser med tredjestater som utarbeides innenfor hensiktsmessige rammer. Tiltak for å verne 

og fremme kulturarven i henhold til relevante dokumenter for forbindelser med tredjestater bør blant annet gjenspeile 

den gjensidige interessen som henger sammen med utveksling av erfaringer og verdier med tredjestater. Det europeiske 

året for kulturarv bør fremme gjensidig kunnskap om og respekt og forståelse for de respektive kulturer. 

22) Kandidatstater og potensielle kandidatstater bør gjøres delaktige i den virksomhet som gjennomføres innenfor rammen 

av det europeiske året for kulturarv. Stater som omfattes av virkeområdet for den europeiske naboskapspolitikken, samt 

andre partnerstater bør også delta når det er hensiktsmessig. Slik deltakelse kan etterstrebes innenfor de relevante 

rammene for samarbeid og dialog, særlig i forbindelse med dialogen som pågår mellom det sivile samfunn i Unionen og 

tredjestater.  

  

(1) Rådets konklusjoner om deltakerrettet styring av kulturarven (EUT C 463 av 23.12.2014, s. 1). 

(2) Uttalelse fra Regionkomiteen – «Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe» (EUT C 195 av 12.6.2015, s. 22). 
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23) Vern, bevaring og utvikling av den europeiske kulturarven hører inn under målene for eksisterende unionsprogrammer. 

Et europeisk år for kulturarv kan derfor gjennomføres ved å bruke disse programmene i samsvar med gjeldende 

bestemmelser, og ved å fastsette prioriteringer for finansiering på årlig eller flerårig grunnlag. Programmer og politikk 

på områder som kultur, utdanning, landbruk og utvikling av landdistrikter, regional utvikling, sosial utjevning, sjøfart, 

miljø, turisme, strategien for det digitale indre marked, forskning og nyskaping samt kommunikasjon bidrar direkte og 

indirekte til å verne, utvikle, viderebruke på nyskapende måter og fremme Europas kulturarv, og kan støtte det 

europeiske året for kulturarv i samsvar med de respektive rettslige rammene. Nasjonale bidrag utover samfinansiering 

på unionsplan kan overveies, ikke minst gjennom fleksible finansieringsordninger, f.eks. offentlig-private partnerskap 

eller folkefinansiering, med henblikk på å støtte målene for det europeiske året for kulturarv. 

24) Unionens finansielle interesser bør beskyttes gjennom avpassede tiltak i hele utgiftssyklusen, herunder gjennom 

forebygging, avsløring og etterforskning av uregelmessigheter, inndrivelse av tapte, uberettiget utbetalte eller uriktig 

anvendte midler og eventuelt administrative og økonomiske sanksjoner. 

25) I denne beslutning fastsettes det for hele varigheten av det europeiske året for kulturarv, 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(1), som Europaparlamentet og Rådet legger til grunn i den årlige budsjettbehandlingen. 

26) Ettersom målene for denne beslutning, som er å oppmuntre til formidling og verdsettelse av Europas kulturarv, øke 

bevisstheten om en felles historie og felles verdier og styrke følelsen av å tilhøre et felles europeisk rom, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn av behovet for tverrnasjonal utveksling av informasjon og spredning av 

god praksis i hele Unionen, men bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Året 2018 skal erklæres som «det europeiske året for kulturarv» (heretter kalt «det europeiske året»). 

2. Formålet med det europeiske året skal være å oppmuntre til formidling og verdsettelse av Europas kulturarv som en felles 

ressurs, øke bevisstheten om en felles historie og felles verdier og styrke følelsen av å tilhøre et felles europeisk rom. 

