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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1843 

av 18. oktober 2016 

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

akkreditering av offisielle laboratorier som utfører offentlig trikinundersøkelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 63 nr. 1 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene og framgangsmåtene for offentlig kontroll er betydelig endret ved forordning (EF) nr. 882/2004. Den fikk 

anvendelse 1. januar 2006. Anvendelse av enkelte av disse reglene og framgangsmåtene med umiddelbar virkning fra 

nevnte dato ville imidlertid i visse tilfeller ha medført praktiske problemer. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratorier som analyserer prøver som er tatt ved offentlig kontroll, 

være akkreditert i samsvar med visse europeiske standarder som er nevnt i forordningen. I Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013(2) fastsettes imidlertid visse overgangstiltak, herunder unntak fra nevnte 

krav til laboratorier, for å muliggjøre en smidig overgang til en fullstendig gjennomføring av de nye reglene og 

framgangsmåtene. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013 får anvendelse til og med 31. desember 2016. 

3) Rapporten av 28. juli 2009 fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen av 

Europaparlamentets og Rådets hygieneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 av  

29. april 2004(3) har til formål å gi en saklig framstilling av alle berørte parters erfaringer, herunder vanskeligheter, i 

2006, 2007 og 2008 med gjennomføringen av hygienepakken (heretter kalt «rapporten»). 

4) I rapporten redegjøres det for erfaringene med overgangstiltakene, herunder dem som er fastsatt i forordning (EF)  

nr. 882/2004. Ifølge rapporten er det fortsatt vanskeligheter med hensyn til akkrediteringen av slakterienes interne 

laboratorier. 

5) Kommisjonen vedtok 6. mai 2013 et forslag til europaparlaments- og rådsforordning om offentlig kontroll og annen 

offisiell virksomhet for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og 

velferd, plantehelse, planteformeringsmateriale og plantevernmidler(4). Forslaget innebærer oppheving av forordning 

(EF) nr. 882/2004 og gir mulighet for unntak fra akkreditering av offisielle laboratorier som har som eneste oppgave å 

påvise trikiner i kjøtt. 

6) Derfor bør det ved denne forordning fastsettes ytterligere overgangstiltak i påvente av at den nye forordningen vedtas av 

Europaparlamentet og Rådet. 

7) Det bør derfor fastsettes en ytterligere overgangsperiode der relevante overgangsbestemmelser fastsatt i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 702/2013 fortsatt bør ha anvendelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 19.10.2016, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 

16.5.2019, s. 1. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013 av 22. juli 2013 om overgangstiltak for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til akkreditering av offisielle laboratorier som utfører offentlig trikinundersøkelse, og om 

endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 199 av 24.7.2013, s. 3). 

(3) KOM(2009) 403 endelig utgave. 

(4) KOM(2013) 265 endelig utgave. 
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes overgangstiltak for anvendelsen av forordning (EF) nr. 882/2004 for en overgangsperiode fra  

1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan vedkommende myndighet utpeke et laboratorium som 

befinner seg på et slakteri eller et viltbehandlingsanlegg og utfører offentlige trikinundersøkelser, selv om det ikke er 

akkreditert i samsvar med de europeiske standardene nevnt i bokstav a) i nevnte nummer, forutsatt at laboratoriet gir 

vedkommende myndighet tilfredsstillende garantier for at det er iverksatt kvalitetskontrollordninger for de prøveanalysene som 

laboratoriet gjennomfører ved offentlig kontroll. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/185 

av 2. februar 2017 

om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse bestemmelser i europaparlaments- og 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 9 første ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 16 første 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 medførte betydelige endringer av de reglene og framgangsmåtene 

som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal overholde. 

Ettersom det i visse tilfeller ville ha medført praktiske problemer å anvende flere av disse reglene og framgangsmåtene 

med umiddelbar virkning, var det nødvendig å vedta overgangstiltak. 

2) Rapporten av 28. juli 2009 fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen av 

Europaparlamentets og Rådets hygieneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(3) 

(heretter kalt «rapporten»), gir en faktuell framstilling av alle berørte parters erfaringer, herunder vanskelighetene som 

oppsto i 2006, 2007 og 2008 med gjennomføringen av forordningene. 

3) Rapporten inneholder tilbakemeldinger på erfaringene med overgangsbestemmelsene fastsatt i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2076/2005(4). Rapporten viser også til problemer i forbindelse med lokal levering av små mengder av visse 

næringsmidler og påpeker at en videre avklaring av importvilkårene er nødvendig i tilfeller der nasjonale importregler 

anvendes i fravær av regler fastsatt på unionsplan, samt at kriser på grunn av importerte næringsmidler som inneholder 

både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter), har 

bekreftet behovet for bedre kontroll med slike produkter. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013(5) fastsatte overgangsbestemmelser for en overgangsperiode til og med  

31. desember 2016 for å muliggjøre en myk overgang til full gjennomføring av de nye reglene og framgangsmåtene. 

Ved fastsettelsen av overgangsperiodens varighet ble det tatt hensyn til at rammereglene for hygiene skulle gjennomgås 

på nytt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004. 

5) I tillegg er det på grunnlag av informasjonen som er tilkommet i forbindelse med de seneste revisjonene utført av 

inspektører fra Kommisjonens generaldirektorat for helse og næringsmiddeltrygghet, fra vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene og relevante næringsmiddelforetak i Unionen, nødvendig at visse overgangstiltak fastsatt i forordning 

(EU) nr. 1079/2013 opprettholdes i påvente av innføringen av de permanente kravene angitt i preambelen til denne 

forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 3.2.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 3. 

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

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

(3) KOM(2009) 403 endelig utgave. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF)  

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013 av 31. oktober 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 292 av 1.11.2013, s. 10). 
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6) Direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten, fra produsenten til 

sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer dette som ferskt kjøtt direkte til sluttforbrukeren, er unntatt fra 

virkeområdet til forordning (EF) nr. 853/2004. En begrensning av denne bestemmelsen til ferskt kjøtt vil medføre en 

ekstra byrde for små produsenter. Ved forordning (EU) nr. 1079/2013 er det derfor fastsatt et unntak fra bestemmelsene 

i forordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder direkte levering av slike varer på bestemte vilkår, uten at det begrenses til 

ferskt kjøtt. Dette unntaket bør opprettholdes i ytterligere en overgangsperiode fastsatt i denne forordning, mens 

muligheten for et permanent unntak vurderes. 

7) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt visse regler for import av produkter av animalsk 

opprinnelse og sammensatte produkter til Unionen. Ved forordning (EU) nr. 1079/2013 er det fastsatt overgangstiltak 

om unntak fra flere av disse reglene for visse sammensatte produkter for hvilke folkehelsekrav for import til Unionen 

ennå ikke er fastsatt på unionsplan, f.eks. for andre produkter enn dem nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 3 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 28/2012(1). 

8) Kommisjonen har lagt fram et forslag til forordning om offentlig kontroll i næringsmiddelkjeden som er nær vedtakelse 

i den ordinære regelverksprosedyren. Når den er vedtatt og får anvendelse, skal forordningen utgjøre det rettslige 

grunnlaget for en risikotilpasset strategi for kontroll av sammensatte produkter ved import. Det er nødvendig å gi unntak 

i en ytterligere overgangsperiode på fire år fram til den nye forordningen forventes å komme til anvendelse. 

9) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er det tillatt å importere næringsmidler av animalsk 

opprinnelse fra virksomheter som håndterer produkter av animalsk opprinnelse som det i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 ikke er fastsatt særlige krav til, såframt ikke en harmonisert liste over godkjente tredjestater er opprettet og 

en felles mal for et importsertifikat er fastsatt. Det trengs mer tid til samråd med berørte parter og vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og i tredjestater, idet det tas hensyn til mulig innvirkning på import av slike 

næringsmidler ved å opprette listen og fastsette malen for importsertifikatet. 

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 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes overgangstiltak for anvendelsen av visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) 

nr. 854/2004 for en overgangsperiode fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Unntak med hensyn til direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr 

Som unntak fra artikkel 1 nr. 3 bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004 får bestemmelsene fastsatt i nevnte forordning ikke 

anvendelse på en produsents direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten, til 

sluttforbrukeren eller lokale detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren. 

Artikkel 3 

Unntak med hensyn til folkehelsekrav ved import av produkter av animalsk opprinnelse og næringsmidler som 

inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse 

1. Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke anvendelse på import av produkter av animalsk opprinnelse som 

det ikke er fastsatt harmoniserte folkehelsekrav ved import for. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 11. januar 2012 om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater for import til og transitt 

gjennom Unionen av visse sammensatte produkter og om endring av vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 av 

14.1.2012, s. 1). 
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Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats folkehelsekrav ved import oppfylles. 

2. Som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse, med unntak av produktene i artikkel 3 nr. 1 og 3 i forordning (EU) nr. 28/2012, unntas fra kravene i artikkel 6 nr. 4 

i forordning (EF) nr. 853/2004. 

Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats folkehelsekrav ved import oppfylles. 

Artikkel 4 

Unntak med hensyn til folkehelsemessige prosedyrer ved import av produkter av animalsk opprinnelse 

Kapittel III i forordning (EF) nr. 854/2004 får ikke anvendelse på import av produkter av animalsk opprinnelse som det ikke er 

fastsatt harmoniserte folkehelsekrav ved import for. 

Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats folkehelsekrav ved import oppfylles. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 2. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/53 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, 

etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 

1,1-dietoksyetan, maursyre, eddiksyre, propionsyre, valeriansyre, heksansyre, oktansyre, dekansyre, dodekansyre, 

oleinsyre, heksadekansyre, tetradekansyre, heptansyre, nonansyre, etylacetat, propylacetat, butylacetat, heksylacetat, 

oktylacetat, nonylacetat, dekylacetat, dodekylacetat, heptylacetat, metylacetat, metylbutyrat, butylbutyrat, 

pentylbutyrat, heksylbutyrat, oktylbutyrat, etyldekanat, etylheksanat, propylheksanat, pentylheksanat, heksylheksanat, 

metylheksanat, etylformiat, etyldodekanat, etyltetradekanat, etylnonanat, etyloktanat, etylpropionat, metylpropionat, 

etylvalerat, butylvalerat, etylheks-3-enat, etylheksadekanat, etyltrans-2-butenat, etylundekanat, butylisovalerat, 

heksylisobutyrat, metyl-2-metylbutyrat, heksyl-2-metylbutyrat, trietylsitrat, heksylisovalerat og metyl-2-metylvalerat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 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) Butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, 

acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-

dietoksyetan, maursyre, eddiksyre, propionsyre, valeriansyre, heksansyre, oktansyre, dekansyre, dodekansyre, oleinsyre, 

heksadekansyre, tetradekansyre, heptansyre, nonansyre, etylacetat, propylacetat, butylacetat, heksylacetat, oktylacetat, 

nonylacetat, dekylacetat, dodekylacetat, heptylacetat, metylacetat, metylbutyrat, butylbutyrat, pentylbutyrat, heksyl-

butyrat, oktylbutyrat, etyldekanat, etylheksanat, propylheksanat, pentylheksanat, heksylheksanat, metylheksanat, etyl-

formiat, etyldodekanat, etyltetradekanat, etylnonanat, etyloktanat, etylpropionat, metylpropionat, etylvalerat, 

butylvalerat, etylheks-3-enat, etylheksadekanat, etyltrans-2-butenat, etylundekanat, butylisovalerat, heksylisobutyrat, 

metyl-2-metylbutyrat, heksyl-2-metylbutyrat, trietylsitrat, heksylisovalerat og metyl-2-metylvalerat, heretter kalt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 5. 

(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). 
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«vedkommende stoffer», ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, 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 vedkommende stoffer som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt 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 12. mars 2013(1) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at disse stoffene er aromastoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, og som har påvist virkning, ettersom funksjonen av tilsetningsstoffene ved bruk i 

fôrvarer ligner den som er beskrevet ved bruk i næringsmidler. 

5) Myndigheten konkluderte med at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at det treffes 

hensiktsmessige vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er 

brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer 

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

6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Anbefalt høyeste innhold av stoffene bør fastsettes. Stoffene kan brukes i en fôrblanding som deretter administreres via 

vann. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

  

(1) EFSA Journal 2013;11(4):3169. 



Nr. 62/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 

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 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 

mg aktivt stoff / kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02004 — Butan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Butan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Butan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99,5 % 

Kjemisk formel: C4H10O 

CAS-nr. 71-36-3 

FL-nr. 02.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02005 — Heksan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 96,5 % 

Kjemisk formel: C6H14O 

CAS-nr. 111-27-3 

FL-nr. 02.005 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02006 — Oktan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Oktan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Oktan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H18O 

CAS-nr. 111-87-5 

FL-nr. 02.006 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, 

skal funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets 

navn, det aktive stoffets identifikasjonsnummer 

og tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkin-

gen av premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02007 — Nonan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Nonan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Nonan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C9H20O 

CAS-nr. 143-08-8 

FL-nr. 02.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av nonan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02008 — Dodekan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dodekan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dodekan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C12H26O 

CAS-nr. 112-53-8 

FL-nr. 02.008 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dodekan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02021 — Heptan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heptan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heptan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C7H16O 

CAS-nr. 111-70-6 

FL-nr. 02.021 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heptan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02024 — Dekan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dekan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dekan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H22O 

CAS-nr. 112-30-1 

FL-nr. 02.024 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dekan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02040 — Pentan-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pentan-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pentan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C5H12O 

CAS-nr. 71-41-0 

FL-nr. 02.040 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentan-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02078 — Etanol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etanol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etanol 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

enzymatisk gjæring 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C2H6O 

CAS-nr. 64-17-5 

FL-nr. 02.078 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etanol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05001 — Acetaldehyd Tilsetningsstoffets sammensetning 

Acetaldehyd 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Acetaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C2H4O 

CAS-nr. 75-07-0 

FL-nr. 05.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av acetaldehyd i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05002 — Propanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Propanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Propanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C3H6O 

CAS-nr. 123-38-6 

FL-nr. 05.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av propanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05003 — Butanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Butanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Butanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H8O 

CAS-nr. 123-72-8 

FL-nr. 05.003 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05005 — Pentanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pentanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pentanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H10O 

CAS-nr. 110-62-3 

FL-nr. 05.005 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05008 — Heksanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C6H12O 

CAS-nr. 66-25-1 

FL-nr. 05.008 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05009 — Oktanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Oktanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Oktanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C8H16O 

CAS-nr. 124-13-0 

FL-nr. 05.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05010 — Dekanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dekanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dekanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C10H20O 

CAS-nr. 112-31-2 

FL-nr. 05.010 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dekanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, 

skal funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets 

navn, det aktive stoffets identifikasjonsnummer 

og tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkin-

gen av premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05011 — Dodekanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dodekanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dodekanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C12H24O 

CAS-nr. 112-54-9 

FL-nr. 05.011 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dodekanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, 

skal funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets 

navn, det aktive stoffets identifikasjonsnummer 

og tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkin-

gen av premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05025 — Nonanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Nonanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Nonanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C9H18O 

CAS-nr. 124-19-6 

FL-nr. 05.025 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av nonanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05031 — Heptanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heptanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heptanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C7H14O 

CAS-nr. 111-71-7 

FL-nr. 05.031 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heptanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b05034 — Undekanal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Undekanal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Undekanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C11H22O 

CAS-nr. 112-44-7 

FL-nr. 05.034 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av undekanal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b06001 — 1,1-dietoksy-

etan 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1,1-dietoksyetan 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1,1-dietoksyetan 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C6H14O2 

CAS-nr. 105-57-7 

FL-nr. 06.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1,1-dietoksyetan 

i tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08001 — Maursyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Maursyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Maursyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: CH2O2 

CAS-nr. 64-18-6 

FL-nr. 08.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av maursyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— —  1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08002 — Eddiksyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Eddiksyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Eddiksyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99,5 % 

Kjemisk formel: C2H4O2 

CAS-nr. 64-19-7 

FL-nr. 08.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av eddiksyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

1k280 — Propionsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Propionsyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Propionsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99,5 % 

Ikke-flyktige rester ≤ 0,01 % etter 

tørking ved 140 °C til konstant vekt. 

Aldehyder ≤ 0,1 % uttrykt som 

formaldehyd 

Kjemisk formel: C3H6O2 

CAS-nr. 79-09-4 

FL-nr. 08.003 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av propionsyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

    6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08007 — Valeriansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Valeriansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Valeriansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C5H10O2 

CAS-nr. 109-52-4 

FL-nr. 08.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av valeriansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08009 — Heksansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksansyre 

Framstilt ved kjemisk modifisering 

av ekstrahert fett 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 142-62-1 

FL-nr. 08.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 25 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08010 — Oktansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Oktansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Oktansyre 

Framstilles ved gjæring etterfulgt av 

fraksjonert destillasjon 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 124-07-2 

FL-nr. 08.010 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08011 — Dekansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dekansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dekansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 334-48-5 

FL-nr. 08.011 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dekansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08012 — Dodekansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dodekansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dodekansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 90 % 

Kjemisk formel: C12H24O2 

CAS-nr. 143-07-7 

FL-nr. 08.012 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dodekansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08013 — Oleinsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Oleinsyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Oleinsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 90 % 

Kjemisk formel: C18H34O2 

CAS-nr. 112-80-1 

FL-nr. 08.013 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oleinsyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08014 — Heksa-

dekansyre 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksadekansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksadekansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 80 % 

Kjemisk formel: C16H32O2 

CAS-nr. 57-10-3 

FL-nr. 08.014 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksadekansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08016 — Tetradekansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Tetradekansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Tetradekansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 94 % 

Kjemisk formel: C14H28O2 

CAS-nr. 544-63-8 

FL-nr. 08.016 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av tetradekansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08028 — Heptansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heptansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heptansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H14O2 

CAS-nr. 111-14-8 

FL-nr. 08.028 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heptansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b08029 — Nonansyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Nonansyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Nonansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 112-05-0 

FL-nr. 08.029 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av nonansyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09001 — Etylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C4H8O2 

CAS-nr. 141-78-6 

FL-nr. 09.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 25 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09002 — Propylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Propylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Propylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H10O2 

CAS-nr. 109-60-4 

FL-nr. 09.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av propylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09004 — Butylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Butylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Butylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 123-86-4 

FL-nr. 09.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09006 — Heksylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H12O2 

CAS-nr. 142-92-7 

FL-nr. 09.006 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 25 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09007 — Oktylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Oktylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Oktylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 112-14-1 

FL-nr. 09.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09008 — Nonylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Nonylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Nonylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nr. 143-13-5 

FL-nr. 09.008 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av nonylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09009 — Dekylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dekylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dekylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C12H24O2 

CAS-nr. 112-17-4 

FL-nr. 09.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dekylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09010 — Dodekylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dodekylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dodekylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C14H28O2 

CAS-nr. 112-66-3 

FL-nr. 09.010 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dodekylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09022 — Heptylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heptylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heptylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97,5 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 112-06-1 

FL-nr. 09.022 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heptylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09023 — Metylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C3H6O2 

CAS-nr. 79-20-9 

FL-nr. 09.023 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09038 — Metylbutyrat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C5H10O2 

CAS-nr. 623-42-7 

FL-nr. 09.038 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylbutyrat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09042 — Butylbutyrat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Butylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Butylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 109-21-7 

FL-nr. 09.042 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butylbutyrat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09044 — Pentylbutyrat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pentylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pentylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 540-18-1 

FL-nr. 09.044 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentylbutyrat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09045 — Heksylbutyrat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 2639-63-6 

FL-nr. 09.045 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksylbutyrat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09046 — Oktylbutyrat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Oktylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Oktylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C12H24O2 

CAS-nr. 110-39-4 

FL-nr. 09.046 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktylbutyrat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09059 — Etyldekanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etyldekanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etyldekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C12H24O2 

CAS-nr. 110-38-3 

FL-nr. 09.059 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyldekanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09060 — Etylheksanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylheksanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 123-66-0 

FL-nr. 09.060 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylheksanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09061 — Propylheksanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Propylheksanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Propylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 626-77-7 

FL-nr. 09.061 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av propylheksanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09065 — Pentylheksanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pentylheksanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pentylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nr. 540-07-8 

FL-nr. 09.065 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentylheksanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09066 — Heksyl-

heksanat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksylheksanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C12H24O2 

CAS-nr. 6378-65-0 

FL-nr. 09.066 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksylheksanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09069 — Metylheksanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylheksanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H14O2 

CAS-nr. 106-70-7 

FL-nr. 09.069 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylheksanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09072 — Etylformiat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylformiat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C3H6O2 

CAS-nr. 109-94-4 

FL-nr. 09.072 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylformiat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09099 — Etyldodekanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etyldodekanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etyldodekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C14H28O2 

CAS-nr. 106-33-2 

FL-nr. 09.099 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyldodekanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09104 — Etyltetra-

dekanat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etyltetradekanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etyltetradekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C16H32O2 

CAS-nr. 124-06-1 

FL-nr. 09.104 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyltetradekanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09107 — Etylnonanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylnonanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylnonanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nr. 123-29-5 

FL-nr. 09.107 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylnonanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09111 — Etyloktanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etyloktanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etyloktanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 106-32-1 

FL-nr. 09.111 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyloktanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09121 — Etylpropionat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylpropionat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H10O2 

CAS-nr. 105-37-3 

FL-nr. 09.121 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylpropionat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09134 — Metylpropionat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylpropionat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C4H8O2 

CAS-nr. 554-12-1 

FL-nr. 09.134 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylpropionat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09147 — Etylvalerat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylvalerat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylvalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H14O2 

CAS-nr. 539-82-2 

FL-nr. 09.147 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylvalerat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09148 — Butylvalerat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Butylvalerat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Butylvalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 591-68-4 

FL-nr. 09.148 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butylvalerat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 



 

8
.8

.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. 6

2
/7

3
 

 

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

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09191 — Etylheks-3-

enat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylheks-3-enat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylheks-3-enat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C8H14O2 

CAS-nr. 2396-83-0 

FL-nr. 09.191 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylheks-3-enat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09193 — Etylheksa-

dekanat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylheksadekanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylheksadekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C18H36O2 

CAS-nr. 628-97-7 

FL-nr. 09.193 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylheksadekanat 

i tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09248 — Etyltrans-2-

butenat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etyltrans-2-butenat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etyltrans-2-butenat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H10O2 

CAS-nr. 623-70-1 

FL-nr. 09.248 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyltrans-2-

butenat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09274 — Etylundekanat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Etylundekanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylundekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C13H26O2 

CAS-nr. 627-90-7 

FL-nr. 09.274 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylundekanat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09449 — Butylisovalerat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Butylisovalerat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Butylisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 109-19-3 

FL-nr. 09.449 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butylisovalerat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09478 — Heksyl-

isobutyrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 2349-07-7 

FL-nr. 09.478 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksylisobutyrat 

i tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09483 — Metyl-2-

metylbutyrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metyl-2-metylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metyl-2-metylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 868-57-5 

FL-nr. 09.483 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metyl-2-metyl-

butyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09507 — Heksyl-2-

metylbutyrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksyl-2-metylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksyl-2-metylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nr. 10032-15-2 

FL-nr. 09.507 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksyl-2-metyl-

butyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09512 — Trietylsitrat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Trietylsitrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Trietylsitrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C12H20O7 

CAS-nr. 77-93-0 

FL-nr. 09.512 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av trietylsitrat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09529 — Heksyliso-

valerat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksylisovalerat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heksylisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nr. 10032-13-0 

FL-nr. 09.529 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksylisovalerat 

i tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

2b09549 — Metyl-2-

metylvalerat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metyl-2-metylvalerat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metyl-2-metylvalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H14O2 

CAS-nr. 2177-77-7 

FL-nr. 09.549 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metyl-2-metyl-

valerat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, and for all other 

species and categories: 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold overstiges, skal 

funksjonsgruppens navn, tilsetningsstoffets navn, 

det aktive stoffets identifikasjonsnummer og 

tilsatt mengde aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/54 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av 2-metylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetyloktan-1-ol, 2-etylheksan-1-ol, 2-metylpropanal, 

3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, 3-metylbutansyre, 2-metylvaleriansyre, 2-etylbutansyre, 2-metylbutansyre, 

2-metylheptansyre, 4-metylnonansyre, 4-metyloktansyre, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-metylbutylheksanat, 

3-metylbutyldodekanat, 3-metylbutyloktanat, 3-metylbutylpropionat, 3-metylbutylformiat, glyseryltributyrat, 

isobutylisobutyrat, isopentylisobutyrat, isobutylisovalerat, isopentyl 2-metylbutyrat, 2-metylbutylisovalerat og 

2-metylbutylbutyrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 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) 2-metylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetyloktan-1-ol, 2-etylheksan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metyl-

butyraldehyd, 3-metylbutansyre, 2-metylvaleriansyre, 2-etylbutansyre, 2-metylbutansyre, 2-metylheptansyre,  

4-metylnonansyre, 4-metyloktansyre, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-metylbutylheksanat, 3-metylbutyldodekanat, 

3-metylbutyloktanat, 3-metylbutylpropionat, 3-metylbutylformiat, glyseryltributyrat, isobutylisobutyrat, isopentylisobu-

tyrat, isobutylisovalerat, isopentyl 2-metylbutyrat, 2-metylbutylisovalerat og 2-metylbutylbutyrat, heretter kalt 

«vedkommende stoffer» ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, 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 vedkommende stoffer som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt 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 17. oktober 2012(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at disse stoffene er aromastoffer som er godkjent 

for bruk i næringsmidler, og som har påvist virkning, ettersom funksjonen av tilsetningsstoffene ved bruk i fôrvarer ligner 

den som er beskrevet ved bruk i næringsmidler. 

5) Myndigheten konkluderte med at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at det treffes 

hensiktsmessige vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er 

brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 80, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 5. 

(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) EFSA Journal 2012;10(10):2927. 

2019/EØS/62/04 
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6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Anbefalt høyeste innhold av stoffene bør fastsettes. Stoffene kan brukes i en fôrblanding som deretter administreres via 

vann. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

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

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02001 — 2-metyl-

propan-1-ol 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

2-metylpropan-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylpropan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C4H10O 

CAS-nr. 78-83-1 

FL-nr. 02.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

propan-1-ol i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

 

2b02003 — Isopentanol Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Isopentanol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopentanol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C5H12O 

CAS-nr. 123-51-3 

FL-nr. 02.003 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isopentanol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b02026 — 3,7-di-

metylok-

tan-1-ol 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

3,7-dimetyloktan-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3,7-dimetyloktan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 90 % 

Kjemisk formel: C10H22O 

CAS-nr. 106-21-8 

FL-nr. 02.026 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3,7-dimetyl-

oktan-1-ol i tilsetningsstoffet og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — —  1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

 2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

 3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, og for alle 

andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

 4. På tilsetningsstoffets etikett angis anbefalt 

høyeste innhold av det aktive stoffet i 

fullfôr. 

 5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b02082 — 2-etyl-

heksan-1-ol 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

2-etylheksan-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-etylheksan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C8H18O 

CAS-nr. 104-76-7 

FL-nr. 02.082 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-etyl-

heksan-1-ol i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold 

overstiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b05004 — 2-metyl-

propanal 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

2-metylpropanal 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylpropanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C4H8O 

CAS-nr. 78-84-2 

FL-nr. 05.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

propanal i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive 

stoffets identifikasjonsnummer og tilsatt 

mengde aktivt stoff angis på merkingen 

av premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b05006 — 3-metylbu-

tanal 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

3-metylbutanal 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-metylbutanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C5H10O 

CAS-nr. 590-86-3 

FL-nr. 05.006 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butanal i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b05049 — 2-metylbu-

tyraldehyd 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

2-metylbutyraldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylbutyraldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H10O 

CAS-nr. 96-17-3 

FL-nr. 05.049 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

butyraldehyd i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 
vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08008 — 3-metylbu-

tansyre 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

3-metylbutansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

3-metylbutansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C5H10O2 

CAS-nr. 503-74-2 

FL-nr. 08.008 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butansyre i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08031 — 2-metylva-

leriansyre 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

2-metylvaleriansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

2-metylvaleriansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 97-61-0 

FL-nr. 08.031 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

valeriansyre i tilsetningsstoffet 
og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08045 — 2-etylbu-

tansyre 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

2-etylbutansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

2-etylbutansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 88-09-5 

FL-nr. 08.045 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-etylbu-

tansyre i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08046 — 2-metylbu-

tansyre 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

2-metylbutansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

2-metylbutansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C5H10O2 

CAS-nr. 116-53-0 

FL-nr. 08.046 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

butansyre i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08047 — 2-metyl-

heptansyre 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

2-metylheptansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

2-metylheptansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 09.02.1188 

FL-nr. 08.047 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

heptansyre i tilsetningsstoffet og 
i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08062 — 4-metyl-

nonansyre 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

4-metylnonansyre 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

4-metylnonansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 45019-28-1 

FL-nr. 08.062 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 4-metyl-

nonansyre i tilsetningsstoffet og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, og for alle 

andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg 
fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b08063 — 4-metyl-

oktansyre 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

4-metyloktansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

4-metyloktansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 54947-74-9 

FL-nr. 08.063 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 4-metyl-

oktansyre i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09005 — Isobutyl-

acetat 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

Isobutylacetat 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

Isobutylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 110-19-0 

FL-nr. 09.005 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isobutyl-

acetat i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09043 — Isobutyl-

butyrat 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

Isobutylbutyrat 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

Isobutylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 539-90-2 

FL-nr. 09.043 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isobutyl-

butyrat i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09070 — 3-metylbu-

tylheksanat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

3-metylbutylheksanat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-metylbutylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nr. 2198-61-0 

FL-nr. 09.070 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butylheksanat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, og for alle 

andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09103 — 3-metylbu-

tyldode-

kanat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

3-metylbutyldodekanat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-metylbutyldodekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C17H34O2 

CAS-nr. 6309-51-9 

FL-nr. 09.103 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butyldodekanat i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, og for alle 

andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09120 — 3-metylbu-

tyloktanat 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

3-metylbutyloktanat 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

3-metylbutyloktanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C13H26O2 

CAS-nr. 2035-99-6 

FL-nr. 09.120 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butyloktanat i tilsetningsstoffet 
og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, og for alle 

andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg 
fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09136 — 3-metylbu-

tylpropionat 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

3-metylbutylpropionat 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

3-metylbutylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 105-68-0 

FL-nr. 09.136 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butylpropionat i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 
premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 
vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09162 — 3-metylbu-

tylformiat 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

3-metylbutylformiat 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

3-metylbutylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C6H12O2 

CAS-nr. 110-45-2 

FL-nr. 09.162 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-

butylformiat i tilsetningsstoffet 
og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09211 — Glyseryltri-

butyrat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Glyseryltributyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Glyseryltributyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C15H26O6 

CAS-nr. 60-01-5 

FL-nr. 09.211 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av glyseryltri-

butyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09417 — Isobutyl-

isobutyrat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Isobutylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isobutylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H16O2 

CAS-nr. 97-85-8 

FL-nr. 09.417 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isobutyl-

isobutyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09419 — Isopentyl-

isobutyrat 

Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

Isopentylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopentylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 03.01.2050 

FL-nr. 09.419 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av iso-

pentylisobutyrat i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09472 — Isobutyl-

isovalerat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Isobutylisovalerat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isobutylisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 589-59-3 

FL-nr. 09.472 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isobutyl-

isovalerat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09530 — Isopentyl-2-

metylbutyrat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Isopentyl-2-metylbutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopentyl-2-metylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 27625-35-0 

FL-nr. 09.530 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isopentyl-2-

metylbutyrat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09531 — 2-metylbu-

tylisovalerat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

2-metylbutylisovalerat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylbutylisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nr. 2445-77-4 

FL-nr. 09.531 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metylbu-

tylisovalerat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

2b09659 — 2-metylbu-

tylbutyrat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

2-metylbutylbutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylbutylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C9H18O2 

CAS-nr. 51115-64-1 

FL-nr. 09.659 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metylbu-

tylbutyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 
som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 
lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

anbefalt høyeste innhold av det aktive 
stoffet i fullfôr. 

5. Dersom anbefalt høyeste innhold over-

stiges, skal funksjonsgruppens navn, 

tilsetningsstoffets navn, det aktive stoffets 

identifikasjonsnummer og tilsatt mengde 

aktivt stoff angis på merkingen av 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

(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) 2017/56 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av melkesyre, 4-oksovaleriansyre, ravsyre, fumarsyre, etylacetoacetat, etyllaktat, butyllaktat,  

etyl-4-oksovalerat, dietylsuksinat, dietylmalonat, butyl-O-butyryllaktat, heks-3-enyllaktat, heksyllaktat, butyro- 

1,4-lakton, dekan-1,5-lakton, undekan-1,5-lakton, pentan-1,4-lakton, nonan-1,5-lakton, oktan-1,5-lakton,  

heptan-1,4-lakton og heksan-1,4-lakton som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 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) Melkesyre, 4-oksovaleriansyre, ravsyre, fumarsyre, etylacetoacetat, etyllaktat, butyllaktat, etyl-4-oksovalerat, 

dietylsuksinat, dietylmalonat, butyl-O-butyryllaktat, heks-3-enyllaktat, heksyllaktat, butyro-1,4-lakton, dekan-1,5-lakton, 

undekan-1,5-lakton, pentan-1,4-lakton, nonan-1,5-lakton, oktan-1,5-lakton, heptan-1,4-lakton og heksan-1,4-lakton 

(«vedkommende stoffer») ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, 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 vedkommende stoffer som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

2012(3) med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen vedkommende 

stoffer har i fôr, ligner på funksjonen stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at 

vedkommende stoffer er virkningsfulle, ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan 

derfor utvides til også å omfatte fôr. Myndigheten er ikke i stand til å vurdere bruken av vedkommende stoffer i 

drikkevann. Stoffene kan imidlertid brukes i fôrblandinger som deretter administreres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at vedkommende stoffer må anses som potensielt farlige for luftveiene, huden og øynene 

og som hudsensibiliserende stoffer. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 129, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 5. 

(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) EFSA Journal 2012;10(10):2928. 

2019/EØS/62/05 
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7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 

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 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

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

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b08004 — Melkesyre Tilsetningsstoffets 
sammensetning 

Melkesyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

Melkesyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C3H6O3 

CAS-nr. 598-82-3 og 

50-21-5 for DL-melkesyre 

79-33-4 for L-melkesyre 

FL-nr. 08.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av melkesyre i 

tilsetningsstoffet og i aroma-
givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b08023 — 4-okso-

valeriansyre 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

4-oksovaleriansyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

4-oksovaleriansyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H8O3 

CAS-nr. 123-76-2 

FL-nr. 08.023 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 4-okso-

valeriansyre i tilsetningsstoffet 
og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b08024 — Ravsyre Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Ravsyre 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

Ravsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C4H6O4 

CAS-nr. 110-15-6 

FL-nr. 08.024 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av ravsyre i 

tilsetningsstoffet og i aroma-
givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b08025 — Fumarsyre Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Fumarsyre 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Fumarsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99,5 % 

Kjemisk formel: C4H4O4 

CAS-nr. 110-17-8 

FL-nr. 08.025 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av fumarsyre i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09402 — Etylaceto-

acetat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Etylacetoacetat 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

Etylacetoacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97,5 % 

Kjemisk formel: C6H10O3 

CAS-nr. 141-97-9 

FL-nr. 09.402 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylace-

toacetat i tilsetningsstoffet og i 
aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09433 — Etyllaktat Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Etyllaktat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Etyllaktat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H10O3 

CAS-nr. 97-64-3 

FL-nr. 09.433 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyllaktat i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 125 mg/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 125 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 125 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09434 — Butyllaktat Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Butyllaktat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Butyllaktat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C7H14O3 

CAS-nr. 138-22-7 

FL-nr. 09.434 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butyllaktat i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 



   

 

 

N
r. 6

2
/1

2
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

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

        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09435 — Etyl-4-

oksovalerat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Etyl-4-oksovalerat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Etyl-4-oksovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H12O3 

CAS-nr. 539-88-8 

FL-nr. 09.435 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etyl-4-

oksovalerat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 
(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09444 — Dietyl-

suksinat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Dietylsuksinat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dietylsuksinat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H14O4 

CAS-nr. 123-25-1 

FL-nr. 09.444 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dietyl-

suksinat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09490 — Dietyl-

malonat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Dietylmalonat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dietylmalonat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C7H12O4 

CAS-nr. 105-53-3 

FL-nr. 09.490 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dietyl-

malonat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09491 — Butyl-O-

butyryllaktat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Butyl-O-butyryllaktat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Butyl-O-butyryllaktat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C11H20O4 

CAS-nr. 7492-70-8 

FL-nr. 09.491 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butyl-O-

butyryllaktat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09545 — Heks-3-

enyllaktat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Heks-3-enyllaktat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heks-3-enyllaktat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 96 % 

Kjemisk formel: C9H16O3 

CAS-nr. 61931-81-5 

FL-nr. 09.545 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3-

enyllaktat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09580 — Heksyllaktat Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Heksyllaktat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heksyllaktat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C9H18O3 

CAS-nr. 20279-51-0 

FL-nr. 09.580 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksyllaktat 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10006 — Butyro-1,4-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Butyro-1,4-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Butyro-1,4-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C4H6O2 

CAS-nr. 96-48-0 

FL-nr. 10.006 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av butyro-1,4-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10007 — Dekan-1,5-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Dekan-1,5-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dekan-1,5-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H18O2 

CAS-nr. 705-86-2 

FL-nr. 10.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dekan-1,5-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10011 — Undekan-

1,5-lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Undekan-1,5-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Undekan-1,5-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C11H20O2 

CAS-nr. 710-04-3 

FL-nr. 10.011 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av undekan-

1,5-lakton i tilsetningsstoffet og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg’ 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10013 — Pentan-1,4-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Pentan-1,4-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Pentan-1,4-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C5H8O2 

CAS-nr. 108-29-2 

FL-nr. 10.013 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentan-1,4-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10014 — Nonan-1,5-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Nonan-1,5-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nonan-1,5-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C9H16O2 

CAS-nr. 3301-94-8 

FL-nr. 10.014 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av nonan-1,5-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg’ 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10015 — Oktan-1,5-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Oktan-1,5-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Oktan-1,5-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H14O2 

CAS-nr. 698-76-0 

FL-nr. 10.015 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktan-1,5-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10020 — Heptan-1,4-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Heptan-1,4-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heptan-1,4-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H12O2 

CAS-nr. 105-21-5 

FL-nr. 10.020 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heptan-1,4-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b10021 — Heksan-1,4-

lakton 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Heksan-1,4-lakton 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heksan-1,4-lakton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H10O2 

CAS-nr. 695-06-7 

FL-nr. 10.021s 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksan-1,4-

lakton i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 2027 
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        6. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 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) 2017/62 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av 3-(metyltio)propionaldehyd, metyl 3-(metyltio)propionat, allyltiol, dimetylsulfid, dibutylsulfid, 

diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimetyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisotiocyanat, dimetyldisulfid, 2-metylbenzen-1-tiol, 

S-metylbutantioat, allylmetyldisulfid, 3-(metyltio)propan-1-ol, 3-(metyltio)heksan-1-ol, 1-propan-1-tiol, diallylsulfid, 2,4-

ditiapentan, 2-metyl-2-(metylditio)propanal, 2-metylpropan-1-tiol, metylsulfinylmetan, propan-2-tiol, 3,5-dimetyl-1,2,4-

tritiolan og 2-metyl-4-propyl-1,3-oksatian som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 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) 3-(metyltio)propionaldehyd, metyl 3-(metyltio)propionat, allyltiol, dimetylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, 

diallyltrisulfid, dimetyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisotiocyanat, dimetyldisulfid, 2-metylbenzen-1-tiol, S-metyl-

butantioat, allylmetyldisulfid, 3-(metyltio)propan-1-ol, 3-(metyltio)heksan-1-ol, 1-propan-1-tiol, diallylsulfid, 2,4-

ditiapentan, 2-metyl-2-(metylditio)propanal, 2-metylpropan-1-tiol, metylsulfinylmetan, propan-2-tiol, 3,5-dimetyl-1,2,4-

tritiolan og 2-metyl-4-propyl-1,3-oksatian («vedkommende stoffer») ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med 

direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, 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 de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 17. april 2013(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. For allylisotiocyanat erklærte Myndigheten at selv om ytterligere eksponering for 

stoffet ikke ville øke forbrukereksponeringen i betydelig grad på grunn av de små mengdene som brukes i fôrvarer, er 

forventet eksponering av forbrukerne allerede høyere enn det akseptable daglige inntaket. For allylisotiocyanat og  

2-metylpropan-1-tiol bør høyeste innhold fastsettes med henblikk på å sikre henholdsvis forbrukersikkerheten og vern 

av miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen vedkommende stoffer har i fôr, ligner på funksjonen 

stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at vedkommende stoffer er virkningsfulle, 

ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å omfatte fôr. 

Myndigheten kunne ikke trekke noen konklusjoner når det gjelder sikkerheten ved bruk av de aktuelle stoffene i 

drikkevann. Stoffene kan imidlertid brukes i fôrblandinger som deretter tilføres via vann.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 186, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 5. 

(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) EFSA Journal 2013;11(5):3208. 