Artikkel 2 

Mål 

1. De generelle målene for det europeiske året skal være å oppmuntre og støtte Unionens, medlemsstatenes og de regionale 

og lokale myndighetenes innsats, i samarbeid med kulturarvsektoren og det bredere sivile samfunn, for å verne, bevare, 

viderebruke, utvikle, verdsette og fremme Europas kulturarv. Det europeiske året skal særlig 

a) bidra til å fremme rollen til Europas kulturarv som en sentral del av kulturelt mangfold og tverrkulturell dialog. Idet det 

fullt ut tas hensyn til medlemsstatenes kompetanse skal det europeiske året framheve de beste metodene for å sikre at 

Europas kulturarv bevares og vernes og kan være til glede for et større og mer variert publikum, herunder gjennom tiltak 

for publikumsutvikling og utdanning innen kulturarv, noe som vil fremme sosial integrasjon og integrering,  

  

(1) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 
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b) styrke måten Europas kulturarv bidrar til samfunnet og økonomien på gjennom dens direkte og indirekte økonomiske 

potensial, som omfatter muligheten til å underbygge de kulturelle og kreative sektorene, herunder små og mellomstore 

bedrifter, og inspirere til kreativitet og nyskaping, fremme bærekraftig utvikling og turisme, fremme sosial utjevning og 

skape langsiktig sysselsetting, 

c) bidra til å fremme kulturarv som en viktig del av forbindelsene mellom Unionen og tredjestater ved å bygge på interessene 

og behovene i partnerstatene og Europas ekspertise med hensyn til kulturarv. 

2. Det europeiske året skal ha følgende særlige mål: 

a) Oppmuntre til tilnærmingsmåter til kulturarv som setter mennesket i sentrum og er inkluderende, framtidsrettede, mer 

integrerte, bærekraftige og foregår på tvers av sektorer. 

b) Fremme nyskapende modeller for deltakerbasert styring og forvaltning av kulturarven, som omfatter alle berørte parter, 

herunder offentlige myndigheter, kulturarvsektoren, private aktører og organisasjoner i det sivile samfunn. 

c) Fremme debatt, forskning og utveksling av god praksis med hensyn til kvaliteten på bevaring, vern, nyskapende 

viderebruk og utvikling av kulturarven samt nåtidens inngrep i det historiske miljøet. 

d) Fremme løsninger som gjør kulturarven tilgjengelig for alle, herunder digitalt, ved å fjerne sosiale, kulturelle og fysiske 

hindringer, idet det tas hensyn til personer med særlige behov. 

e) Framheve og øke kulturarvens positive bidrag til samfunnet og økonomien gjennom forskning og nyskaping, herunder ved 

å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for et slikt bidrag på unionsplan. 

f) Oppmuntre til synergier mellom kulturarv- og miljøpolitikk ved å integrere kulturarven i miljø-, arkitektur- og 

planleggingspolitikk og ved å fremme energieffektivitet. 

g) Oppmuntre til strategier for regional og lokal utvikling som utnytter mulighetene i kulturarven, herunder ved å fremme 

bærekraftig turisme. 

h) Støtte utviklingen av fagkompetanse og forbedre kunnskapsforvaltning og kunnskapsoverføring i kulturarvsektoren, idet 

det tas hensyn til følgene av overgangen til digital teknologi. 

i) Fremme kulturarven som en inspirasjonskilde til kreativitet og nyskaping i samtiden og framheve potensialet for gjensidig 

inspirasjon og et sterkere samspill mellom kulturarvsektoren og andre kulturelle og kreative sektorer. 

j) Øke bevisstheten om betydningen av Europas kulturarv gjennom utdanning og livslang læring, særlig ved å rette søkelyset 

mot barn, unge og eldre, lokalsamfunn og grupper som er vanskelige å nå. 

k) Framheve potensialet i samarbeid i saker som gjelder kulturarv, for å utvikle tettere bånd innenfor Unionen og med stater 

utenfor Unionen, og for å oppmuntre til tverrkulturell dialog, forsoning etter konflikter og forebygging av konflikter. 