2019/EØS/62/06 
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5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett for alle stoffene unntatt for allylisotiocyanat og 2-metylpropan-1-tiol. Dersom 

dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at de aktuelle stoffene anses som irriterende for huden, øynene og luftveiene og som 

hudsensibiliserende. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av de aktuelle stoffene viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

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

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b12001 — 3-(metyltio)-

propionaldehyd 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-(metyltio)propionaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-(metyltio)propionaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C4H8OS 

CAS-nr.: 3268-49-3 

Fl-nr. 12.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-(metyltio)-

propionaldehyd i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12002 — Metyl-3-

(metyltio)-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

metyl-3-(metyltio)propionat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

metyl-3-(metyltio)propionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C5H10O2S 

CAS-nr.: 13532-18-8 

Fl-nr. 12.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metyl-3-

(metyltio)propionat i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12004 — Allyltiol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Allyltiol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Allyltiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 75 % (minst 98 % 

allyltiol + allylsulfid + allyl-

merkaptan) 

Kjemisk formel: C3H6S 

CAS-nr.: 870-23-5 

Fl-nr. 12.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av allyltiol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12006 — Dimetylsulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dimetylsulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dimetylsulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C2H6S 

CAS-nr.: 75-18-3 

Fl-nr. 12.006 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dimetylsulfid i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12007 — Dibutylsulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dibutylsulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dibutylsulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C8H18S 

CAS-nr.: 544-40-1 

Fl-nr. 12.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dibutylsulfid i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12008 — Diallyldisulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Diallyldisulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Diallyldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 80 % (minst 98 % 

diallyldisulfid + allylsulfid + allyl-

merkaptan) 

Kjemisk formel: C6H10S2 

CAS-nr.: 2179-57-9 

Fl-nr. 12.008 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av diallyldisulfid 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12009 — Diallyltrisulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Diallyltrisulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Diallyltrisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 65 % (minst 95 % 

allyldi-, tri- og -tetrasulfider) 

Kjemisk formel: C6H10S3 

CAS-nr.: 2050-87-5 

Fl-nr. 12.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av diallyltrisulfid 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12013 — Dimetyltrisulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dimetyltrisulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dimetyltrisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C2H6S3 

CAS-nr.: 3658-80-8 

Fl-nr. 12.013 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dimetyltri-

sulfid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 



   

 

 

N
r. 6

2
/1

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
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

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

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12014 — Dipropyldisulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dipropyldisulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dipropyldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C6H14S2 

CAS-nr.: 629-19-6 

Fl-nr. 12.014 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dipropyldi-

sulfid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12025 — Allylisotio-

cyanat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Allylisotiocyanat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Allylisotiocyanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C4H5NS 

CAS-nr.: 57-06-7 

Fl-nr. 12.025 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av allylisotio-

cyanat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — 0,05 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12026 — Dimetyldisulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dimetyldisulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dimetyldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C2H6S2 

CAS-nr.: 624-92-0 

Fl-nr. 12.026 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dimetyldi-

sulfid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12027 — 2-metylbenzen-

1-tiol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-metylbenzen-1-tiol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylbenzen-1-tiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C7H8S 

CAS-nr.: 137-06-4 

Fl-nr. 12.027 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

benzen-1-tiol i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12032 — S-metylbutan-

tioat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

S-metylbutantioat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

S-metylbutantioat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C5H10OS 

CAS-nr.: 2432-51-1 

Fl-nr. 12.032 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av S-metylbu-

tantioat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12037 — Allylmetyldi-

sulfid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Allylmetyldisulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Allylmetyldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 90 % 

Kjemisk formel: C4H8S2 

CAS-nr.: 2179-58-0 

Fl-nr. 12.037 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av allylmetyldi-

sulfid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12062 — 3-(metyltio)-

propan-1-ol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-(metyltio)propan-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-(metyltio)propan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C4H10OS 

CAS-nr.: 505-10-2 

Fl-nr. 12.062 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-(metyltio)-

propan-1-ol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12063 — 3-(metyltio)-

heksan-1-ol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-(metyltio)heksan-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-(metyltio)heksan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C7H16OS 

CAS-nr.: 51755-66-9 

Fl-nr. 12.063 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-(metyltio)-

heksan-1-ol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12071 — 1-propan-1-tiol Tilsetningsstoffets sammensetning 

1-propan-1-tiol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

1-propan-1-tiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C3H8S 

CAS-nr.: 107-03-9 

Fl-nr. 12.071 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1-propan-1-

tiol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12088 — Diallylsulfid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Diallylsulfid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Diallylsulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C6H10S 

CAS-nr.: 592-88-1 

Fl-nr. 12.088 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av diallylsulfid i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12118 — 2,4-ditiapentan Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,4-ditiapentan 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2,4-ditiapentan 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C3H8S2 

CAS-nr.: 1618-26-4 

Fl-nr. 12.118 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,4-diti-

apentan i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12168 — 2-metyl-2-

(metylditio)-

propanal 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-metyl-2-(metylditio)propanal 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metyl-2-(metylditio)propanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C5H10S2 

CAS-nr.: 67952-60-7 

Fl-nr. 12.168 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-2-

(metylditio)propanal i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 
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2b12173 — 2-metylpropan-

1-tiol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-metylpropan-1-tiol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metylpropan-1-tiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C4H10S 

CAS-nr.: 513-44-0 

Fl-nr. 12.173 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-

propan-1-tiol i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — 0,04 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

6. februar 

2027 

2b12175 — Metylsulfinyl-

metan 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylsulfinylmetan 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Metylsulfinylmetan 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C2H6OS 

CAS-nr.: 67-68-5 

Fl-nr. 12.175 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylsul-

finylmetan i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b12197 — Propan-2-tiol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Propan-2-tiol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Propan-2-tiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C3H8S 

CAS-nr.: 75-33-2 

Fl-nr. 12.197 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av propan-2-tiol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b15025 — 3,5-dimetyl-

1,2,4-tritiolan 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3,5-dimetyl-1,2,4-tritiolan 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

6. februar 

2027 
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   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3,5-dimetyl-1,2,4-tritiolan 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 90 % 

Sekundære bestanddeler: dietyltri-

sulfid, dimetylbenzylmetanol, 

N,N-dimetyl-etanetioamid, 4,6-

dimetyl-1,2,3,5-tetrasykloheksan, 

3-metyl-1,2,4-tritiolan, 2-metyl-4-

propyl-1,3-oksatian 

Kjemisk formel: C4H8S3 

CAS-nr.: 23654-92-4 

Fl-nr. 15.025 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3,5-dimetyl-

1,2-4-tritiolan i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b16030 — 2-metyl-4-

propyl-1,3-

oksatian 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-metyl-4-propyl-1,3-oksatian 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

6. februar 

2027 



   

 

 

N
r. 6

2
/1

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
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

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

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metyl-4-propyl-1,3-oksatian 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C8H16OS 

CAS-nr.: 67715-80-4 

Fl-nr. 16.030 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metyl-4-

propyl-1,3-oksatian i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 0,05 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

over 12 % overskrides: 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 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) 2017/63 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salisylaldehyd,  

p-tolualdehyd, 2-metoksybenzaldehyd, benzosyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformiat, benzylpropionat, 

benzylheksanat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, heksylsalisylat, benzylfenylacetat, metylbenzoat, etylbenzoat, 

isopentylbenzoat, pentylsalisylat og isobutylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av 

veratraldehyd og gallussyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse 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 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) Benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, veratraldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salisylaldehyd,  

p-tolualdehyd, 2-metoksybenzaldehyd, benzosyre, gallussyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformiat, benzylpropionat, 

benzylheksanat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, heksylsalisylat, benzylfenylacetat, metylbenzoat, etylbenzoat, 

isopentylbenzoat, pentylsalisylat og isobutylbenzoat («de aktuelle stoffene») ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar 

med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

Veratraldehyd vil ikke bli godkjent på nytt for fjørfe og fisk og gallussyre vil ikke bli godkjent på nytt for fisk, ettersom 

søkeren har trukket søknaden om dette. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad 

om ny vurdering av benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salisylaldehyd,  

p-tolualdehyd, 2-metoksybenzaldehyd, benzosyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformiat, benzylpropionat, benzyl-

heksanat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, heksylsalisylat, benzylfenylacetat, metylbenzoat, etylbenzoat, isopentyl-

benzoat, pentylsalisylat og isobutylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av veratraldehyd og 

gallussyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle 

klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. juni 2012(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen vedkommende stoffer har i 

fôr, ligner på funksjonen stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at vedkommende 

stoffer er virkningsfulle, ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til 

også å omfatte fôr. Myndigheten kan ikke trekke noen konklusjoner når det gjelder sikkerheten ved vedkommende 

stoffer brukt i drikkevann. Stoffene kan imidlertid brukes i fôrblandinger som deretter tilføres via vann.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 214, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 5. 

(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) EFSA Journal 2012;10(7):2785. 

2019/EØS/62/07 
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5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, med unntak for benzosyre, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye 

vurdering, bør anbefalt innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis 

visse opplysninger på etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) På grunn av manglende opplysninger konkluderte Myndigheten med at vedkommende stoffer bør anses som potensielt 

farlige for luftveiene, hud og øyne, som hudsensibiliserende og farlige ved svelging. Det bør derfor treffes egnede 

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

omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt 

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

7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02010 — Benzylalkohol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylalkohol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylalkohol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H8O 

CAS-nr.: 100-51-6 

Fl-nr. 02.010 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzyl-

alkohol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksene 

angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 125 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 125 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 125 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b02039 — 4-isopropyl-

benzylalkohol 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

4-isopropylbenzylalkohol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

4-isopropylbenzylalkohol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C10H14O 

CAS-nr.: 536-60-7 

Fl-nr. 02.039 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 4-isopro-

pylbenzylalkohol i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b05013 — Benzaldehyd Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C7H6O 

CAS-nr.: 100-52-7 

Fl-nr. 05.013 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzaldehyd 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 25 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 25 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b05017 — Veratraldehyd Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Veratraldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Veratraldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C9H10O3 

CAS-nr.: 120-14-9 

Fl-nr. 05.017 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av veratral-

dehyd i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

unntatt 

fjørfe og fisk 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b05022 — 4-isopropyl-

benzaldehyd 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

4-isopropylbenzaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

4-isopropylbenzaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C10H12O 

CAS-nr.: 122-03-2 

Fl-nr. 05.022 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 4-isopropyl-

benzaldehyd i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— —  1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b05055 — Salisylaldehyd Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Salisylaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Salisylaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C7H6O2 

CAS-nr.: 90-02-8 

Fl-nr. 05.055 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av salisylal-

dehyd i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 1 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b05029 — p-Tolualdehyd Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

p-Tolualdehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

p-Tolualdehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C8H8O 

CAS-nr.: 104-87-0 

Fl-nr. 05.029 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av p-tolual-

dehyd i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 

5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b05129 — 2-metoksyben-

zaldehyd 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

2-metoksybenzaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-metoksybenzaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C8H8O2 

CAS-nr.: 135-02-4 

Fl-nr. 05.129 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metoksy-

benzaldehyd i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 1 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b08021 — Benzosyre Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzosyre 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzenkarboksylsyre, 

fenylkarboksylsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C7H6O2 

CAS-nr.: 65-85-0 

Fl-nr. 08.021 

Grenseverdi for urenheter: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Alle 

dyrearter 

— — 125 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene i et fôrforetak skal det 

fastsettes driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak med henblikk 

på å håndtere farer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Når eksponeringen via hud, 

innånding eller øyne ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzosyre i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

      

2b08080 — Gallussyre Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Gallussyre 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Gallussyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C7H6O5 

CAS-nr.: 149-91-7 

Fl-nr. 08.080 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av gallussyre i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

med unntak 

av fisk 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 25 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 25 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09014 — Benzylacetat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C9H10O2 

CAS-nr.: 140-11-4 

Fl-nr. 09.014 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzylacetat 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 125 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 125 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 125 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09051 — Benzylbutyrat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylbutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C11H14O2 

CAS-nr.: 103-37-7 

Fl-nr. 09.051 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzyl-

butyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09077 — Benzylformiat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylformiat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C8H8O2 

CAS-nr.: 104-57-4 

Fl-nr. 09.077 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzyl-

formiat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09132 — Benzyl-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylpropionat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H12O2 

CAS-nr.: 122-63-4 

Fl-nr. 09.132 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzyl-

propionat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 25 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 25 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09316  Benzylheks-

anat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylheksanat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C13H18O2 

CAS-nr.: 6938-45-0 

Fl-nr. 09.316 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzyl-

heksanat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for 

andre arter og kategorier 1,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og 

kategorier.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og 

kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09426 — Benzylisobu-

tyrat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C11H14O2 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   CAS-nr.: 103-28-6 

Fl-nr. 09.426 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av ben-

zylisobutyrat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09458 — Benzyliso-

valerat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylisovalerat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C12H16O2 

CAS-nr.: 103-38-8 

Fl-nr. 09.458 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzyliso-

valerat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09581 — Heksylsalisylat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Heksylsalisylat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heksylsalisylat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C13H18O3 

CAS-nr.: 6259-76-3 

Fl-nr. 09.581 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksyl-

salisylat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09705 — Benzylfenyl-

acetat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Benzylfenylacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzylfenylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C15H14O2 

CAS-nr.: 102-16-9 

Fl-nr. 09.705 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzylfenyl-

acetat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09725 — Metylbenzoat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Metylbenzoat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Metylbenzoat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C8H8O2 

CAS-nr.: 93-58-3 

Fl-nr. 09.725 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylben-

zoat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09726 — Etylbenzoat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Etylbenzoat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Etylbenzoat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— —  1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C9H10O2 

CAS-nr.: 93-89-0 

Fl-nr. 09.726 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av etylbenzoat i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09755 — Isopentylben-

zoat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Isopentylbenzoat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopentylbenzoat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C12H16O2 

CAS-nr.: 94-46-2 

Fl-nr. 09.755 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isopentyl-

benzoat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09762 — Pentylsalisylat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Pentylsalisylat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Pentylsalisylat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C12H16O3 

CAS-nr.: 2050-08-0 

Fl-nr. 09.762 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentyl-

salisylat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

2b09757 — Isobutylben-

zoat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Isobutylbenzoat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isobutylbenzoat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C11H14O2 

CAS-nr.: 120-50-3 

Fl-nr. 09.757 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isobutyl-

benzoat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 

vernebriller og hansker. 

 

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

 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/197 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/307 

av 21. februar 2017 

om godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. Vinifera som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter, unntatt hunder(*) 

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 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) Tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. Vinifera ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 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) 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 tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. Vinifera som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for alle dyrearter, unntatt hunder. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien 

«sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 20. april 2016(3) 

med at vedkommende stoff under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen tørket drueekstrakt av Vitis 

vinifera spp. Vinifera har i fôr, ligner på funksjonen stoffet har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert 

med at tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. Vinifera er virkningsfull, ettersom den forsterker næringsmiddelets lukt 

eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å omfatte fôr. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 22.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 5. 

(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) EFSA Journal 2016;14(6):4476. 

2019/EØS/62/08 
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6) På grunn av manglende opplysninger om brukersikkerhet konkluderte Myndigheten med at tørket drueekstrakt av Vitis 

vinifera spp. Vinifera bør anses som potensielt farlig for luftveiene, hud og øyne og som hud- og luftveissensibiliserende. 

Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at 

produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i 

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

7) Vurderingen av vedkommende stoff viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoff må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», godkjennes 

som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 14. oktober 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 14. mars 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 14. mars 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 14. mars 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 14. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 14. mars 2017, 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 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2017. 

 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 aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b485 — Tørket 

drueekstrakt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Tørket drueekstrakt av Vitis 

vinifera spp. Vinifera 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Blanding av frø- og skallekstrakt i 

henhold til Europarådets 

definisjon(1) 

— ≥ 80 % polyfenoler, uttrykt 

som katekinekvivalent 

— ≥ 60 % proantocyanidiner 

— ≥ 0,75 %: antocyaner og 

antocyanidiner 

— ≤ 10 % vann. 

CoE-nr. 485 

CAS-nr.: 85594-37-2 

FEMA-nr. 4045 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av tørket drue-

ekstrakt i tilsetningsstoffet: 

— høytrykksvæskekromatografi 

med UV-påvisning (HPLC-

UV) til bestemmelse av gal-

lussyre som vekstmarkør, og 

Alle dyrearter, 

unntatt hunder 

— — — 1. Tørket drueekstrakt av Vitis 

vinifera spp. Vinifera kan bringes 

i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

3. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

vilkårene for lagring og stabilitet. 

4. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 

100 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

5. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av  

det aktive stoffet i fullfôr med  

et vanninnhold på 12 %: 

100 mg/kg.» 

14. mars 2027 
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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 aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   — spektrofotometri ved 280 nm 

til mengdebestemmelse av 

samlet polyfenolinnhold, 

uttrykt som katekinekvivalent. 

    6. Funksjonsgruppen, identifika-

sjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i 

fullfôr med et vanninnhold  

på over 12 % overskrides:  

100 mg/kg. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsan-

svarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

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, verne-

briller og hansker. 

 

(1) «Natural sources of flavourings» - rapport nr. 2 (2007) 

(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) 2017/410 

av 8. mars 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 184/2007 og (EU) nr. 104/2010 med hensyn til navnet på innehaveren av 

godkjenningen av kaliumdiformiat(*) 

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 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) BASF SE har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det foreslås at 

navnet på innehaveren av godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007(2) og (EU) nr. 104/2010(3). 

2) Søkeren oppgir at ADDCON har ervervet markedsføringsrettighetene til tilsetningsstoffet kaliumdiformiat fra BASF 

med virkning fra 15. november 2016. Søkeren har framlagt relevante opplysninger til støtte for anmodningen. 

3) Den foreslåtte endringen av godkjenningsinnehaver er av ren administrativ karakter og innebærer ikke en ny vurdering 

av de aktuelle tilsetningsstoffene. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om søknaden. 

4) For at ADDCON skal kunne utnytte sine markedsføringsrettigheter, må vilkårene for de respektive godkjenningene 

endres. 

5) Forordning (EF) nr. 184/2007 og (EU) nr. 104/2010 bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene fastsatt ved denne forordning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at eksisterende lagre kan brukes opp. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 184/2007 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 184/2007 endres navnet på innehaveren av godkjenningen fra «BASF SE» til 

«ADDCON». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 9.3.2017, s. 98, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007 av 20. februar 2007 om godkjenning av kaliumdiformiat (Formi LHS) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer (EUT L 63 av 1.3.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 104/2010 av 5. februar 2010 om godkjenning av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker 

(innehaver av godkjenningen: BASF SE) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (EUT L 35 av 6.2.2010, s. 4). 

2019/EØS/62/09 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/203 

 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EU) nr. 104/2010 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 104/2010 endres navnet på innehaveren av godkjenningen fra «BASF SE» til 

«ADDCON». 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som inneholder det, som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene 

er tømt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/420 

av 9. mars 2017 

om godkjenning av et preparat av timianolje, syntetisk stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fuglearter til oppfôring 

og egglegging (innehaver av godkjenningen: Delacon Biotechnik GmbH)(*) 

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 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 

timianolje, syntetisk stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

livkyllinger og mindre utbredte fuglearter til oppfôring og egglegging. Søknaden inneholdt de opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av timianolje, syntetisk 

stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre 

utbredte fuglearter til oppfôring og egglegging. 

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

2015(2) med at preparatet av timianolje, syntetisk stjerneanisolje og pulver av kvillajabark under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte 

også med at det kan forbedre ytelsen til oppfôringskyllinger. Ifølge Myndigheten kan denne konklusjonen utvides til 

også å gjelde livkyllinger og ekstrapoleres til alle mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging. Myndigheten 

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

gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av timianolje, syntetisk stjerneanisolje og pulver av kvillajabark 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 oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre 

avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 10.3.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(7):4351. 

2019/EØS/62/10 
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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. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av ytelsesparametrene). 

4d15 Delacon 

Biotechnik 

GmbH 

Timianolje, 

syntetisk 

stjerneanisolje 

og pulver av 

kvillajabark 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av eteriske, 

mikroinnkapslede oljer av timian 

(Thymus vulgaris L.)(1) og 

syntetisk stjerneanis(2):  

≥ 74 mg/g 

Pulver av kvillajabark (Quillaja 

saponaria): ≥ 200 mg/g 

Saponiner: ≤ 23 mg/g 

Fast form 

Karakterisering av de aktive 

stoffene 

Timianolje: tymol, 2–4 mg/g 

Stjerneanis (framstilt ved 

kjemisk syntese): (trans- og cis)-

anetol, 40–50 mg/g 

Pulver av kvillajabark (Quillaja 

saponaria): ≥ 200 mg/g 

Analysemetoder(3) 

Mengdebestemmelse av tymol i 

tilsetningsstoffet, premikser og 

fôrvarer: gasskromatografi med 

massespektrometri (GC/MS) 

Oppfôrings-

kyllinger 

Livkyllinger 

Mindre utbredte 

fuglearter til 

oppfôring og 

egglegging 

— 150 150 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, hold-

barhetstid og pelleterings-

stabilitet. 

2. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske 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 ånde-

drettsvern. 

30. mars 2027 

(1) Som definert i Den europeiske farmakopé utarbeidet av Europarådet (PhEur, 2005). 

(2) En blanding av rene forbindelser som etterligner profilen for naturlig eterisk stjerneanisolje (uten estragol). 

(3) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 

 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/207 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/429 

av 10. mars 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert 

som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert 

som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

fuglearter, om endring av forordning (EF) nr. 358/2005 og forordning (EF) nr. 1284/2006 og om oppheving av 

forordning (EU) nr. 516/2010 (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa 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 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 endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert som Aspergillus 

aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som 

Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 358/2005(3), for oppfôringskalkuner ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1284/2006(4) og for verpehøner ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 516/2010(5). Preparatet 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 endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus 

(tidligere klassifisert som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9553) og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og verpehøner og, i samsvar med artikkel 7 i 

nevnte forordning, om ny godkjenning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle andre fuglearter. Søkeren anmodet om at 

dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden var vedlagt de 

nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

9. september 2015(6) med at preparatet under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at bruk av preparatet kan forbedre de 

avlstekniske parametrene hos oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og verpehøner. Myndigheten anså at disse 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

(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. 358/2005 av 2. mars 2005 om godkjenning uten tidsbegrensning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning 

av ny bruk av tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 57 av 3.3.2005, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1284/2006 av 29. august 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 235 av 30.8.2006, s. 3). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 516/2010 av 15. juni 2010 om permanent godkjenning av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer (EUT L 150 av 

16.6.2010, s. 46). 

(6) EFSA Journal 2015; 13(9):4235. 
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konklusjonene kan overføres til livkyllinger og avlskalkuner. Myndigheten anså videre at virkemåten til enzymene i 

tilsetningsstoffet kan anses å være den samme hos alle fjørfearter, og at konklusjonene om virkning hos utbredte 

fjørfearter dermed kan ekstrapoleres til mindre utbredte fjørfearter og til prydfugler. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått 

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

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert som 

Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som 

Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) 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. 358/2005 og (EF) nr. 1284/2006 bør derfor endres. Forordning (EF) nr. 516/2010 bør oppheves. 

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. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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 

Endringer av forordning (EF) nr. 358/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 358/2005 utgår posten for E 1621, endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6, endo-1,4-

betaglukanase EC 3.2.1.4, alfa-amylase EC 3.2.1.1 og endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8. 

Artikkel 3 

Endringer av forordning (EF) nr. 1284/2006 

I forordning (EF) nr. 1284/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 oppheves. 

2) Vedlegg II oppheves. 
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Artikkel 4 

Oppheving 

Forordning (EU) nr. 516/2010 oppheves. 

Artikkel 5 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet og er framstilt og merket før 30. september 2017 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 31. mars 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1621i Kemin 

Europa NV 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase EC 

3.2.1.6 

Endo-1,4-

betaglukanase EC 

3.2.1.4 

Alfa-amylase EC 

3.2.1.1 

Endo-1,4-

betaxylanase EC 

3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av: 

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

av Aspergillus aculeatinus (tidligere 

klassifisert som Aspergillus 

aculeatus) (CBS 589.94), 

— endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Trichoderma reesei (tidligere 

klassifisert som Trichoderma 

longibrachiatum) (CBS 592.94), 

— alfa-amylase framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9553), 

— endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma viride (NIBH FERM 

BP4842) med en aktivitet på minst: 

— endo-1,3(4)-betaglukanase:  

10 000 U(1)/g, 

— endo-1,4-betaglukanase:  

310 000 U(2)/g, 

— alfa-amylase: 400 U(3)/g, 

— endo-1,4-betaxylanase:  

210 000 U(4)/g. 

Flytende form 

Alle 

fuglearter 

— Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

500 U 

Endo-1,4-

betaglukanase 

15 500 U 

Alfa-amylase 

20 U 

Endo-1,4-

betaxylanase 

10 500 U 

— 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet. 

2. For brukere av tilsetnings-

stoffet 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. 

31. mars 2027 



   

 

8
.8

.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. 6

2
/2

1
1
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

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

av Aspergillus aculeatinus (CBS 

589.94), 

— endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Trichoderma reesei (CBS 592.94), 

— alfa-amylase framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9553), 

— endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma viride (NIBH FERM 

BP4842) 

Analysemetode(5) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet av: 

— endo-1,3(4)-betaglukanase: kolori-

metrisk metode basert på enzymatisk 

hydrolyse av betaglukansubstrat fra 

bygg ved pH 7,5 og 30 °C, 

— endo-1,4-betaglukanase: kolori-

metrisk metode basert på enzymatisk 

hydrolyse av cellulase på karbok-

sylmetylcellulose ved pH 4,8 og 

50 °C, 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

   — alfa-amylase: kolorimetrisk metode 

basert på dannelse av vannløselige, 

fargede fragmenter som oppstår når 

amylase virker på stivelsespoly-

mersubstrat kryssbundet med azurin 

ved pH 7,5 og 37 °C, 

— endo-1,4-betaxylanase: kolorimetrisk 

metode basert på enzymatisk 

hydrolyse av xylanase på 

bjørkexylansubstrat ved pH 5,3 og 

50 °C. 

Til bestemmelse i premikser og fôrvarer 

av: 

— endo-1,3(4)-betaglukanase: plate-

spredningsmetode basert på glu-

kanasediffusjon og påfølgende 

avfarging av det røde agarmediet på 

grunn av betaglukanhydrolyse, 

— endo-1,4-betaglukanase: kolori-

metrisk metode basert på mengde-

bestemmelse av vannløselige, 

fargede fragmenter som oppstår når 

cellulase virker på vannuløselig HE-

cellulosesubstrat kryssbundet med 

azurin, 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

   — alfa-amylase: kolorimetrisk metode 

basert på dannelse av vannløselige, 

blå fragmenter som oppstår når 

amylase virker på uløselige, blå-

fargede stivelsespolymersubstrater 

kryssbundet med azurin, 

— endo-1,4-betaxylanase: kolorimetrisk 

metode basert på mengdebe-

stemmelse av vannløselige, fargede 

fragmenter som oppstår når xylanase 

virker på hvetearabinoxylan kryss-

bundet med azurin. 

      

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 7,5 og 30 °C. 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra karboksymetylcellulose per minutt ved pH 4,8 og 50 °C. 

(3) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol glukose fra kryssbundet stivelsespolymer per minutt ved pH 7,5 og 37 °C. 

(4) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0067 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 °C. 

(5) 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) 2017/439 

av 13. mars 2017 

om godkjenning av L-lysinsulfat framstilt av Escherichia coli 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 slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av L-lysinsulfat som 

tilsetningsstoff i fôrvarer. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-lysinsulfat framstilt ved gjæring 

med Escherichia coli CGMCC 3705 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 16. juni 2015(2) 

og 26. januar 2017(3) med at L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med Escherichia coli CGMCC 3705 under de foreslåtte 

bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det anses som en effektiv 

kilde til aminosyren lysin for alle dyrearter. Den konkluderte videre med at L-lysinsulfat som tilskudd bør beskyttes mot 

nedbryting i vommen for å ha full virkning hos drøvtyggere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

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

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 14.3.2017, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2015; 13(7):4155. 

(3) EFSA Journal 2017; 15(2):4714. 

2019/EØS/62/12 
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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 13. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger 

3c323  L-lysinsulfat Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Granulat med et innhold av  

L-lysin på minst 55 % og 

— et vanninnhold på høyst 4 % 

og 

— et sulfatinnhold på høyst 

22 %. 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

L-lysinsulfat framstilt ved 

gjæring med Escherichia coli 

CGMCC 3705 

Kjemisk formel: C12H28N4O4 · 

H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

COOH]2SO4 

CAS-nummer: 60343-69-3 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av  

L-lysin i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttekromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-UV/FD) – 

EN ISO 17180 

Alle arter — — 10 000 1. Innholdet av L-lysin skal angis 

på merkingen av tilsetnings-

stoffet. 

2. L-lysinsulfat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsan-

svarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding. 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. 

2. april 2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   Til påvisning av sulfat i 

tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 20301 

Til mengdebestemmelse av  

L-lysin i fôrblandinger og 

fôrmidler: 

— Ionebyttekromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-UV) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009(2) 

      

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/440 

av 13. mars 2017 

om godkjenning av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og 

Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og 

mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og mindre utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av godkjenningen: 

Danisco (UK) Ltd, som opptrer som Danisco Animal Nutrition)(*) 

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 slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet av 

Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens 

(NRRL B-50104). Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens 

(PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og mindre 

utbredte fjørfearter til egglegging. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 24. mai 2016(2) 

med at preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus 

amyloliquefaciens (NRRL B-50104) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på menneskers eller 

dyrs helse eller på miljøet, og at det kan forbedre ytelsen til oppfôringskyllinger. Denne konklusjonen kan utvides til 

også å omfatte bruk av tilsetningsstoffet til livkyllinger og kan ekstrapoleres til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring 

og mindre utbredte fjørfearter til egglegging. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for 

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

5) Vurderingen av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og 

Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 14.3.2017, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(6):4505. 

2019/EØS/62/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. mars 2017. 

 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 

4b1827 Danisco (UK) 

Ltd (som 

opptrer som 

Danisco 

Animal 

Nutrition) 

Bacillus amyloli-

quefaciens PTA-

6507, Bacillus 

amyloliquefaciens 

NRRL 

B-50013) og 

Bacillus amyloli-

quefaciens NRRL 

B-50104 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Bacillus amylolique-

faciens PTA-6507, Bacillus 

amyloliquefaciens NRRL 

B-50013) og Bacillus 

amyloliquefaciens NRRL B-

50104 som inneholder minst 

2,5 × 109 KDE/g (totalt) med en 

bakteriekonsentrasjon på minst 

8,3 × 108 av hver stamme / g 

tilsetningsstoff. 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

amyloliquefaciens PTA-6507, 

Bacillus amyloliquefaciens 

NRRL 

B-50013) og Bacillus amyloli-

quefaciens NRRL B-50104 

Analysemetode(1) 

Identifikasjon og telling av 

Bacillus amyloliquefaciens PTA-

6507, Bacillus amyloliquefaciens 

NRRL 

Oppfôrings-

kyllinger 

Livkyllinger 

Mindre 

utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring og 

til egglegging 

— 7,5 × 107 — 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, hold-

barhetstid og pellete-

ringsstabilitet. 

2. Bruk er tillatt i fôr som 

inneholder følgende godkjente 

koksidiostatika: narasin/ 

nicarbazin, maduramicinam-

monium, lasalocid A-natrium, 

salinomycinnatrium, monen-

sinnatrium, robenidinhydro-

klorid, diclazuril, dekokinat, 

semduramicinnatrium eller 

nicarbazin. 

3. 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. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med personlig 

verneutstyr. 

3. april 2027 
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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 KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   B-50013 og Bacillus amyloli-

quefaciens NRRL B-50104 i 

tilsetningsstoffet, premikser og 

fôrvarer 

— Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

— Telling: Platesprednings-

metoden etter varmebehand-

ling – EN 15784 

      

(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) 2017/447 

av 14. mars 2017 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus icheniformis (DSM 5749) som  

tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, avvente smågriser, oppfôringssvin, kalver beregnet på avl og  

oppfôringskalkuner, og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 600/2005 

(innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 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 Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) ble godkjent uten tidsbegrensning i 

samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1453/2004(3), for oppfôringssvin og smågriser ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004(4) og for oppfôrings-

kalkuner og kalver ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005(5). Preparatet 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 Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, smågriser, oppfôringssvin, kalver beregnet på avl og oppfôringskalkuner. 

Søknaden i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning gjaldt også vurdering av dette preparatet for en ny bruk i 

drikkevann. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juli 2016(6) 

med at preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten anså at 

tilsetningsstoffet brukt i i fôrvarer og drikkevann kan forbedre ytelsen til smågriser, oppfôringssvin, avlspurker og 

kalver beregnet på avl. Når det gjelder bruk av tilsetningsstoffet til oppfôringskalkuner, var konklusjonen at to studier ga 

et visst belegg for en positiv virkning på forholdet mellom fôrinntak og vektøkning, og at en tredje studie viste en 

betydelig større vektøkning hos hunndyr, men ingen vesentlig forskjell i vektøkning hos hanndyr. Myndigheten anser 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 15.3.2017, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

(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. 1453/2004 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 269 av 17.8.2006, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse tilsetnings-

stoffer, og om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 370 av 17.12.2004, 

s. 24). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i 

fôrvarer, midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 99 av 

19.4.2005, s. 5). 

(6) EFSA Journal 2016; 14(9):4558. 

2019/EØS/62/14 
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ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også 

gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Disse bevisene er imidlertid blitt bedømt som en vesentlig indikasjon på forbedring av de avlstekniske parametrene for 

vektøkning, i tillegg til den langvarige bruken av tilsetningsstoffet. Vurderingen var derfor at de framlagte dataene 

oppfyller vilkårene for påvisning av at tilsetningsstoffet har virkning hos oppfôringskalkuner når det brukes i fôrvarer og 

drikkevann. 

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) 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) Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1453/2004, 

(EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 600/2005 endres. 

8) 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. 

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 

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. 1453/2004 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1453/2004 oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2148/2004 utgår posten for E 1700, Bacillus licheniformis (DSM 5749) og Bacillus subtilis 

(DSM 5750). 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 600/2005 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 600/2005 utgår posten for E 1700, Bacillus licheniformis (DSM 5749) og Bacillus subtilis 

(DSM 5750). 
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Artikkel 5 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 4. oktober 2017 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 4. april 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. mars 2017. 

 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 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1700i Chr. Hansen 

A/S 

Bacillus subtilis 

(DSM 5750) og 

Bacillus licheni-

formis (DSM 

5749) 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Bacillus subtilis 

(DSM 5750) og Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) 

som inneholder minst 

3,2 × 1010 KDE / g til-

setningsstoff 

(i forholdet 1/1) 

Fast form 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Levedyktige sporer av 

Bacillus subtilis 

(DSM 5750) og Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) 

Analysemetode(1) 

Identifikasjon og telling av 

Bacillus subtilis DSM 5750 

og Bacillus licheniformis 

(DSM 5749) i tilsetnings-

stoffet, premikser og vann: 

— Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Avvente 

smågriser 

Oppfôrings-

svin 

Purker 

Kalver 

beregnet på avl 

Oppfôrings-

kalkuner 

— 1,3 × 109 — 6,5 × 108 — 1. I bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis 

lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2. Tilsetningsstoffet kan 

brukes i drikkevann. 

3. Ved bruk av til-

setningsstoffet i 

drikkevann skal det 

sikres at tilsetnings-

stoffet spres på en 

ensartet måte. 

4. Til bruk til avvente 

smågriser på opptil  

35 kg. 

4. april 2027 
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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 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

   — Telling: Platespred-

ningsmetoden med bruk 

av trypton-soya-agar – 

EN 15784 

      5. For brukerne av 

tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de 

driftsansvarlige for 

fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. 

Dersom disse risiko-

ene 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 

åndedrettsvern og 

hudvern. 

 

(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) 2017/455 

av 15. mars 2017 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum 

(NCIMB 41638) og Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder(*) 

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 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 

Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) og Lactobacillus rhamnosus 

(NCIMB 41640). Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av Lactobacillus fermentum 

(NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) og Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 1. desember 

2015(2) med at preparatet av Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) og 

Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet tilsatt i pasteurisert melk eller et havrebasert produkt fører til en 

syrning som bidrar til bevaring av det ferdige hundefôret. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for 

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

5) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) og 

Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette 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 «konserverings-

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 16.3.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(1):4340. 
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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 15. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE tilsetningsstoff / kg 

fôrmiddel 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: konserveringsmidler 

1a001 — Lactobacillus 

fermentum 

(NCIMB 41636), 

Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 41638) 

og Lactobacillus 

rhamnosus 

(NCIMB 41640) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus fer-

mentum (NCIMB 41636), Lacto-

bacillus plantarum (NCIMB 

41638) og Lactobacillus 

rhamnosus (NCIMB 41640) med 

et samlet innhold av Lactobacilli 

på minst 1,0 × 108 KDE / g 

tilsetningsstoff (med et innhold av 

hver Lactobacillus på minst 

1,0 × 107 KDE / g tilsetningsstoff) 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Lacto-

bacillus fermentum (NCIMB 

41636), Lactobacillus plantarum 

(NCIMB 41638) og Lactobacillus 

rhamnosus (NCIMB 41640) 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: plate-

spredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar (EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Hunder — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

vilkår. 

2. Dette tilsetningsstoffet skal bare brukes 

i havrebaserte produkter og i pasteuri-

sert melk. 

3. Anbefalte doser av tilsetningsstoffet: 

— 6 × 108 KDE / kg havrebaserte 

produkter (90 % vanninnhold) 

— 2,7 x 1010 KDE / kg pasteurisert 

melk 

4. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom risikoene ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og tiltakene, 

skal tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder hudvern. 

5. april 2027 

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

 



Nr. 62/230 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/686  

av 1. februar 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/96 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse 

for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 19 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96(2) er det fastsatt at utslippsgrensene som kalles trinn III B for motorer med 

kompresjonstenning i effektområdet 56–130 kW, får anvendelse fram til 30. september 2016 for typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som er utstyrt med slike motorer, og fram til 30. september 2017 

for omsetning av slike traktorer. Trinn IV, med strengere utslippsgrenser enn trinn III B, vil få anvendelse fra  

1. oktober 2016 for typegodkjenning av slike motorer og smalsporede traktorer som er utstyrt med slike motorer og fra 

1. oktober 2017 for omsetning av slike motorer. 

2) For å unngå at Unionens regelverk inneholder tekniske krav som ennå ikke kan oppfylles, og for å unngå situasjoner der 

jordbruks- og skogbrukstraktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som er utstyrt med motorer i effektområdet 56–130 kW, ikke 

lenger kan typegodkjennes, bringes i omsetning eller tas i bruk, er det nødvendig å fastsette en overgangsperiode på ett 

år. I løpet av denne perioden kan traktorer fortsatt typegodkjennes, bringes i omsetning eller tas i bruk dersom de 

oppfyller utslippsgrensene i trinn III B. 

3) For å sikre en smidig overgang for industrien ved anvendelse av de neste trinn IV og V for utslippsgrenser for 

jordbruks- og skogbrukstraktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som er utstyrt med motorer i effektområdet 56–130 kW, er 

det nødvendig å tilpasse vilkårene for anvendelse av den fleksible ordningen på dem og tillate ordningen i trinn IV med 

en høyere prosentandel. 

4) Delegert forordning (EU) 2015/96 bør derfor endres. 

5) Delegert forordning (EU) 2015/96 har allerede fått anvendelse, mens endringene av den for å sikre en smidig overgang 

til anvendelse av trinn IV på traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 er gjort mulig og er obligatoriske etter anvendelsesdatoen 

for nevnte trinn (30. september 2016) for slike traktorer, som følge av endringen av forordning (EU) nr. 167/2013 ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(3). Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2015/96 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 11 skal nr. 4 lyde: 

«4. Med hensyn til typegodkjenning og omsetning 

a) skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 3c og 3d i direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2,  

T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, utsettes med fire år, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 12.4.2017, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 11. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 
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b) skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 4a i direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og 

C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, utsettes med tre år, 

c) skal overgangs- og unntaksbestemmelsene i artikkel 9 nr. 4a og i artikkel 10 nr. 5 i direktiv 97/68/EF og i artikkel 39 i 

forordning (EU) nr. 167/2013 for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 

nr. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, også utsettes med tre år.» 

2) I vedlegg V skal nr. 1.1.1 lyde: 

«1.1.1. Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal i hver 

motorkategori ikke overstige 20 % av det antall kjøretøyer som produsenten årlig bringer i omsetning med motorer i 

det relevante effektområdet (beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Med 

forbehold for første punktum i dette nummer skal antall traktorer i gruppe T2, T4,1 og C2 som bringes i omsetning i 

henhold til den fleksible ordningen i trinn IV, i hver motorkategori ikke overstige 150 % av det antall kjøretøyer som 

produsenten årlig bringer i omsetning med motorer i det relevante effektområdet (beregnet som et gjennomsnitt av 

salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Dersom en kjøretøyprodusent har brakt jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen i et tidsrom som er kortere enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra 

det faktiske tidsrommet kjøretøyprodusenten har brakt jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen.» 

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 1. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1327/2014 

av 12. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) i tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter og tradisjonelt røykt fisk 

og tradisjonelt røykte fiskerivarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i 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 polysykliske aromatiske hydro-

karboner (PAH) i næringsmidler, herunder røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt fisk og røykte fiskerivarer. 

2) I henhold til nevnte forordning må grenseverdiene for PAH være så sikre og så lave som det med rimelighet er mulig å 

oppnå (ALARA) på grunnlag av god framstillings- og landbruks-/fiskeripraksis. I 2011 viste data for røykt fisk og røykt 

kjøtt at det var mulig å oppnå lavere grenseverdier. I noen tilfeller var det imidlertid nødvendig med en tilpasning av 

røykingsmetoden. En overgangsperiode på tre år ble derfor innført for røykt kjøtt, røykte kjøttprodukter, røykt fisk og 

røykte fiskerivarer før de lavere grenseverdiene fikk anvendelse fra 1. september 2014. 

3) Nye opplysninger viser imidlertid at selv om god røykepraksis er anvendt så langt det er mulig, kan det i flere 

medlemsstater ikke oppnås lavere PAH-verdier for visse typer tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte 

kjøttprodukter og tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskerivarer, ettersom røykepraksisen i disse tilfellene ikke 

kan endres uten at næringsmidlenes organoleptiske egenskaper endres betraktelig. Som en konsekvens vil slike 

tradisjonelt røykte produkter forsvinne fra markedet og føre til at mange små og mellomstore bedrifter (SMB) legges 

ned. 

4) Visse medlemsstater bør derfor gis et unntak på tre år fra anvendelsen av de lavere grenseverdiene for PAH fra  

1. september 2014 når det gjelder lokal produksjon og lokalt forbruk av tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte 

kjøttprodukter og/eller tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskerivarer. Gjeldende grenseverdier bør fortsatt få 

anvendelse på disse røykte produktene. Unntaket bør gjelde alt kjøtt og alle kjøttprodukter og/eller all fisk og alle 

fiskerivarer uten å navngi spesifikke næringsmidler.  

5) Berørte medlemsstater bør fortsette å overvåke forekomsten av PAH i disse produktene og opprette programmer for å 

gjennomføre god praksis for røyking der det er mulig. 

6) Innen 3 år fra anvendelsen av denne forordning bør situasjonen vurderes på nytt på bakgrunn av all tilgjengelig 

informasjon, noe som kan føre til en mer begrenset og detaljert liste over røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt 

fisk og røykte fiskerivarer der et unntak for lokal produksjon og lokalt forbruk kan gis uten tidsbegrensning. 

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 358 av 13.12.2014, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2017 av  

7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 12. 

(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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nytt nr. 6 og nytt nr. 7 lyde: 

«6.  Som unntak fra artikkel 1 kan Irland, Spania, Kroatia, Kypros, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Den slovakiske 

republikk, Finland, Sverige og Det forente kongerike tillate at tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter som 

er røykt og beregnet på konsum på deres territorium, og som har et innhold av PAH som overstiger grenseverdiene i nr. 6.1.4. i 

vedlegget, bringes i omsetning, forutsatt at produktene overholder grenseverdiene som får anvendelse før 1. september 2014, 

dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen av benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten og krysen. 

Nevnte medlemsstater skal fortsette å overvåke forekomsten av PAH i tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og 

skal opprette programmer for å gjennomføre god praksis for røyking der det er mulig både innenfor økonomiske rammer og 

uten å miste produktenes typiske organoleptiske egenskaper. 

Innen 3 år fra denne forordning får anvendelse skal situasjonen vurderes på nytt på bakgrunn av all tilgjengelig informasjon 

for å fastsette en liste over røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter der unntaket for lokal produksjon og lokalt forbruk skal 

videreføres uten tidsbegrensing. 

7.  Som unntak fra artikkel 1 kan Irland, Latvia, Romania, Finland, Sverige og Det forente kongerike tillate at tradisjonelt 

røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskerivarer, røykt og beregnet for konsum på deres territorium, med innhold av PAH som 

overstiger grenseverdiene fastsatt i nr. 6.1.5. i vedlegget, bringes i omsetning, forutsatt at grenseverdiene som får anvendelse 

før 1. september 2014, overholdes, dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen av benzo(a)pyren, 

benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten og krysen. 

Nevnte medlemsstater skal fortsette å overvåke forekomsten av PAH i tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskerivarer og skal 

opprette programmer for å gjennomføre god praksis for røyking der det er mulig både innenfor økonomiske rammer og uten 

å miste produktenes typiske organoleptiske egenskaper. 

Innen 3 år fra denne forordning får anvendelse skal situasjonen vurderes på nytt på bakgrunn av all tilgjengelig informasjon 

for å fastsette en liste over røykt fisk og røykte fiskerivarer der unntaket for lokal produksjon og lokalt forbruk skal 

videreføres uten tidsbegrensing.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/324 

av 24. februar 2017 

om endring av vedlegget til forordning (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 med hensyn til spesifikasjoner for basisk metakrylatkopolymer (E 1205)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 21. november 2014 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet basisk metakry-

latkopolymer (E 1205). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) Søkeren har anmodet om at definisjonen av tilsetningsstoffet endres med hensyn til den korte beskrivelsen av produksjons-

prosessen som følge av en modernisering av produksjonsprosessen. Etter en grundig gjennomgåelse av partikkelstørrelsen i 

den nåværende spesifikasjonen har søkeren anmodet om en endring av pulverets partikkelstørrelse. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok en uttalelse om tryggheten ved den 

foreslåtte endringen av spesifikasjonene for basisk metakrylatkopolymer (E 1205) som tilsetningsstoff i næringsmidler (4). 