l) Fremme forskning og nyskaping med hensyn til kulturarven, legge til rette for spredning og utnytting av 

forskningsresultater for alle berørte parter, særlig offentlige myndigheter og privat sektor og legge til rette for spredning av 

forskningsresultater til et bredere publikum. 

m) Oppmuntre til synergier mellom Unionen og medlemsstatene, herunder ved å styrke initiativer for å hindre ulovlig handel 

med kulturgjenstander. 

n) Framheve, i løpet av 2018, viktige hendelser som har en symbolsk betydning for Europas historie og kulturarv.  
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Artikkel 3 

Tiltakenes innhold 

1. Tiltakene som vedtas for å oppnå målene fastsatt i artikkel 2, skal omfatte følgende former for virksomhet på unionsplan 

eller nasjonalt, regionalt eller lokalt plan knyttet til målene for det europeiske året: 

a) Initiativer og arrangementer for å fremme debatt og øke bevisstheten om viktigheten og verdien av kulturarven, og for å 

gjøre det lettere for borgere og berørte parter å delta. 

b) Informasjon, utstillinger, utdanning og holdningskampanjer for å formidle verdier som mangfold og tverrkulturell dialog 

ved bruk av dokumentasjon fra Europas rike kulturarv, og for å stimulere allmennhetens bidrag til å verne og forvalte 

kulturarven og mer generelt til å oppnå målene for det europeiske året. 

c) Utveksling av erfaringer og god praksis mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter og andre organisasjoner, og 

formidling av opplysninger om kulturarven, herunder via Europeana. 

d) Gjennomføring av undersøkelser, forsknings- og nyskapingsvirksomhet og formidling av resultatene av disse på europeisk 

eller nasjonalt plan. 

e) Fremming av prosjekter og nettverk knyttet til det europeiske året, herunder via medier og sosiale nettverk. 

2. Kommisjonen og medlemsstatene på henholdsvis unionsplan og nasjonalt plan kan identifisere andre former for 

virksomhet enn dem som er nevnt i nr. 1, forutsatt at de bidrar til å nå målene for det europeiske året fastsatt i artikkel 2. 

3. Unionens institusjoner og organer, samt medlemsstatene, på henholdsvis unionsplan og nasjonalt plan, kan vise til det 

europeiske året og bruke logoen for å fremme de ulike formene for virksomhet nevnt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 4 

Samordning på medlemsstatsplan 

Medlemsstatene har ansvar for å organisere deltakelsen i det europeiske året på nasjonalt plan. For dette formål skal 

medlemsstatene utnevne nasjonale koordinatorer. De nasjonale koordinatorene skal sikre samordningen av relevante former for 

virksomhet på nasjonalt plan. 

Artikkel 5 

Samordning på unionsplan 

1. Kommisjonen skal regelmessig innkalle de nasjonale koordinatorene til møter for å samordne avviklingen av det 

europeiske året. Disse møtene skal også være en mulighet til å utveksle opplysninger om gjennomføringen av det europeiske 

året på nasjonalt plan og unionsplan, og representanter for Europaparlamentet kan delta på disse møtene som observatører. 

2. Samordningen av det europeiske året på unionsplan skal skje på en tverrgående måte med sikte på å skape synergier 

mellom de ulike unionsprogrammene og unionsinitiativene som finansierer prosjekter på kulturarvområdet. 

3. Kommisjonen skal innkalle til regelmessige møter med berørte parter og representanter for organisasjoner eller organer 

som er virksomme på kulturarvområdet, herunder eksisterende tverrnasjonale kulturnett og relevante ikke-statlige 

organisasjoner samt ungdomsorganisasjoner, som skal bistå ved gjennomføringen av det europeiske året på unionsplan. 