På grunnlag av dataene som søkeren har framlagt, og den opprinnelige vurderingen av stoffet i 2010(5), konkluderte 

Myndigheten med at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet basisk metakrylatkopolymer 

(E 1205) ikke utgjør et sikkerhetsproblem. 

6) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 25.2.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 14. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2016;14(5):4490, s. 13. 

(5) EFSA Journal 2010;8(2):1513, s. 23. 
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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 24. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer i postene for tilsetningsstoff E 1205, basisk metakry-

latkopolymer: 

1) Posten for definisjonen skal lyde: 

«Definisjon Basisk metakrylatkopolymer framstilles ved termisk kontrollert polymerisasjon av monomerene 

metylmetakrylat, butylmetakrylat og dimetylaminoetylmetakrylat (oppløst i 2-propanol) ved bruk av et 

initieringssystem som avgir frie radikaler. En alkylmerkaptan brukes til å modifisere polymerkjeden. 

Polymerløsningen ekstruderes og granuleres under vakuum for å fjerne rester av flyktige bestanddeler. 

Granulatene selges som de er, eller gjennomgår enda en maling (mikronisering).» 

2) Posten for partikkelstørrelse skal lyde: 

«Pulverets partikkelstørrelse (danner en film ved bruk) < 50 μm på minst 95 % 

< 20 μm på minst 50 % 

< 3 μm: ikke over 10 %» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/335 

av 27. februar 2017 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse sukkervarer med redusert energiinnhold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 27. mai 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse 

sukkervarer med redusert energiinnhold. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Steviolglykosider er kalorifrie søtlige bestanddeler som kan brukes til å erstatte kaloriholdig sukker i visse sukkervarer, 

og dermed redusere kaloriinnholdet og gi forbrukerne produkter med redusert energiinnhold, i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1333/2008. Kombinert bruk av steviolglykosider og sukker tilfører produktene sødme og forbedrer 

smaksprofilen sammenlignet med produkter der det bare brukes steviolglykosider, ettersom sukkeret skjuler 

ettersmaken av steviolglykosidene. 

5) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

6) I 2010 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse(3) om sikkerheten ved steviolglykosider når det gjelder den 

foreslåtte bruken som tilsetningsstoff i næringsmidler (E 960), og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 

4 mg/kg kroppsvekt/dag, uttrykt som steviolekvivalenter. 

7) I 2015 reviderte Myndigheten eksponeringsvurderingen for steviolglykosider og konkluderte med at eksponerings-

estimatene ligger under ADI for alle aldersgrupper, unntatt for småbarn i den høyeksponerte gruppen (95-prosentilen) i 

én stat(4). Eksponeringsberegninger utført av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i 2015 viste at den foreslåtte 

utvidelsen av bruken, under forutsetning av en markedsandel på 25 % for steviolglykosidholdige produkter og under 

forutsetning av 100 % merkelojalitet, ikke påvirker 95-prosentilen av eksponeringen av barn i alderen to til seks år i 

Nederland. 

8) I sin uttalelse av 2015 påpekte Myndigheten at det ikke var mulig i klassifiseringssystemet FoodEx å gjenspeile alle 

begrensninger/unntak for bruk av steviolglykosider (E 960) i næringsmidlene i næringsmiddelkategori 05.2. Derfor 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 28.2.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 14. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2010;8(4):1537. 

(4) EFSA Journal 2015;13(6):4146. 
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skulle det høyeste nivået på 2 000 mg/kg omfatte hele næringsmiddelkategorien, noe som førte til en overvurdering av 

eksponeringen. Dessuten ble næringsmidler i kategori 05.2. «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk 

pust» ikke identifisert som en av de viktigste næringsmiddelkategoriene som bidrar til eksponering for steviolglykosider 

(E 960). 

9) Tatt i betraktning at den estimerte eksponeringen ligger under ADI for alle aldersgrupper, utgjør ikke de foreslåtte 

bruksmåtene og -nivåene av steviolglykosider (E 960) et sikkerhetsproblem. 

10) Steviolglykosider (E 960) bør derfor godkjennes til bruk som søtstoff i visse sukkervarer med redusert energiinnhold i 

næringsmiddelkategori 05.2 «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust»: harde sukkervarer 

(godteri, kjærlighet på pinne), myke sukkervarer (tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows), lakris, 

nougat og marsipan (høyst 350 mg/kg), forfriskende halspastiller med sterk smak (høyst 670 mg/kg) og svært små 

pastiller for frisk pust (høyst på 2 000 mg/kg). 

11) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 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 til forordning (EF) nr. 1333/2008 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 27. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

 

N
r. 6

2
/2

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
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG 

I næringsmiddelkategori 05.2 «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Posten for E 960 steviolglykosider som gjelder «Bare sukkervarer uten tilsatt sukker», skal lyde: 

 «E 960 Steviolglykosider 350 (60) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker 

Bare harde sukkervarer med redusert energiinnhold (godteri og kjærlighet på pinne) 

Bare myke sukkervarer med redusert energiinnhold (tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows) 

Bare lakris med redusert energiinnhold 

Bare nougat med redusert energiinnhold 

Bare marsipan med redusert energiinnhold» 

b) Posten for E 960 steviolglykosider som gjelder «Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker», skal lyde: 

 «E 960 Steviolglykosider 670 (60) Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker» 

c) Posten for E 960 steviolglykosider som gjelder «Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker», skal lyde: 

 «E 960 Steviolglykosider 2 000 (60) Bare svært små pastiller for frisk pust, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/378 

av 3. mars 2017 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse 

aromastoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

ble innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres i samsvar med den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromaer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet («Myndigheten») har bedt om ytterligere vitenskapelige data om for å kunne fullføre vurderingen innen 

fristene fastsatt i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

5) For de stoffene som hører inn under aromagruppevurderingen («FGE 203 rev.1»), ble det i EU-listen fastsatt en frist til 

31. desember 2012 for å framlegge ytterligere vitenskapelige data. De stoffene som hører inn under FGE 203 rev. 1, er: 

deka-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.139), hepta-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.153), heksa-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.162), nona-2,4-

dien-1-ol (FL-nr. 02.188), heksa-2(trans),4(trans)-dienal (FL-nr. 05.057), trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal  

(FL-nr. 05.064), nona-2,4-dienal (FL-nr. 05.071), 2,4-dekadienal (FL-nr. 05.081), hepta-2,4-dienal (FL-nr. 05.084), 

penta-2,4-dienal (FL-nr. 05.101), undeka-2,4-dienal (FL-nr. 05.108), dodeka-2,4-dienal (FL-nr. 05.125), okta-

2(trans),4(trans)-dienal (FL-nr. 05.127), deka-2(trans),4(trans)-dienal (FL-nr. 05.140), deka-2,4,7-trienal  

(FL-nr. 05.141), nona-2,4,6-trienal (FL-nr. 05.173), 2,4-oktadienal (FL-nr. 05.186), tr-2, tr-4-nonadienal  

(FL-nr. 05.194), tr-2,tr-4-undekadienal (FL-nr. 05.196) og heksa-2,4-dienylacetat (FL-nr. 09.573). Slike data er framlagt 

av søkeren. 

6) Den kjemiske gruppen omfatter heksa-2(trans),4(trans)-dienal (FL-nr. 05.057) og deka-2(trans),4(trans)-dienal  

(FL-nr. 05.140), som ble brukt som representative stoffer for gruppen, og som det ble framlagt toksisitetsdata om.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 4.3.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 16. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 
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7) Myndigheten har vurdert disse to representative stoffenes genotoksisitet i sin vitenskapelige uttalelse av  

26. mars 2014(1). 

8) For heksa-2(trans),4(trans)-dienal (FL-nr. 05.057) bekreftet Myndigheten at stoffet utgjør en sikkerhetsrisiko, på 

bakgrunn av data fra publikasjoner der det rapporteres om induksjon av DNA-addukter i forskjellige systemer in vitro 

og in vivo, samt IARC-klassifiseringen av stoffet som mulig kreftframkallende for mennesker og tatt i betraktning 

IARCs konklusjon om at mekanistiske data ytterligere underbygger relevansen for mennesker av data om 

kreftframkallende egenskaper hos dyr, og at det er moderate bevis for induksjon av tumorer via en genotoksisk 

mekanisme. 

9) For deka-2(trans),4(trans)-dienal (FL-nr. 05.140) kom Myndigheten til den konklusjon at en genotoksisk mekanisme 

uten terskelverdi ikke kan utelukkes, ettersom det er visse indikasjoner på genotoksisitet in vivo, og tatt i betraktning at 

det finnes bevis fra in vitro-studier på induksjon av ulike typer DNA-skade (oksiderte DNA-baser og store addukter). 

10) Alt i alt konkluderte Myndigheten med at det ikke kan utelukkes at begge representative stoffer for gruppen utgjør en 

sikkerhetsrisiko med hensyn til genotoksisitet, og at denne konklusjonen også gjelder for de andre stoffene i FGE-

gruppe 203. 

11) De berørte parter har oppgitt at de som respons på den bekymring Myndigheten har gitt uttrykk for, er i gang med 

forskjellige toksisitetsstudier av stoffene i FGE-gruppe 203. Dessuten har Kommisjonen bedt om ytterligere 

opplysninger med henblikk på en fullstendig vurdering av sikkerheten ved disse stoffene. 

12) De berørte parter framla studiene og opplysningene 26. september 2016. 

13) I påvente av Myndighetens vurdering av stoffene i FGE-gruppen, en eventuell fullstendig vurdering av disse stoffene 

etter prosedyren for EFSAs CEF-gruppe og den etterfølgende regelverksprosedyren bør vilkårene for bruk av disse 

stoffene begrenses til deres nåværende bruk. 

14) Av tekniske grunner bør det fastsettes overgangsperioder for næringsmidler som ikke oppfyller vilkårene i vedlegget, og 

som er brakt i omsetning i Unionen eller sendt fra tredjestater til Unionen før ikrafttredelsen av denne forordning. 

15) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

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 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Næringsmidler som er tilsatt et aromastoff oppført i vedlegget til denne forordning, som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i 

det vedlegget, og som lovlig er brakt i omsetning før ikrafttredelsen av denne forordning, kan markedsføres fram til sin 

holdbarhetsdato eller siste forbruksdato. 

  

(1) «Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 203 Rev 1 (FGE.203 Rev1): alpha,beta-unsaturated aliphatic aldehydes and 

precursors from chemical subgroup 1.1.4 of FGE.19 with two or more conjugated double-bonds and with or without additional non-

conjugated double-bonds». EFSA Journal 2014;12(4):3626, 31 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3626. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/241 

 

2. Næringsmidler som er tilsatt et aromastoff oppført i vedlegget til denne forordning, som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i 

det vedlegget, og som er importert til Unionen fra en tredjestat, kan markedsføres fram til sin holdbarhetsdato eller siste 

forbruksdato dersom importøren av disse næringsmidlene kan dokumentere at de var sendt fra den aktuelle tredjestaten og var 

på vei til Unionen før ikrafttredelsen av denne forordning. 

3. Overgangsperiodene fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på blandinger av aromaer. 

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 3. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i del A avsnitt 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Posten for FL-nr. 02.139 skal lyde: 

«02.139 deka-2,4-dien-1-ol 18409-21-7 1189 11748  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 2 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 9 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 2 mg/kg 

1 EFSA» 

b) Posten for FL-nr. 02.153 skal lyde: 

«02.153 hepta-2,4-dien-1-ol 33467-79-7 1784   Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 35 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 30 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 100 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 25 mg/kg 

1 EFSA» 
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c) Posten for FL-nr. 02.162 skal lyde: 

«02.162 heksa-2,4-dien-1-ol 111-28-4 1174   Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 3 – ikke mer enn 4 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 4 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 4 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 2 mg/kg 

1 EFSA» 

d) Posten for FL-nr. 02.188 skal lyde: 

«02.188 nona-2,4-dien-1-ol 62488-56-6 1183 11802 Minst 92 %. Sekundær bestanddel: 3–

4 % 2-nonen-1-ol. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 14,5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 2,5 mg/kg 

1 EFSA» 

e) Posten for FL-nr. 05.057 skal lyde: 

«05.057 heksa-2(trans), 

4(trans)-dienal 

142-83-6 1175 640  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 10 mg/kg 

1 EFSA» 



   

 

 

N
r. 6

2
/2

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
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

      I kategori 4.2 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 0,05 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 4 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 10 mg/kg 

  

f) Posten for FL-nr. 05.064 skal lyde: 

«05.064 trideka-2(trans), 

4(cis),7(cis)-trienal 

13552-96-0 1198 685 Minst 71 %. Sekundære bestanddeler: 

14 % 4-cis-7-cis-tridekadienol, 6 % 3-

cis-7-cis-tridekadienol, 5 % 2-trans-7-

cis-tridekadienal, 3 % 2-trans-4-trans-

7-cis-tridekatrienal. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 

g) Posten for FL-nr. 05.064 skal lyde: 

«05.071 nona-2,4-dienal 6750-03-4 1185 732 Minst 89 %. Sekundære bestanddeler: 

5-6 % 2,4-nonadien-1-ol og 1-2 %  

2-nonen-1-ol. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 
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      I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

  

h) Posten for FL-nr. 05.081 skal lyde: 

«05.081 2,4-dekadienal 2363-88-4 3135 2120 Minst 89 %. Sekundære bestanddeler: 

blanding av (cis, cis)-, (cis, trans)- og 

(trans, cis)-2,4-dekadienaler (summen 

av alle isomerer: 95 %), aceton og 

isopropanol. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 5 mg/kg (unntatt i kategori 5.3 – 

ikke mer enn 10 mg/kg) 

I kategori 6 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 7,5 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

1 EFSA» 

i) Posten for FL-nr. 05.084 skal lyde: 

«05.084 hepta-2,4-dienal 4313-03-5 1179 729 Minst 92 %. Sekundære bestanddeler: 

2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienal og 2–4 % 

2,4-heptadiensyre. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 10 mg/kg 

1 EFSA» 



   

 

 

N
r. 6

2
/2

4
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

      I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 0,5 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 6 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 6 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

  

j) Posten for FL-nr. 05.101 skal lyde: 

«05.101 penta-2,4-dienal 764-40-9 1173 11695  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 

k) Posten for FL-nr. 05.108 skal lyde: 

«05.108 undeka-2,4-dienal 13162-46-4 1195 10385  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 
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      I kategori 4,2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 1 mg/kg (unntatt i kategori 5.3 – 

ikke mer enn 10 mg/kg) 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

  

l) Posten for FL-nr. 05.125 skal lyde: 

«05.125 dodeka-2,4-dienal 21662-16-8 1196 11758 Minst 85 %. Sekundær bestanddel:  

11–12 % 2-trans-4-cis-isomer. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 1 mg/kg (unntatt i kategori 5.3 – 

ikke mer enn 10 mg/kg) 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 
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m) Posten for FL-nr. 05.127 skal lyde: 

«05.127 okta-2(trans), 

4(trans)-dienal 

30361-28-5 1181 11805  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 2 mg/kg 

1 EFSA» 

n) Posten for FL-nr. 05.140 skal lyde: 

«05.140 deka-2(trans), 

4(trans)-dienal 

25152-84-5 1190 2120 Minst 89 %. Sekundære bestanddeler: 

3–4 % blanding av (cis-cis)-, (cis-

trans)- og (trans-cis)-2,4-dekadienaler, 

3–4 % aceton samt spor av 

isopropanol. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 5 mg/kg (unntatt i kategori 5.3 – 

ikke mer enn 10 mg/kg) 

I kategori 6 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 7,5 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

1 EFSA» 
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o) Posten for FL-nr. 05.141 skal lyde: 

«05.141 deka-2,4,7-trienal 51325-37-2 1786   Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 

p) Posten for FL-nr. 05.173 skal lyde: 

«05.173 nona-2,4,6-trienal 57018-53-8 1785   Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 15 mg/kg 

1 EFSA» 
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q) Posten for FL-nr. 05.186 skal lyde: 

«05.186 2,4-oktadienal 5577-44-6  11805  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 2 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 2 mg/kg 

1 EFSA» 

r) Posten for FL-nr. 05.194 skal lyde: 

«05.194 tr-2, tr-4-nonadienal 5910-87-2  732 Minst 89 %. Sekundære bestanddeler: 

minst 5 % 2,4-nonadien-1-ol og  

2-nonen-1-ol og andre isomerer av 

2,4-nonadienal. 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1,5 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 
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s) Posten for FL-nr. 05.196 skal lyde: 

«05.196 tr-2, tr-4-undekadi-

enal 

30361-29-6  10385  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 2 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 1 mg/kg (unntatt i kategori 5.3 – 

ikke mer enn 10 mg/kg) 

I kategori 6 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 9 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 10 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 11 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 1 mg/kg 

1 EFSA» 

t) Posten for FL-nr. 09.573 skal lyde: 

«09.573 heksa-2,4-dienyl-

acetat 

1516-17-2 1780 10675  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 4.2 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 6 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 14.2 – ikke mer enn 20 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 25 mg/kg 

I kategori 16 – ikke mer enn 25 mg/kg 

1 EFSA» 

 



Nr. 62/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked og bidrar i vesentlig grad til å 

verne borgernes helse og velferd og deres sosiale og økonomiske interesser. Forskjeller i nasjonal rett med hensyn til 

sikkerhetsvurderinger og godkjenninger av nye næringsmidler kan hindre fritt varebytte for slike næringsmidler og 

dermed skape rettslig usikkerhet og ulike konkurransevilkår. 

2) I gjennomføringen av Unionens næringsmiddelpolitikk er det nødvendig å sikre et høyt vernenivå for menneskers helse 

og forbrukernes interesser og et velfungerende indre marked, samtidig som det sikres innsyn. Et høyt nivå for miljøvern 

og en forbedring av miljøkvaliteten er blant målene for Unionen som er fastsatt i traktaten om Den europeiske union 

(TEU). Det er viktig at alt relevant EU-regelverk, herunder denne forordning, tar hensyn til disse målene. 

3) EU-regelverket som får anvendelse på næringsmidler, skal også få anvendelse på nye næringsmidler som bringes i 

omsetning i Unionen, herunder nye næringsmidler som importeres fra tredjestater. 

4) Unionens bestemmelser om nye næringsmidler ble fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(4). Disse bestemmelsene bør ajourføres for å forenkle gjeldende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 17. 

(1) EUT C 311 av 12.9.2014, s. 73. 

(2) Europaparlamentets holdning av 28. oktober 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. november 2015. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001 av 20. september 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for å gjere visse opplysningar 

tilgjengelege for ålmenta, og for vern av opplysningar som er sende over i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 258/97 (EFT L 253 av 21.9.2001, s. 17). 

2019/EØS/62/21 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/253 

 

framgangsmåter for godkjenning og for å ta hensyn til den seneste utviklingen i unionsretten og teknologiske framskritt. 

Forordning (EF) nr. 258/97 og (EF) nr. 1852/2001 bør oppheves og erstattes med denne forordning. 

5) Næringsmidler som skal brukes til tekniske formål, og genmodifiserte næringsmidler som allerede er omfattet av andre 

unionsrettsakter, bør ikke være omfattet av denne forordning. Genmodifiserte næringsmidler som er omfattet av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(1), næringsmiddelenzymer som er omfattet av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008(2), næringsmidler som utelukkende brukes som tilsetningsstoffer og er omfattet av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(3), aromaer i næringsmidler som er omfattet av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008(4), og ekstraksjonsmidler som er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/32/EF(5), bør derfor ikke være omfattet av denne forordning. 

6) Den eksisterende definisjonen av nye næringsmidler i forordning (EF) nr. 258/97 bør presiseres og ajourføres med en 

henvisning til den generelle definisjonen av næringsmidler i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(6). 

7) For å sikre sammenheng med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 258/97 bør ett av kriteriene for næringsmidler som 

skal anses som et nytt næringsmiddel, fortsatt være at det ikke må ha vært brukt til konsum i vesentlig grad i Unionen 

før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, det vil si 15. mai 1997. Bruk i Unionen bør også vise til bruk i medlems-

statene, uansett deres tiltredelsesdato. 

8) Virkeområdet for denne forordning bør i prinsippet være det samme som for forordning (EF) nr. 258/97. På grunnlag av 

den vitenskapelige og teknologiske utviklingen som har funnet sted siden 1997, er det imidlertid hensiktsmessig å 

gjennomgå, klargjøre og ajourføre kategoriene av næringsmidler som er nye næringsmidler. Disse kategoriene bør 

omfatte hele insekter og deler av insekter. Det bør blant annet finnes kategorier for næringsmidler med en ny eller 

bevisst endret molekylstruktur samt for næringsmidler fra cellekultur eller vevsdyrking fra dyr, planter, mikroor-

ganismer, sopp eller alger, for næringsmidler fra mikroorganismer, sopp eller alger og for næringsmidler fra materiale 

av mineralsk opprinnelse. Det bør også finnes en kategori som omfatter næringsmidler fra planter som er frambrakt ved 

ikke-tradisjonelle formeringsmetoder, dersom disse metodene medfører vesentlige endringer av næringsmiddelets 

sammensetning eller struktur som påvirker dets næringsverdi, metabolisme eller innhold av uønskede stoffer. 

Definisjonen av nye næringsmidler kan også omfatte næringsmidler som består av visse miceller eller liposomer. 

9) Ny teknologi i prosessene for produksjon av næringsmidler kan ha en innvirkning på næringsmiddelet og dermed på 

næringsmiddeltryggheten. Derfor bør denne forordning videre angi at et næringsmiddel bør anses som et nytt 

næringsmiddel dersom det er et resultat av en produksjonsprosess som ikke ble brukt til produksjon av næringsmidler i 

Unionen før 15. mai 1997, og som medfører vesentlige endringer av næringsmiddelets sammensetning eller struktur og 

påvirker dets næringsverdi, metabolisme eller innhold av uønskede stoffer. 