Artikkel 6 

Internasjonalt samarbeid 

Kommisjonen skal i forbindelse med det europeiske året samarbeide med vedkommende internasjonale organisasjoner, særlig 

Europarådet og UNESCO, og sørge for at Unionens deltakelse synliggjøres.  
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Artikkel 7 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at Unionens økonomiske interesser vernes ved gjennomføringen av tiltak 

som finansieres i henhold til denne beslutning, ved hjelp av forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og all annen ulovlig 

virksomhet, ved hjelp av effektive kontroller og inspeksjoner, og dersom det påvises uregelmessigheter, ved å kreve tilbake de 

urettmessig utbetalte beløpene og, når det er relevant, ved hjelp av administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i rimelig forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

2. Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon på grunnlag av 

dokumenter samt kontroller og inspeksjoner på stedet, hos alle mottakere av tilskudd, leverandører og underleverandører som 

har mottatt midler fra Unionen i henhold til beslutningen. 

3. Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) kan foreta undersøkelser, herunder inspeksjoner og kontroller på 

stedet, 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), for å fastslå om det har forekommet bedrageri, korrupsjon eller 

annen ulovlig virksomhet som påvirker Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en avtale om tilskudd, en beslutning 

om tilskudd eller en kontrakt som finansieres i henhold til denne beslutning. 

4. Uten at det berører nr. 1–3 skal samarbeidsavtaler med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, avtaler 

om tilskudd og beslutninger om tilskudd som følger av gjennomføringen av denne beslutning, inneholde bestemmelser som 

uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF fullmakt til å gjennomføre slike revisjoner og undersøkelser i samsvar 

med deres respektive myndighet. 

Artikkel 8 

Finansiering 

Samfinansiering på unionsplan av virksomhet som gjennomfører det europeiske året, skal være i samsvar med gjeldende regler 

for eksisterende programmer, for eksempel programmet Kreativt Europa, og innenfor eksisterende muligheter for å fastsette 

prioriteringer på årlig eller flerårig grunnlag. Dersom det er hensiktsmessig, kan også andre programmer og politiske vedtak, 

innenfor sine eksisterende rettslige og finansielle bestemmelser, støtte det europeiske året. 

Artikkel 9 

Budsjett 

Den finansielle rammen for gjennomføringen av denne beslutning i tidsrommet 1. januar 2017 til 31. desember 2018 er 

8 millioner euro. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet og Rådet innenfor grensene for den flerårige finansielle 

rammen. 

Artikkel 10 

Overvåking og evaluering 

Innen 31. desember 2019 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale 

komité og Regionkomiteen en rapport om gjennomføringen, resultatene og en samlet vurdering av initiativene fastsatt i denne 

beslutning. Rapporten skal inneholde ideer til videre felles satsing på området kulturarv.  

  

(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 (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.). 
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Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Strasbourg 17. mai 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

Formann 

For Rådet 

C. ABELA 

Formann 

 _____  
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FELLES ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET 

I samsvar med artikkel 9 i beslutningen fastsettes den finansielle rammen for gjennomføring av det europeiske året for kulturarv 

(2018) til 8 millioner euro. For å finansiere forberedelsene til det europeiske året for kulturarv vil 1 million euro bli finansiert av 

eksisterende midler i 2017-budsjettet. Når det gjelder 2018-budsjettet vil 7 millioner euro bli øremerket det europeiske året for 

kulturarv og synliggjort i en budsjettpost. Av dette beløpet vil 3 millioner euro bli tatt fra midler som for øyeblikket er satt av til 

programmet Kreativt Europa, og 4 millioner euro vil bli omfordelt fra andre eksisterende midler, uten å bruke eksisterende 

marginer og uten at det berører budsjettmyndighetens myndighet. 

ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN 

Kommisjonen tar til etterretning regelgivernes overenskomst om å innføre en finansiell ramme på 8 millioner euro i artikkel 9 i 

europaparlaments- og rådsbeslutningen om et europeisk år for kulturarv (2018). Kommisjonen minner om at budsjett-

myndigheten har rett til å godkjenne størrelsen på bevilgninger i det årlige budsjettet i samsvar med artikkel 314 i TEUV. 

 __________  
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