10) For å sikre et høyt vernenivå for menneskers helse og forbrukernes interesser bør et næringsmiddel som består av 

industrielt framstilte nanomaterialer, også anses som et nytt næringsmiddel i henhold til denne forordning. Begrepet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 

83/417/EØF, rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT 

L 354 av 31.12.2008, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 

aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, 

forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstrak-

sjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (EUT L 141 av 6.6.2009, s. 3). 

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

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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«industrielt framstilt nanomateriale» er på det nåværende tidspunkt definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1169/2011(1). Av konsekvenshensyn er det viktig å sikre at næringsmiddelregelverket bruker en felles definisjon av 

industrielt framstilte nanomaterialer. Den hensiktsmessige rettslige rammen for innføring av en slik definisjon er denne 

forordning. Definisjonen av industrielt framstilte nanomaterialer sammen med dertil hørende tildeling av delegert 

myndighet til Kommisjonen bør utgå fra forordning (EU) nr. 1169/2011 og erstattes med en henvisning til definisjonen 

fastsatt i denne forordning. Videre bør denne forordning fastsette at Kommisjonen ved hjelp av delegerte rettsakter bør 

justere og tilpasse definisjonen av industrielt framstilte nanomaterialer i denne forordning til den tekniske og 

vitenskapelige utviklingen eller til definisjoner avtalt på internasjonalt plan. 

11) Vitaminer, mineraler og andre stoffer som er beregnet på bruk i kosttilskudd i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/46/EF(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006(3) eller i morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 609/2013(4), bør også vurderes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning når de faller inn under 

definisjonen av nye næringsmidler fastsatt der. 

12) Dersom vitaminer, mineraler eller andre stoffer som er brukt i samsvar med direktiv 2002/46/EF, forordning (EF)  

nr. 1925/2006 eller forordning (EU) nr. 609/2013, er et resultat av en produksjonsprosess som ikke ble brukt til 

produksjon av næringsmidler i Unionen før 15. mai 1997, og som medfører vesentlige endringer i næringsmiddelets 

sammensetning eller struktur, og som påvirker dets næringsverdi, metabolisme eller innhold av uønskede stoffer, eller 

dersom disse vitaminene, mineralene eller andre stoffer inneholder eller består av industrielt framstilte nanomaterialer, 

bør de også anses som nye næringsmidler i samsvar med denne forordning og vurderes på nytt, først i samsvar med 

denne forordning og deretter i samsvar med relevant særlig regelverk. 

13) Et næringsmiddel som før 15. mai 1997 ble brukt utelukkende som eller i et kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, bør kunne bringes i omsetning i Unionen etter denne datoen for samme formål ettersom det ikke bør anses 

som et nytt næringsmiddel i henhold til denne forordning. En slik bruk som eller i et kosttilskudd bør likevel ikke tas i 

betraktning ved vurderingen av om næringsmiddelet har vært brukt til konsum i vesentlig grad i Unionen før  

15. mai 1997. Derfor bør annen bruk av det aktuelle næringsmiddelet enn som eller i et kosttilskudd være omfattet av 

denne forordnings virkeområde. 

14) Næringsmidler fra klonede dyr har vært regulert i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. Det er av avgjørende 

betydning at det ikke oppstår rettslig usikkerhet når det gjelder å bringe næringsmidler fra klonede dyr i omsetning i 

overgangsperioden når forordning (EF) nr. 258/97 ikke lenger får anvendelse. Inntil et særlig regelverk for nærings-

midler fra klonede dyr trer i kraft, bør næringsmidler fra klonede dyr derfor være omfattet av denne forordning som 

næringsmidler fra dyr frambrakt ved ikke-tradisjonelle formeringsmetoder, og de bør være behørig merket for 

sluttforbrukeren i samsvar med Unionens gjeldende regelverk. 

15) Det bør gjøres enklere å bringe tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i omsetning i Unionen dersom det kan 

dokumenteres langvarig sikker bruk som næringsmiddel i en tredjestat. Disse næringsmidlene bør ha blitt konsumert i 

minst én tredjestat i minst 25 år som del av det vanlige kostholdet for et vesentlig antall mennesker. Langvarig sikker 

bruk som næringsmiddel bør ikke omfatte annen bruk enn som næringsmiddel, eller bruk som ikke er knyttet til et 

normalt kosthold.  

  

(1) 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). 

(2) 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). 

(3) 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). 

(4) 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). 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/255 

 

16) Næringsmidler fra tredjestater som anses som nye næringsmidler i Unionen, bør bare anses som tradisjonelle nærings-

midler fra tredjestater om de kommer fra primærproduksjon som definert i forordning (EF) nr. 178/2002, uansett om de 

er bearbeidet eller ubearbeidet. 

17) Næringsmidler som er framstilt utelukkende av næringsmiddelingredienser som ikke er omfattet av denne forordning, 

særlig ved at næringsmiddelets ingredienser eller mengden av dem er endret, bør ikke anses som nye næringsmidler. 

Endringer av en næringsmiddelingrediens som ennå ikke har blitt brukt til konsum i vesentlig grad i Unionen, bør 

imidlertid være omfattet av denne forordning. 

18) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(1) får anvendelse i tilfeller der et produkt ut fra en samlet vurdering av 

alle dets egenskaper kan være omfattet både av definisjonen av «legemiddel» som fastsatt i nevnte direktiv, og av 

definisjonen av et produkt i henhold til denne forordning. I den forbindelse kan en medlemsstat som i samsvar med 

direktiv 2001/83/EF fastsetter at et produkt er et legemiddel, begrense at dette produktet bringes i omsetning i samsvar 

med unionsretten. Legemidler omfattes dessuten ikke av definisjonen av næringsmiddel som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 178/2002 og bør derfor ikke være omfattet av denne forordning. 

19) Vurderingen av om et næringsmiddel har vært brukt til konsum i vesentlig grad i Unionen før 15. mai 1997, bør være 

basert på opplysninger framlagt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, eventuelt understøttet av andre opplys-

ninger som er tilgjengelige i medlemsstatene. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør rådspørre medlemsstatene 

dersom de er usikre på statusen for det næringsmiddelet de har til hensikt å bringe i omsetning. Dersom det ikke finnes 

opplysninger om konsum før 15. mai 1997, eller tilgjengelige opplysninger er utilstrekkelige, bør det fastsettes en enkel 

og åpen framgangsmåte for innhenting av slike opplysninger, med deltakelse av Kommisjonen, medlemsstatene og 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

20) Nye næringsmidler bør godkjennes og brukes bare dersom de oppfyller kriteriene fastsatt i denne forordning. Nye 

næringsmidler bør være trygge, og dersom det ikke er mulig å vurdere deres trygghet og det fortsatt råder vitenskapelig 

usikkerhet, kan føre-var-prinsippet anvendes. Bruken av dem bør ikke villede forbrukeren. Dersom et nytt 

næringsmiddel er beregnet på å erstatte et annet næringsmiddel, bør det derfor ikke avvike fra dette næringsmiddelet på 

en måte som ernæringsmessig vil være mindre gunstig for forbrukeren. 

21) Nye næringsmidler bør ikke bringes i omsetning eller brukes i næringsmidler beregnet på konsum med mindre de er 

oppført på en EU-liste over nye næringsmidler som det er tillatt å bringe i omsetning i Unionen («EU-listen»). EU-listen 

bør derfor opprettes gjennom en gjennomføringsrettsakt ved at nye næringsmidler som allerede er godkjent eller meldt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 258/97, føres opp på listen med eventuelle gjeldende godkjenningsvilkår. Denne listen 

bør være åpen og lett tilgjengelig. 

22) Et nytt næringsmiddel bør godkjennes ved at EU-listen ajourføres i samsvar med kriteriene og framgangsmåtene fastsatt 

i denne forordning. Det bør innføres en framgangsmåte som er effektiv og åpen med faste frister. Når det gjelder 

tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater med langvarig sikker bruk som næringsmiddel, bør søkerne ha mulighet til å 

velge en raskere og enklere framgangsmåte for ajourføring av EU-listen dersom det ikke er framsatt noen behørig 

begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger. 

23) Kriterier for vurderingen av de sikkerhetsrisikoene som nye næringsmidler kan medføre, bør også være klart definert og 

fastsatt. For å sikre en harmonisert vitenskapelig vurdering av nye næringsmidler bør slike vurderinger utføres av Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). I henhold til framgangsmåten for godkjenning av 

nye næringsmidler og ajourføring av EU-listen bør Myndigheten anmodes om å avgi sin uttalelse om hvorvidt 

oppdateringen kan påvirke menneskers helse. I sin uttalelse bør Myndigheten blant annet vurdere alle egenskaper ved 

det nye næringsmiddelet som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for menneskers helse, og vurdere mulige virkninger på 

sårbare befolkningsgrupper. Myndigheten bør særlig kontrollere at de nyeste prøvingsmetodene brukes for å vurdere om 

et nytt næringsmiddel som består av industrielt framstilte nanomaterialer, er trygt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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24) Kommisjonen og Myndigheten bør overholde visse frister for å sikre en smidig behandling av søknader. I visse tilfeller 

bør imidlertid Kommisjonen og Myndigheten ha anledning til å forlenge disse fristene. 

25) Myndigheten eller Kommisjonen kan anmode søkeren om å legge fram tilleggsopplysninger med tanke på risikovur-

dering eller risikohåndtering. Dersom søkeren ikke legger fram de tilleggsopplysningene som kreves innen fristen 

fastsatt av Myndigheten eller av Kommisjonen etter samråd med søkeren, kan dette få konsekvenser for Myndighetens 

uttalelse eller for en eventuell godkjenning og ajourføring av EU-listen. 

26) Når det gjelder eventuell bruk av nanomaterialer i næringsmidler, anså Myndigheten i sin uttalelse av 6. april 2011 om 

retningslinjene for risikovurdering av anvendelsen av nanovitenskap og nanoteknologi i næringsmiddel- og fôrkjeden at 

det bare foreligger begrensede opplysninger om ulike aspekter ved industrielt framstilte nanomaterialers toksikokinetikk 

og toksikologi, og at det kan være nødvendig å endre gjeldende metoder for giftighetsprøving. Anbefalingen av  

19. september 2013 fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling om sikkerhetsprøving og -vurdering av 

bearbeidede nanomaterialer konkluderte med at metodene for prøving og vurdering av tradisjonelle kjemikalier generelt 

egner seg for å vurdere sikkerheten ved nanomaterialer, men at de kan måtte tilpasses nanomaterialenes særtrekk. For 

bedre å kunne vurdere sikkerheten ved bruk av nanomaterialer i næringsmidler og for å fylle de nåværende 

kunnskapshullene når det gjelder toksikologi og målemetoder, kan det være behov for prøvingsmetoder, herunder 

metoder uten bruk av dyreforsøk, som tar hensyn til industrielt framstilte nanomaterialers særlige egenskaper. 

27) Dersom prøvingsmetodene anvendes på nanomaterialer, bør søkeren gjøre rede for deres vitenskapelige egnethet for 

nanomaterialer og, dersom det er relevant, for de tekniske tilpasningene og justeringene som er gjort for å ta hensyn til 

disse materialenes særlige egenskaper. 

28) Når et nytt næringsmiddel er godkjent og oppført på EU-listen, bør Kommisjonen ha myndighet til å innføre krav om 

overvåking etter at det er brakt i omsetning, for å sikre at bruken av det godkjente nye næringsmiddelet holder seg 

innenfor de sikre grensene som Myndigheten har fastsatt i sin risikovurdering. Krav om overvåking etter at nærings-

middelet er brakt i omsetning, kan derfor begrunnes i behovet for å samle inn opplysninger om hvordan nærings-

middelet faktisk omsettes. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør under enhver omstendighet underrette 

Kommisjonen om alle nye relevante opplysninger om tryggheten ved det næringsmiddelet de har brakt i omsetning. 

29) Ny teknologi og nyskapinger innenfor næringsmiddelproduksjonen bør oppmuntres ettersom de vil kunne redusere 

miljøvirkningene av næringsmiddelproduksjonen, øke matvaresikkerheten og være til fordel for forbrukerne, forutsatt at 

et høyt nivå av forbrukervern ivaretas. 

30) For å oppmuntre til forskning og utvikling i landbruksbasert næringsmiddelindustri, og derved til nyskaping, er det 

under visse omstendigheter hensiktsmessig å verne de investeringene som søkerne har gjort i forbindelse med 

innsamling av opplysninger og data som legges fram for å underbygge en søknad om et nytt næringsmiddel i samsvar 

med denne forordning. Nylig utarbeidet vitenskapelig dokumentasjon og data underlagt eiendomsrett som legges fram 

for å underbygge en søknad om oppføring av et nytt næringsmiddel på EU-listen, bør sikres. Slike data og opplysninger 

bør i en begrenset periode ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker med mindre den første søkeren gir sitt 

samtykke til det. Sikring av vitenskapelige data som framlegges av en søker, bør ikke være til hinder for at andre søkere 

kan søke om oppføring av et nytt næringsmiddel på EU-listen på grunnlag av egne vitenskapelige data eller ved å vise til 

de dataene som er sikret, etter avtale med den første søkeren. Den samlede perioden for datasikring på fem år som den 

første søkeren hatt fått innvilget, bør imidlertid ikke forlenges som følge av at etterfølgende søkere får innvilget sikring 

av sine data. 

31) I tilfeller der en søker anmoder om sikring av vitenskapelige data for det samme næringsmiddelet i samsvar med denne 

forordning og med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006(1), bør de respektive periodene for datasik-

ring kunne sammenfalle. Det bør derfor fastsettes en bestemmelse om å sette framgangsmåten for godkjenning av et nytt 

næringsmiddel i bero på søkerens anmodning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 

(EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9). 
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32) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(1) bør forsøk på dyr erstattes, reduseres eller forbedres. 

Gjentakelse av dyreforsøk innenfor denne forordnings virkeområde bør derfor unngås i den utstrekning dette er mulig. 

Å strebe etter å nå dette målet vil kunne redusere eventuelle betenkeligheter med hensyn til dyrevelferd og etiske 

aspekter i forbindelse med søknader om nye næringsmidler. 

33) Nye næringsmidler er omfattet av de generelle kravene til merking fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011 og andre 

relevante krav til merking i Unionens næringsmiddelregelverk. I visse tilfeller kan det være nødvendig å kreve 

ytterligere merking, særlig når det gjelder beskrivelsen av næringsmiddelet, dets opprinnelse, sammensetning eller 

vilkårene for tiltenkt bruk, for å sikre at forbrukerne har tilstrekkelig informasjon om det nye næringsmiddelets art og 

trygghet, særlig med hensyn til sårbare befolkningsgrupper. 

34) Materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med nye næringsmidler er omfattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(2) og særlige tiltak vedtatt i henhold til den. 

35) Kommisjonen bør i samsvar med sin politikk for bedre regelverksutforming foreta en etterfølgende evaluering av 

gjennomføringen av denne forordning, med særlig vekt på de nye framgangsmåtene for tradisjonelle næringsmidler fra 

tredjestater. 

36) For søknader som er inngitt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, og som det ikke er truffet en endelig beslutning for 

før denne forordning får anvendelse, bør framgangsmåtene for risikovurdering og godkjenning avsluttes i samsvar med 

denne forordning. Et næringsmiddel som ikke er omfattet av forordning (EF) nr. 258/97, og som lovlig ble brakt i 

omsetning før denne forordning får anvendelse, og som er omfattet av denne forordning, bør i prinsippet fortsatt kunne 

omsettes fram til framgangsmåtene for risikovurdering og godkjenning i henhold til denne forordning er avsluttet. 

Derfor bør overgangsbestemmelser fastsettes for å sikre en smidig overgang til bestemmelsene i denne forordning. 

37) I denne forordning respekteres de grunnleggende rettighetene og prinsippene som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

38) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

39) For å nå målene for denne forordning bør myndigheten til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen når det gjelder justering og tilpasning av 

definisjonen av industrielt framstilte nanomaterialer til den tekniske og vitenskapelige utviklingen, eller til definisjoner 

som er avtalt på internasjonalt plan. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd i sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Når Kommisjonen forbereder og utarbeider de delegerte rettsaktene, bør 

den sikre at relevante dokumenter oversendes til Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

40) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning med hensyn til ajourføring av EU-listen når det 

gjelder oppføring av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat som det ikke er framsatt noen begrunnede 

sikkerhetsrelaterte innvendinger mot, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

41) Rådgivningsprosedyren bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som oppretter den første EU-listen, 

ettersom den vil gjelde for bare nye næringsmidler som allerede er blitt vurdert med hensyn til trygghet, er lovlig 

framstilt og brakt om omsetning i Unionen og ikke har utgjort noen helserisiko. Undersøkelsesprosedyren bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter i alle andre tilfeller.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 
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42) Ettersom målene for denne forordning, som særlig er å fastsette bestemmelser om omsetning av nye næringsmidler på 

markedet i Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og mål 

1.  Denne forordning fastsetter bestemmelser om omsetning av nye næringsmidler på markedet i Unionen. 

2.  Formålet med denne forordning er å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt 

vernenivå for menneskers helse og forbrukernes interesser. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på omsetning av nye næringsmidler på markedet i Unionen. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) genmodifiserte næringsmidler som er omfattet av forordning (EF) nr. 1829/2003, 

b) næringsmidler når og i den utstrekning de brukes som 

i) næringsmiddelenzymer som er omfattetav forordning (EF) nr. 1332/2008, 

ii) tilsetningsstoffer i næringsmidler som er omfattet av forordning (EF) nr. 1333/2008, 

iii) aromaer som er omfattet av forordning (EF) nr. 1334/2008, 

iv) ekstraksjonsmidler som brukes eller er beregnet på bruk ved produksjon av næringsmidler eller næringsmiddelingre-

dienser, og som er omfattet av direktiv 2009/32/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 anvendelse. 

2.  Videre menes med 

a) «nytt næringsmiddel» ethvert næringsmiddel som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum i Unionen før  

15. mai 1997, uavhengig av datoene for medlemsstatenes tiltredelse til Unionen, og som tilhører minst én av følgende 

kategorier: 

i) Næringsmiddel med en ny eller bevisst endret molekylstruktur dersom denne strukturen ikke har blitt brukt som eller i 

et næringsmiddel i Unionen før 15. mai 1997. 

ii) Næringsmiddel som består av, er isolert fra eller er framstilt av mikroorganismer, sopp eller alger.  
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iii) Næringsmiddel som består av, er isolert fra eller er framstilt av materiale av mineralsk opprinnelse. 

iv) Næringsmiddel som består av, er isolert fra eller er framstilt av planter eller deler av planter, unntatt når nærings-

middelet har langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Unionen og består av, er isolert fra eller er framstilt av en 

plante eller andre sorter av den samme arten frambrakt ved 

— tradisjonelle formeringsmetoder som har blitt brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen før 15. mai 1997, 

eller 

— ikke-tradisjonelle formeringsmetoder som ikke har blitt brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen før  

15. mai 1997, dersom slike metoder ikke medfører vesentlige endringer i næringsmiddelets sammensetning eller 

struktur, påvirker dets næringsverdi, metabolisme eller innhold av uønskede stoffer. 

v) Næringsmiddel som består av, er isolert fra eller er framstilt av dyr eller deler av dyr, unntatt dyr frambrakt ved 

tradisjonelle formeringsmetoder som har vært brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen før 15. mai 1997, og 

det kan vises til langvarig sikker bruk av næringsmiddelet fra disse dyrene som næringsmiddel i Unionen. 

vi) Næringsmiddel som består av, er isolert fra eller framstilt av cellekultur eller vevskultur fra dyr, planter, mikroor-

ganismer, sopp eller alger. 

vii) Næringsmiddel som er et resultat av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke ble brukt i Unionen til nærings-

middelproduksjon, og som medfører vesentlige endringer i næringsmiddelets sammensetning eller struktur, påvirker 

dets næringsverdi, metabolisme eller innhold av uønskede stoffer. 

viii) Næringsmiddel som består av industrielt framstilte nanomaterialer som definert i bokstav f) i dette nummer. 

ix) Vitaminer, mineraler og andre stoffer som brukes i samsvar med direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 

eller forordning (EU) nr. 609/2013, dersom 

— en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke ble brukt i Unionen til næringsmiddelproduksjon, har vært brukt 

som nevnt i bokstav a) vii) i dette nummer, eller  

— de inneholder eller består av industrielt framstilte nanomaterialer som definert i bokstav f) i dette nummer. 

x) Næringsmiddel som utelukkende ble brukt i kosttilskudd i Unionen før 15. mai 1997, der det er beregnet på bruk i 

andre næringsmidler enn kosttilskudd som definert i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2002/46/EF, 

b) «langvarig sikker bruk som næringsmiddel i en tredjestat» at tryggheten for det aktuelle næringsmiddelet er bekreftet med 

opplysninger om sammensetning og erfaring med kontinuerlig bruk i minst 25 år i vanlig kosthold for et vesentlig antall 

mennesker i minst én tredjestat, før innsending av meldingen nevnt i artikkel 14,  

c) «tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat» et nytt næringsmiddel som definert i bokstav a) i dette nummer, bortsett fra 

nye næringsmidler som nevnt i bokstav a) i), iii), vii), viii), ix) og x), fra primærproduksjon som definert i artikkel 3 nr. 17 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, der det kan vises til langvarig sikker bruk som næringsmiddel i en tredjestat, 

d) «søker» medlemsstaten, tredjestaten eller den berørte parten, som kan representere flere berørte parter, og som har inngitt 

en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 eller 16 eller en melding i samsvar med artikkel 14, 

e) «gyldig» når det gjelder en søknad eller en melding som er omfattet av denne forordning, en søknad eller melding som 

inneholder de opplysningene som kreves for risikovurdering og godkjenning,  
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f) «industrielt framstilt nanomateriale» materiale som er framstilt med hensikt, og som har én eller flere dimensjoner i størrel-

sesordenen 100 nm eller mindre, eller som har en indre struktur eller overflate som består av atskilte funksjonelle deler, 

hvorav mange har én eller flere dimensjoner i størrelsesordenen 100 nm eller mindre, herunder strukturer, agglomerater 

eller aggregater som kan være større enn 100 nm, men som bevarer egenskaper som er karakteristiske for nanostørrelser. 

 Egenskaper som er karakteristiske for nanostørrelser, omfatter 

i) egenskaper som er knyttet til det aktuelle materialets store spesifikke overflater, og/eller 

ii) spesifikke fysisk-kjemiske egenskaper som skiller seg fra egenskapene til det samme materialet i ikke-nanoform. 

Artikkel 4 

Framgangsmåte for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel 

1.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal kontrollere om næringsmiddelet som de har til hensikt å bringe i omsetning i 

Unionen, er omfattet av denne forordning. 

2.  Dersom driftsansvarlige for næringsmiddelforetak er usikre på om et næringsmiddel som de har til hensikt å bringe i 

omsetning i Unionen, er omfattet av denne forordning, skal de rådføre seg med den medlemsstaten der de først har til hensikt å 

bringe det nye næringsmiddelet i omsetning. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal gi medlemsstaten de opplysningene 

de trenger for å kunne fastslå om et næringsmiddel er omfattet av denne forordning. 

3.  For å fastslå om et næringsmiddel er omfattet av denne forordning, kan medlemsstatene rådføre seg med de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen. 

4.  Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter angi saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen fastsatt i nr. 2 og 

3 i denne artikkel, herunder tidsfrister og hvordan statusen skal offentliggjøres. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

Artikkel 5 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til definisjonen av et nytt næringsmiddel 

Kommisjonen kan på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat gjennom gjennomføringsrettsakter bestemme om et 

bestemt næringsmiddel omfattes av definisjonen av et nytt næringsmiddel som fastsatt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a). Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL OMSETNING AV NYE NÆRINGSMIDLER I UNIONEN 

Artikkel 6 

EU-liste over godkjente nye næringsmidler 

1.  Kommisjonen skal opprette og ajourføre en EU-liste over nye næringsmidler som det er tillatt å bringe i omsetning i 

Unionen i samsvar med artikkel 7, 8 og 9 («EU-listen»). 

2.  Bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i omsetning i Unionen som sådanne, eller 

brukes i eller på næringsmidler i samsvar med vilkårene for bruk og kravene til merking angitt i listen.  
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Artikkel 7 

Alminnelige vilkår for oppføring av nye næringsmidler på EU-listen 

Kommisjonen skal bare godkjenne og oppføre et nytt næringsmiddel på EU-listen dersom det oppfyller følgende vilkår: 

a) Næringsmiddelet utgjør ikke, på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelige dokumentasjon, noen sikkerhetsrisiko for mennes-

kers helse. 

b) Næringsmiddelets tiltenkte bruk villeder ikke forbrukeren, særlig ikke når næringsmiddelet er ment å erstatte et annet 

næringsmiddel og det foreligger en vesentlig endring i næringsverdi. 

c) Dersom næringsmiddelet er beregnet på å erstatte et annet næringsmiddel, kan det ikke avvike fra dette næringsmiddelet på 

en slik måte at vanlig konsum av det vil være ernæringsmessig uheldig for forbrukeren. 

Artikkel 8 

Førstegangs opprettelse av EU-listen 

Innen 1. januar 2018 skal Kommisjonen gjennom gjennomføringsrettsakter opprette EU-listen ved å føre opp på den nye 

næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til artikkel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 258/97, med eventuelle 

gjeldende godkjenningsvilkår. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 2. 

Artikkel 9 

Innhold i og ajourføring av EU-listen 

1.  Kommisjonen skal godkjenne et nytt næringsmiddel og ajourføre EU-listen i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 

a) artikkel 10, 11 og 12 og eventuelt artikkel 27, eller 

b) artikkel 14–19. 

2.  Godkjenningen av et nytt næringsmiddel og ajourføringen av EU-listen i nr. 1 skal bestå av ett av følgende: 

a) Tilføyelse av et nytt næringsmiddel på EU-listen. 

b) Fjerning av et nytt næringsmiddel fra EU-listen. 

c) Tilføyelse, fjerning eller endring av spesifikasjoner, vilkår for bruk, ytterligere særlige krav til merking eller krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning i forbindelse med oppføringen av et nytt næringsmiddel på EU-listen. 

3.  Opplysningene om et nytt næringsmiddel på EU-listen i nr. 2 skal inneholde spesifikasjonen av det nye næringsmiddelet 

og eventuelt 

a) vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet, herunder spesielt krav som er nødvendige for å unngå mulige skade-

virkninger for bestemte befolkningsgrupper, overskridelse av øvre grenser for inntak og risiko i tilfelle overdrevet inntak, 

b) ytterligere særlige krav til merking for å informere sluttbrukeren om eventuelle særlige kjennetegn eller egenskaper ved 

næringsmiddelet, for eksempel sammensetning, næringsverdi eller ernæringsmessige virkninger og tiltenkt bruk av 

næringsmiddelet, som innebærer at det nye næringsmiddelet ikke lenger tilsvarer et eksisterende næringsmiddel, eller at det 

kan påvirke helsen til bestemte befolkningsgrupper, 

c) krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning i samsvar med artikkel 24.  



Nr. 62/262 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

KAPITTEL III 

FRAMGANGSMÅTER FOR GODKJENNING AV ET NYTT NÆRINGSMIDDEL 

AVSNITT I 

Alminnelige regler 

Artikkel 10 

Framgangsmåte for godkjenning av at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen og for ajourføring av  

EU-listen 

1.  Framgangsmåten for godkjenning av at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen og for ajourføring av  

EU-listen i henhold til artikkel 9 skal innledes etter initiativ fra Kommisjonen eller på grunnlag av en søknad til Kommisjonen 

fra en søker. Kommisjonen skal umiddelbart gjøre søknaden tilgjengelig for medlemsstatene. Kommisjonen skal offentliggjøre 

sammendraget av søknaden på grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) og e) i denne artikkel. 

2.  Søknaden om godkjenning skal inneholde 

a) søkerens navn og adresse, 

b) navnet på og en beskrivelse av det nye næringsmiddelet, 

c) en beskrivelse av produksjonsprosessen(e), 

d) utførlige opplysninger om det nye næringsmiddelets sammensetning, 

e) vitenskapelig dokumentasjon som viser at det nye næringsmiddelet ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for menneskers helse, 

f) dersom det er relevant, analysemetode(r), 

g) et forslag til vilkår for tiltenkt bruk og særlige krav til merking som ikke villeder forbrukeren, eller en etterprøvbar 

begrunnelse for hvorfor dette ikke er nødvendig. 

3.  På anmodning fra Kommisjonen skal Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») avgi sin 

uttalelse om hvorvidt ajourføringen kan påvirke menneskers helse. 

4.  Dersom prøvingsmetodene anvendes på industrielt framstilte nanomaterialer som nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) viii) 

og ix), skal søkerne legge ved en forklaring om deres vitenskapelige egnethet for nanomaterialer, og dersom det er relevant, om 

de tekniske tilpasningene eller justeringene som er gjort for å ta hensyn til disse materialenes særlige egenskaper. 

5.  Framgangsmåten for godkjenning av at et nytt næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og for ajourføring av  

EU-listen i henhold til artikkel 9 skal avsluttes med vedtakelsen av en gjennomføringsrettsakt i samsvar med artikkel 12. 

6.  Som unntak fra nr. 5 kan Kommisjonen på et hvilket som helst stadium avslutte framgangsmåten og beslutte å avstå fra å 

foreta ajourføringen dersom den anser at en slik ajourføring ikke er begrunnet. 

I slike tilfeller skal Kommisjonen, dersom det er relevant, ta hensyn til medlemsstatenes synspunkter, Myndighetens uttalelse 

og andre berettigede faktorer som er relevante for den aktuelle ajourføringen. 

Kommisjonen skal underrette søkeren og alle medlemsstatene direkte om årsakene til at den ikke anser ajourføringen som 

begrunnet. Kommisjonen skal offentliggjøre listen over disse søknadene. 

7.  Søkeren kan når som helst trekke tilbake søknaden og dermed avslutte framgangsmåten.  
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Artikkel 11 

Uttalelse fra Myndigheten 

1.  Dersom Kommisjonen anmoder om en uttalelse fra Myndigheten, skal den oversende den gyldige søknaden til Myndig-

heten umiddelbart og senest én måned etter at den har bekreftet at søknaden er gyldig. Myndigheten skal vedta sin uttalelse 

senest ni måneder etter at den har mottatt en gyldig søknad. 

2.  Når Myndigheten vurderer tryggheten ved nye næringsmidler, skal den eventuelt vurdere om 

a) det nye aktuelle næringsmiddelet er like trygt som et næringsmiddel fra en sammenlignbar næringsmiddelkategori som 

allerede er brakt i omsetning i Unionen, 

b) det nye næringsmiddelets sammensetning og vilkår for bruk ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for menneskers helse i Unionen, 

c) et nytt næringsmiddel som er beregnet på å erstatte et annet næringsmiddel, ikke avviker fra dette næringsmiddelet på en 

slik måte at vanlig konsum av det vil være ernæringsmessig uheldig for forbrukeren. 

3.  Myndigheten skal oversende sin uttalelse til Kommisjonen, medlemsstatene og eventuelt til søkeren. 

4.  I behørig begrunnede tilfeller der Myndigheten anmoder søkeren om tilleggsopplysninger, kan fristen på ni måneder fastsatt i 

nr. 1 forlenges. 

Etter samråd med søkeren skal Myndigheten fastsette en frist for framlegging av tilleggsopplysninger og underrette Kommi-

sjonen om denne. 

Dersom Kommisjonen ikke framsetter innvendinger mot forlengelsen innen åtte virkedager etter Myndighetens underretning, 

skal fristen på ni måneder fastsatt i nr. 1 automatisk forlenges tilsvarende. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om 

denne forlengelsen. 

5.  Dersom tilleggsopplysningene nevnt i nr. 4 ikke framlegges for Myndigheten innen utløpet av den forlengede fristen nevnt 

i samme nummer, skal Myndigheten utarbeide sin uttalelse på grunnlag av tilgjengelige opplysninger. 

6.  Når en søker framlegger tilleggsopplysninger på eget initiativ, skal den sende dem til Myndigheten. 

I slike tilfeller skal Myndigheten avgi sin uttalelse innen fristen på ni måneder fastsatt i nr. 1. 

7.  Myndigheten skal gjøre tilleggsopplysningene framlagt i samsvar med nr. 4 og 6 tilgjengelige for Kommisjonen og med-

lemsstatene. 

Artikkel 12 

Godkjenning av et nytt næringsmiddel og ajourføringer av EU-listen 

1.  Innen sju måneder etter datoen for offentliggjøring av Myndighetens uttalelse skal Kommisjonen framlegge for komiteen 

nevnt i artikkel 30 nr. 1 et utkast til gjennomføringsrettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i 

Unionen og som ajourfører EU-listen, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Vilkårene fastsatt i artikkel 7 bokstav a) og b) og eventuelt bokstav c) i nevnte artikkel. 

b) Alle relevante bestemmelser i unionsretten, herunder føre-var-prinsippet som nevnt i artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 178/2002. 

c) Myndighetens uttalelse. 

d) Alle andre berettigede faktorer som er relevante for den aktuelle søknaden.  
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Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

2.  Dersom Kommisjonen ikke har anmodet om en uttalelse fra Myndigheten i samsvar med artikkel 10 nr. 3, skal fristen på 

sju måneder fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, begynne å løpe fra den datoen en gyldig søknad er mottatt av Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1. 

Artikkel 13 

Gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til søknader 

Innen 1. januar 2018 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsaker om 

a) innhold, struktur og utforming med hensyn til søknaden nevnt i artikkel 10 nr. 1, 

b) nærmere bestemmelser om omgående kontroll av at slike søknader er gyldige, 

c) hvilke typer opplysninger som skal være med i Myndighetens uttalelse nevnt i artikkel 11. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

AVSNITT II 

Særlige regler for tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater 

Artikkel 14 

Melding om et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat 

I stedet for å følge framgangsmåten nevnt i artikkel 10 kan en søker som har til hensikt å bringe i omsetning i Unionen et 

tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, velge å sende en melding om dette til Kommisjonen. 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Søkerens navn og adresse. 

b) Navnet på og en beskrivelse av det tradisjonelle næringsmiddelet. 

c) Nærmere opplysninger om det tradisjonelle næringsmiddelets sammensetning. 

d) Det tradisjonelle næringsmiddelets opprinnelsesstat eller -stater. 

e) Dokumenterte opplysninger om langvarig sikker bruk som næringsmiddel i en tredjestat. 

f) Et forslag til vilkår for tiltenkt bruk og særlige krav til merking som ikke villeder forbrukeren, eller en etterprøvbar 

begrunnelse for hvorfor dette ikke er nødvendig. 

Artikkel 15 

Framgangsmåte for melding om å bringe et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i omsetning i Unionen 

1.  Kommisjonen skal oversende den gyldige meldingen fastsatt i artikkel 14 uten unødig opphold og senest én måned etter at 

den har bekreftet at søknaden er gyldig, til medlemsstatene og Myndigheten. 

2.  Senest fire måneder etter at Kommisjonen har oversendt en gyldig melding i samsvar med nr. 1, kan en medlemsstat eller 

Myndigheten framsette overfor Kommisjonen behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger mot at det aktuelle 

tradisjonelle næringsmiddelet bringes i omsetning i Unionen.  
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3.  Kommisjonen skal underrette søkeren om enhver behørig begrunnet sikkerhetsrelatert innvending så snart den er framsatt. 

Medlemsstatene, Myndigheten og søkeren skal underrettes om utfallet av framgangsmåten nevnt i nr. 2. 

4.  Dersom det ikke er kommet inn noen behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger i samsvar med nr. 2 innen 

fristen fastsatt i nevnte nummer, skal Kommisjonen tillate at det aktuelle tradisjonelle næringsmiddelet bringes i omsetning i 

Unionen og umiddelbart ajourføre EU-listen. 

Opplysningene på EU-listen skal angi at posten gjelder et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat. 

Dersom det er relevant, skal visse vilkår for bruk, særlige krav til merking eller krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning være angitt. 

5.  Dersom det er framsatt behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger for Kommisjonen i samsvar med nr. 2, skal 

Kommisjonen ikke tillate at det aktuelle tradisjonelle næringsmiddelet bringes i omsetning i Unionen eller ajourføre EU-listen. 

I slike tilfeller kan søkeren inngi en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 16. 

Artikkel 16 

Søknad om godkjenning av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat 

Dersom Kommisjonen i samsvar med artikkel 15 nr. 5 ikke tillater at et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat bringes i 

omsetning i Unionen eller ajourfører EU-listen, kan søkeren inngi en søknad som i tillegg til opplysningene som allerede er gitt 

i samsvar med artikkel 14, inneholder dokumenterte opplysninger om de behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendingene 

framsatt i samsvar med artikkel 15 nr. 2. 

Kommisjonen skal umiddelbart oversende den gyldige søknaden til Myndigheten og gjøre den tilgjengelig for medlemsstatene. 

Artikkel 17 

Uttalelse fra Myndigheten om et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat 

1.  Myndigheten skal vedta sin uttalelse senest seks måneder etter at den har mottatt en gyldig søknad. 

2.  Når Myndigheten vurderer tryggheten hos et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, skal den ta hensyn til følgende 

forhold: 

a) Hvorvidt opplysningene om langvarig sikker bruk som næringsmiddel i en tredjestat er underbygd av pålitelige data 

framlagt av søkeren i samsvar med artikkel 14 og 16. 

b) Hvorvidt næringsmiddelets sammensetning og vilkår for bruk ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for menneskers helse i 

Unionen. 

c) Dersom det tradisjonelle næringsmiddelet fra tredjestaten er beregnet på å erstatte et annet næringsmiddel, hvorvidt det 

avviker fra dette næringsmiddelet på en slik måte at vanlig konsum av det vil være ernæringsmessig uheldig for forbru-

keren. 

3.  Myndigheten skal oversende sin uttalelse til Kommisjonen, medlemsstatene og søkeren. 

4.  I behørig begrunnede tilfeller der Myndigheten anmoder søkeren om tilleggsopplysninger, kan fristen på seks måneder 

fastsatt i nr. 1 forlenges. 

Etter samråd med søkeren skal Myndigheten fastsette en frist for framlegging av tilleggsopplysninger og underrette Kommi-

sjonen om denne.  
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Dersom Kommisjonen ikke framsetter innvendinger mot forlengelsen innen åtte virkedager etter Myndighetens underretning, 

skal fristen på seks måneder fastsatt i nr. 1 automatisk forlenges tilsvarende. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om 

denne forlengelsen. 

5.  Dersom tilleggsopplysningene nevnt i nr. 4 ikke framlegges for Myndigheten innen utløpet av den forlengede fristen nevnt 

i samme nummer, skal Myndigheten utarbeide sin uttalelse på grunnlag av tilgjengelige opplysninger. 

6.  Når en søker framlegger tilleggsopplysninger på eget initiativ, skal den sende dem til Myndigheten. 

I slike tilfeller skal Myndigheten avgi sin uttalelse innen fristen på seks måneder fastsatt i nr. 1. 

7.  Myndigheten skal gjøre tilleggsopplysningene framlagt i samsvar med nr. 4 og 6 tilgjengelige for Kommisjonen og med-

lemsstatene. 

Artikkel 18 

Godkjenning av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat og ajourføringer av EU-listen 

1.  Innen sju måneder etter datoen for offentliggjøring av Myndighetens uttalelse skal Kommisjonen framlegge for komiteen 

nevnt i artikkel 30 nr. 1 et utkast til gjennomføringsrettsakt som godkjenner at det tradisjonelle næringsmiddelet fra en tredjestat 

bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Vilkårene fastsatt i artikkel 7 bokstav a) og b) og eventuelt bokstav c) i nevnte artikkel. 

b) Alle relevante bestemmelser i unionsretten, herunder føre-var-prinsippet som nevnt i artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 178/2002. 

c) Myndighetens uttalelse. 

d) Alle andre berettigede faktorer som er relevante for den aktuelle søknaden. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan Kommisjonen på et hvilket som helst stadium avslutte framgangsmåten og beslutte å avstå fra å 

foreta ajourføringen dersom den anser at en slik ajourføring ikke er begrunnet. 

I et slikt tilfelle skal Kommisjonen, dersom det er relevant, ta hensyn til medlemsstatenes synspunkter, Myndighetens uttalelse 

og andre berettigede faktorer som er relevante for den aktuelle ajourføringen. 

Kommisjonen skal underrette søkeren og alle medlemsstatene direkte om årsakene til at den ikke anser ajourføringen som 

begrunnet. 

3.  Søkeren kan når som helst trekke tilbake søknaden nevnt i artikkel 16 og dermed avslutte framgangsmåten. 

Artikkel 19 

Ajourføringer av EU-listen med hensyn til godkjente tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater 

Artikkel 10–13 får anvendelse ved fjerning av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat fra EU-listen eller ved tilføyelse, 

fjerning eller endring av spesifikasjoner, vilkår for bruk, ytterligere særlige krav til merking eller krav om overvåking etter at 

produktet er brakt i omsetning i tilknytning til oppføringen av et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat på EU-listen.  
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Artikkel 20 

Gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra 

tredjestater 

Innen 1. januar 2018 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsaker om 

a) innhold, struktur og utforming med hensyn til meldingene nevnt i artikkel 14 og søknadene nevnt i nr. 16, 

b) nærmere bestemmelser om omgående kontroll av at slike meldinger og søknader er gyldige, 

c) ordninger for utveksling av opplysninger med medlemsstatene og Myndigheten når det gjelder framsetting av behørig 

begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger som nevnt i artikkel 15 nr. 2, 

d) hvilke typer opplysninger som skal være med i Myndighetens uttalelse nevnt i artikkel 17. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

KAPITTEL IV 

YTTERLIGERE SAKSBEHANDLINGSREGLER OG ANDRE KRAV 

Artikkel 21 

Tilleggsopplysninger om risikohåndtering 

1.  Dersom Kommisjonen anmoder en søker om tilleggsopplysninger om risikohåndtering, skal den i samråd med søkeren 

fastsette en frist for framlegging av opplysningene. 

I slike tilfeller kan fristen nevnt i artikkel 12 nr. 1 eller 2 eller i artikkel 18 nr. 1 forlenges tilsvarende. Kommisjonen skal 

underrette medlemsstatene om denne forlengelsen og når tilleggsopplysningene er mottatt, gjøre dem tilgjengelige for 

medlemsstatene. 

2.  Dersom tilleggsopplysningene nevnt i nr. 1 ikke mottas innen utløpet av den forlengede fristen nevnt i samme nummer, 

skal Kommisjonen treffe tiltak på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene. 

Artikkel 22 

Ekstraordinær forlengelse av frister 

I særlige tilfeller kan Kommisjonen forlenge fristene fastsatt i artikkel 11 nr. 1, artikkel 12 nr. 1 eller 2, artikkel 17 nr. 1 og 

artikkel 18 nr. 1 på eget initiativ eller eventuelt på anmodning fra Myndigheten dersom det er nødvendig med en passende 

forlengelse av hensyn til sakens karakter. 

Kommisjonen skal underrette søkeren og medlemsstatene om forlengelsen og begrunnelsen for den. 

Artikkel 23 

Fortrolig behandling av søknader om ajourføringer av EU-listen 

1.  Søkere kan anmode om fortrolig behandling av visse opplysninger framlagt i henhold til denne forordning dersom 

offentliggjøring av slike opplysninger kan skade deres konkurransemessige stilling. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal søkerne angi hvilke deler av de framlagte opplysningene de ønsker behandlet som 

fortrolige, og gi alle nødvendige opplysninger for å dokumentere sin anmodning om fortrolig behandling. I slike tilfeller skal 

det gis en begrunnelse som kan etterprøves.  
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3.  Etter å ha blitt underrettet om Kommisjonens holdning til anmodningen kan søkerne innen en frist på tre uker trekke 

tilbake søknaden, idet de framlagte opplysningene skal forbli fortrolige fram til fristens utløp. 

4.  Dersom en søker etter utløpet av fristen nevnt i nr. 3 ikke har trukket tilbake søknaden og det ikke foreligger enighet, skal 

Kommisjonen beslutte hvilke deler av opplysningene som skal forbli fortrolige og, dersom det er truffet en beslutning, 

underrette medlemsstatene og søkeren om dette. 

Følgende opplysninger er imidlertid ikke fortrolige opplysninger: 

a) Søkerens navn og adresse. 

b) Navnet på og en beskrivelse av det nye næringsmiddelet. 

c) De foreslåtte vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet. 

d) Et sammendrag av undersøkelsene søkeren har framlagt. 

e) Resultatene av undersøkelsene utført for å dokumentere at næringsmiddelet er trygt. 

f) Dersom det er relevant, analysemetode(r). 

g) Ethvert forbud eller enhver begrensning pålagt næringsmiddelet av en tredjestat. 

5.  Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten skal treffe nødvendige tiltak for å sikre en egnet fortrolig behandling av 

opplysningene som er nevnt i nr. 4, og som de har mottatt i henhold til denne forordning, med unntak av opplysninger som må 

offentliggjøres for å verne menneskers helse. 

6.  Dersom en søker trekker eller har trukket sin søknad, skal Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten ikke 

offentliggjøre fortrolige opplysninger, herunder opplysninger som Kommisjonen og søkeren er uenige om er av fortrolig art. 

7.  Anvendelsen av nr. 1–6 skal ikke berøre utvekslingen av opplysninger om søknaden mellom Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten. 

8.  Kommisjonen kan gjennom gjennomføringsrettsakter vedta nærmere bestemmelser om gjennomføringen av nr. 1–6. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 

Artikkel 24 

Krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning 

Kommisjonen kan av hensyn til næringsmiddeltryggheten og idet det tas hensyn til uttalelsen fra Myndigheten pålegge krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Slike krav kan i hvert enkelt tilfelle omfatte identifisering av relevante 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

Artikkel 25 

Krav til tilleggsopplysninger 

Alle driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som har brakt et nytt næringsmiddel i omsetning, skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om alle opplysninger som de har fått kjennskap til i forbindelse med 

a) alle nye vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan påvirke vurderingen av hvor trygt det er å bruke det nye 

næringsmiddelet, 

b) ethvert forbud eller enhver begrensning pålagt av en tredjestat der det nye næringsmiddelet er brakt i omsetning. 

Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene tilgjengelige for medlemsstatene.  
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KAPITTEL V 

DATASIKRING 

Artikkel 26 

Framgangsmåte for godkjenning i forbindelse med sikring av data 

1.  På anmodning fra søkeren og dersom dette understøttes av relevante og kontrollerbare opplysninger i søknaden som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 1, skal nylig utarbeidet vitenskapelig dokumentasjon eller vitenskapelige data som er vedlagt søknaden, 

ikke brukes til fordel for en senere søknad i fem år fra datoen for godkjenning av det nye næringsmiddelet, med mindre den 

første søkeren gir sitt samtykke til det. 

2.  Kommisjonen skal innvilge sikring av data i henhold til artikkel 27 nr. 1 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den første søkeren har på det tidspunktet den første søknaden ble inngitt, angitt at den nylig utarbeidede vitenskapelige 

dokumentasjonen eller de vitenskapelige dataene er underlagt eiendomsrett. 

b) Den første søkeren hadde enerett til å kunne vise til den vitenskapelige dokumentasjonen eller de vitenskapelige dataene 

underlagt eiendomsrett da den første søknaden ble inngitt. 

c) Det nye næringsmiddelet kunne ikke ha blitt vurdert og godkjent av Myndigheten dersom den første søkeren ikke hadde 

lagt fram den vitenskapelige dokumentasjonen eller de vitenskapelige dataene underlagt eiendomsrett. 

Den første søkeren kan imidlertid inngå avtale med en etterfølgende søker om at en slik vitenskapelig dokumentasjon og slike 

vitenskapelige data kan brukes. 

3.  Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på meldinger og søknader om å bringe tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i 

omsetning i Unionen. 

Artikkel 27 

Godkjenning av et nytt næringsmiddel og oppføring på EU-listen på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er underlagt eiendomsrett, og som er sikret 

1.  Dersom et nytt næringsmiddel godkjennes og oppføres på EU-listen i henhold til artikkel 10–12 på grunnlag av 

vitenskapelig dokumentasjon eller vitenskapelige data som er underlagt eiendomsrett og sikret i henhold artikkel 26 nr. 1, skal 

posten for det nye næringsmiddelet på EU-listen, i tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 3, angi 

a) datoen for oppføring av det nye næringsmiddelet på EU-listen, 

b) opplysning om at denne oppføringen er basert på vitenskapelig dokumentasjon og vitenskapelige data som er underlagt 

eiendomsrett og sikret i samsvar med artikkel 26, 

c) søkerens navn og adresse, 

d) opplysning om at det nye næringsmiddelet i perioden for datasikring er godkjent for å bringes i omsetning i Unionen bare 

av søkeren angitt i bokstav c) i dette nummer, med mindre en etterfølgende søker får godkjenning for det nye 

næringsmiddelet uten henvisning til den vitenskapelige dokumentasjonen eller de vitenskapelige dataene som er underlagt 

eiendomsrett og sikret i samsvar med artikkel 26, eller etter avtale med den første søkeren, 

e) sluttdatoen for perioden for datasikring fastsatt i artikkel 26. 

2.  For vitenskapelig dokumentasjon eller vitenskapelige data som er sikret i samsvar med artikkel 26, eller hvis periode for 

datasikring i henhold til nevnte artikkel har utløpt, skal ikke fornyet sikring innvilges.  
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Artikkel 28 

Framgangsmåte for godkjenning ved parallell søknad om godkjenning av en helsepåstand 

1.  Kommisjonen skal på anmodning fra søkeren stille i bero en framgangsmåte for godkjenning av et nytt næringsmiddel 

som ble innledet etter en søknad, dersom søkeren har framlagt 

a) en anmodning om sikring av data i samsvar med artikkel 26, og 

b) en søknad om godkjenning av en helsepåstand om samme nye næringsmiddel i samsvar med artikkel 15 eller 18 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, sammen med en anmodning om sikring av data i samsvar med artikkel 21 i nevnte 

forordning. 

Selv om framgangsmåten for godkjenning er stilt i bero, skal ikke dette berøre Myndighetens vurdering av næringsmiddelet i 

samsvar med artikkel 11. 

2.  Kommisjonen skal underrette søkeren om fra hvilken dato framgangsmåten for godkjenning stilles i bero. 

3.  Så lenge framgangsmåten for godkjenning er stilt i bero, skal tidsfristen fastsatt i artikkel 12 nr. 1 opphøre å løpe. 

4.  Framgangsmåten for godkjenning skal gjenopptas når Kommisjonen har mottatt Myndighetens uttalelse om helse-

påstanden i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Kommisjonen skal underrette søkeren om fra hvilken dato framgangsmåten for godkjenning gjenopptas. Fra den datoen 

framgangsmåten for godkjenning gjenopptas, skal tidsfristen fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i denne forordning begynne å løpe på 

nytt fra starten av. 

5.  Dersom det i tilfellene nevnt i nr. 1 i denne artikkel er innvilget datasikring i samsvar med artikkel 21 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, skal perioden for datasikring innvilget i samsvar med artikkel 26 i denne forordning ikke være lenger enn den 

perioden for datasikring som er innvilget etter artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

6.  Søkeren kan når som helst trekke tilbake den anmodningen om å stille framgangsmåten for godkjenning i bero som er 

framlagt i samsvar med nr. 1. I så fall skal framgangsmåten for godkjenning gjenopptas, og nr. 5 får ikke anvendelse. 

KAPITTEL VI 

SANKSJONER OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 29 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse på brudd på bestemmelsene i denne forordning, og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til over-

tredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal senest 1. januar 2018 underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene 

og umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer av dem. 

Artikkel 30 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 178/2002. Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1).  

  

(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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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 eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi uttalelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom komitélederen 

beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi uttalelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 31 

Delegerte rettsakter 

For å nå målene i denne forordning skal Kommisjonen ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 32 endre og 

tilpasse definisjonen av industrielt framstilte nanomaterialer nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav f) til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen eller til definisjoner det er oppnådd enighet om på internasjonalt plan. 

Artikkel 32 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med sakkyndige, herunder sakkyndige 

fra medlemsstatene, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 31 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra  

31. desember 2015. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

4.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 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. Beslutningen 

får anvendelse dagen etter at den kunngjøres i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

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 31 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til 

å gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet.  
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KAPITTEL VII 

OVERGANGSTILTAK OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 33 

Endringer av forordning (EU) nr. 1169/2011 

I forordning (EU) nr. 1169/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«h)  definisjonen av «industrielt framstilte nanomaterialer» i artikkel 3 nr. 2 bokstav f) i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2015/2283(*). 

 __________  

(*) 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 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1).» 

2)  I artikkel 2 nr. 2 utgår bokstav t). 

Henvisninger til utgått bokstav t) i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal forstås som henvisninger til bokstav 

f) i artikkel 3 nr. 2 i denne forordning. 

3)  I artikkel 18 utgår nr. 5. 

Artikkel 34 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001 oppheves med virkning fra 1. januar 2018. Henvisninger til 

forordning (EF) nr. 258/97 skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 35 

Overgangstiltak 

1.  En anmodning 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, skal behandles 

som en søknad i henhold til denne forordning. 

Kommisjonen skal ikke anvende artikkel 11 i denne forordning dersom en medlemsstat allerede har framlagt en risikovurdering 

på grunnlag av forordning (EF) nr. 258/97, og ingen annen medlemsstat har framsatt begrunnede innvendinger mot denne 

vurderingen. 

2.  Næringsmidler som ikke er omfattet av forordning (EF) nr. 258/97, og som lovlig er brakt i omsetning innen  

1. januar 2018 og er omfattet av denne forordning, kan fortsatt bringes i omsetning inntil en beslutning er truffet i samsvar med 

artikkel 10–12 eller artikkel 14–19 i denne forordning, etter at en søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel eller 

melding om et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat er inngitt innen den datoen som er angitt i gjennomføringsreglene 

vedtatt i samsvar med henholdsvis artikkel 13 eller 20 i denne forordning, men ikke senere enn 2. januar 2020. 

3.  Kommisjonen kan gjennom gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder kravene nevnt i artikkel 13 og 20, som er 

nødvendige for anvendelsen av nr. 1 og 2 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30 nr. 3. 
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Artikkel 36 

Ikrafttredelse 

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, med unntak av følgende bestemmelser: 

a) Artikkel 4 nr. 4, artikkel 8, 13 og 20, artikkel 23 nr. 8, artikkel 30 og artikkel 35 nr. 3 får anvendelse fra 31. desember 2015. 

b) Artikkel 4 nr. 2 og 3 får anvendelse fra og med anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 4 nr. 4. 

c) Artikkel 5 får anvendelse fra 31. desember 2015. Gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 5 får imidlertid 

ikke anvendelse før 1. januar 2018. 

d) Artikkel 31 og 32 får anvendelse fra 31. desember 2015. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til disse artiklene får imid-

lertid ikke anvendelse før 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Strasbourg 25. november 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/644 

av 5. april 2017 

om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av dioksiner, dioksinlignende 

PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler, og om oppheving av forordning  

(EU) nr. 589/2014 (*) 

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 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for ikke-dioksinlignende polyklorerte 

bifenyler (PCB), dioksiner og furaner samt for summen av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB i visse 

næringsmidler. 

2) Ved kommisjonsrekommandasjon 2013/711/EU(3) fastsettes tiltaksgrenser for å fremme en forebyggende metode for å 

redusere forekomsten av polyklorerte dibenzoparadioksinforbindelser, polyklorerte dibenzofuranforbindelser (PCDD/ 

PCDF) og dioksinlignende PCB i næringsmidler. Disse tiltaksgrensene er et verktøy som gjør det mulig for 

vedkommende myndigheter og driftsansvarlige å bestemme om det er relevant å identifisere en forurensningskilde, og å 

treffe de nødvendige tiltakene for å redusere eller fjerne den. 

3) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 589/2014(4) fastsettes særlige bestemmelser om prøvetakingen og analysemetoder 

som skal brukes ved offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB. 

4) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning gjelder bare prøvetaking og analyse av dioksiner, dioksinlignende PCB og 

ikke-dioksinlignende PCB for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1881/2006 og rekommandasjon 2013/711/EU. De 

berører ikke prøvetakingsstrategien og prøvetakingens omfang og hyppighet fastsatt i vedlegg III og IV til rådsdirektiv 

96/23/EF(5). De berører ikke kriteriene for målretting av prøvetakingen fastsatt i kommisjonsvedtak 98/179/EF(6). 

5) Det er hensiktsmessig å sikre at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som anvender kontrollene som utføres 

innenfor rammen av artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og europaparlaments- og 

rådsforordning(7), anvender framgangsmåter for prøvetaking som tilsvarer framgangsmåtene for prøvetaking fastsatt i 

denne forordning, for å sikre at prøvene som tas ut ved disse kontrollene, er representative. Den europeiske unions 

referanselaboratorium for dioksiner og dioksinlignende PCB har dessuten framlagt bevis på at analyseresultatene i visse 

tilfeller ikke er pålitelige når ytelseskriteriene som er fastsatt i denne forordning, ikke er anvendt av laboratoriene som 

foretar analyser av prøver tatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i henhold til artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 852/2004. Det er derfor hensiktsmessig å gjøre anvendelsen av ytelseskriteriene obligatoriske også ved analysen av 

disse prøvene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 92 av 6.4.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2017 av 7. juli 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 19. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, 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) Kommisjonsrekommandasjon 2013/711/EU av 3. desember 2013 om reduksjon av forekomsten av dioksiner, furaner og PCB i fôr og 

næringsmidler (EUT L 323 av 4.12.2013, s. 37). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 589/2014 av 2. juni 2014 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av 

innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU)  

nr. 252/2012 (EUT L 164 av 3.6.2014, s. 18). 

(5) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT  

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(6) Kommisjonsvedtak 98/179/EF av 23. februar 1998 om fastsettelse av nærmere regler for offisiell prøvetaking for overvåking av visse 

stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter (EFT L 65 av 5.3.1998, s. 31). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

2019/EØS/62/22 
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6) Med tanke på at metoden der det brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat er over grenseverdien med 

en viss sannsynlighet, som fastsatt i kommisjonsvedtak 2002/657/EF(1), ikke lenger anvendes for å analysere dioksiner 

og PCB i næringsmidler, er det hensiktsmessig at denne metoden utgår og at bare metoden med beregning av utvidet 

usikkerhet ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %, beholdes. 

7) I samsvar med rapporteringskravene for bioanalytiske screeningmetoder bør det også fastsettes særlige 

rapporteringskrav for de fysikalsk-kjemiske metodene som benyttes ved screening. 

8) Ettersom analysen av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i de fleste tilfeller gjennomføres 

samtidig, er det hensiktsmessig å tilpasse ytelseskriteriene for ikke-dioksinlignende PCB til ytelseskriteriene for dioksiner 

og dioksinlignende PCB. Dette er en forenkling som ikke innebærer vesentlige endringer i praksis, ettersom 

bekreftelsesionenes relative intensitet sammenlignet med målionene når det gjelder ikke-dioksinlignende PCB er > 50 %. 

9) Det foreslås dessuten flere andre mindre endringer av gjeldende bestemmelser, som krever at forordning (EU)  

nr. 589/2014 oppheves og erstattes med en ny forordning for å opprettholde tekstens lesbarhet. 

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 

I denne forordning gjelder definisjonene og forkortelsene angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Prøvetaking beregnet på offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, furaner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende 

PCB i næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med 

metodene angitt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Tillaging av prøver samt analyser beregnet på kontroll av innholdet av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB i 

næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med metodene 

angitt i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Analyser beregnet på kontroll av innholdet av ikke-dioksinlignende PCB i næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med kravene til analysemetoder angitt i vedlegg IV til denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Forordning (EU) nr. 589/2014 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og 

tolking av resultater (EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8). 
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Artikkel 6 

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. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEFINISJONER OG FORKORTELSER 

I. DEFINISJONER 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/657/EF. 

I tillegg til de definisjonene menes med 

 1.1. «tiltaksgrense» den mengden av et gitt stoff, som fastsatt i vedlegget til rekommandasjon 2013/711/EU, som fører til 

undersøkelser for å avdekke kilden til nevnte stoff i de tilfeller der det er påvist økt mengde av stoffet, 

 1.2. «screeningmetoder» metoder for utvelging av prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

overskrider grenseverdiene eller tiltaksgrensene. De skal sikre en kostnadseffektiv og høy analysekapasitet, noe som 

vil øke muligheten til å oppdage nye tilfeller der høy eksponering kan føre til helsefare for forbrukerne. 

Screeningmetodene skal være basert på bioanalytiske metoder eller GC-MS-metoder. Prøveresultater som er høyere 

enn den terskelverdien som er fastsatt for å kontrollere om grenseverdien overholdes, skal kontrolleres ved at den 

opprinnelige prøven analyseres på nytt med en bekreftelsesmetode, 

 1.3. «bekreftelsesmetoder» metoder som gir fullstendige eller utfyllende opplysninger slik at PCDD/PCDF og dioksin-

lignende PCB på en entydig måte kan identifiseres og mengdebestemmes ved grenseverdien eller om nødvendig ved 

tiltaksgrensen. I disse metodene brukes gasskromatografi/massespektrometri med høy oppløsning (GC-HRMS) eller 

gasskromatografi/tandemmassespektrometri (GC-MS/MS), 

 1.4. «bioanalytiske metoder» metoder basert på bruken av biologiske prinsipper som cellebaserte prøver, 

reseptoranalyser eller immunologiske analyser. Disse metodene gir ikke et resultat på forbindelsesnivå, men gir en 

indikasjon(1) på TEQ-nivået, uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), der det tas hensyn til at det kan finnes 

forbindelser i en prøveoppløsning som gir respons i analysen, men som ikke oppfyller alle kravene i TEQ-

prinsippene, 

 1.5. «gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» BEQ-nivået beregnet ut fra TCDD- eller PCB 126-kalibreringskurven 

korrigert for blindprøven og deretter delt på TEQ-nivået bestemt av bekreftelsesmetoden. Formålet er å korrigere for 

faktorer som tap av PCDD/PCDF og dioksinlignende forbindelser i ekstraksjons- og rensingsfasene, forbindelser 

som ekstraheres samtidig, og som forsterker eller svekker responsen (agonistiske og antagonistiske virkninger), 

kvaliteten på kurvetilpasningen eller forskjeller mellom TEF- og REP-verdiene. Gjenfinningsgraden ved biologisk 

prøving beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre nær grenseverdien eller 

tiltaksgrensen, 

 1.6. «dobbeltanalyse» en separat analyse av de relevante analyttene ved hjelp av en delmengde nummer to av den samme 

homogeniserte prøven, 

 1.7. «akseptert spesifikk grense for mengdebestemmelse(2) av en enkeltforbindelse i en prøve» det laveste innholdet av 

en analytt som kan måles med rimelig statistisk sikkerhet, som oppfyller identifikasjonskriteriene som er beskrevet i 

internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel i standard EN 16215:2012 (Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner 

og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 

som revidert. 

Grensen for mengdebestemmelse av en enkeltforbindelse kan identifiseres som 

a) konsentrasjonen av en analytt i det ekstraktet av en prøve som for de to forskjellige ionene som skal overvåkes, 

gir et instrumentsutslag med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme rådatasignalet 

  

(1) Bioanalytiske metoder er ikke spesielt utformet for forbindelsene i TEF-systemet. I prøveekstraktet kan det også finnes andre strukturelt 

beslektede AhR-aktive forbindelser som kan bidra til samlet respons. Bioanalytiske resultater kan derfor ikke være et estimat, men snarere 

en indikasjon på TEQ-nivået i prøven. 

(2) Når det er relevant skal prinsippene beskrevet i «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field 

of Contaminants in Feed and Food» [lenke til nettsted] følges. 
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eller, dersom beregningen av signal/støy av tekniske årsaker ikke gir pålitelige resultater, 

b) punktet for laveste konsentrasjon i en kalibreringskurve som gir et akseptabelt (≤ 30 %) og konsekvent (målt 

minst i starten og på slutten av en analyseprøveserie) avvik fra den gjennomsnittlige responsfaktoren beregnet 

for alle punkter i kalibreringskurven i hver prøveserie(1), 

 1.8. «øvre konsentrasjon» det begrepet som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes 

lik grenseverdien for mengdebestemmelse, 

 1.9. «nedre konsentrasjon» det begrepet som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik null, 

1.10. «mellomkonsentrasjon» det begrepet som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik halvparten av grensen for mengdebestemmelse, 

1.11. «parti» en identifiserbar mengde av et næringsmiddel, levert under ett, der det ved offentlig kontroll er fastslått felles 

kjennetegn som f.eks. opprinnelse, art, emballasjetype, emballeringsbedrift, avsender eller merking. Når det gjelder 

fisk og fiskerivarer, skal dessuten størrelsen på fiskene være tilnærmet lik. Dersom fiskenes størrelse og/eller vekt 

ikke er tilnærmet lik i en sending, kan sendingen fortsatt regnes som ett parti, men det må benyttes en særlig 

prøvetakingsmetode, 

1.12. «delparti» del av et stort parti som er valgt ut med sikte på bruk av prøvetakingsmetoden. Hvert delparti skal være 

fysisk atskilt og identifiserbart, 

1.13. «enkeltprøve» en materialmengde som er tatt fra ett enkelt sted i partiet eller delpartiet, 

1.14. «samleprøve» summen av enkeltprøvene fra et parti eller delparti, 

1.15. «laboratorieprøve» representativ del eller mengde av samleprøven bestemt for laboratoriet. 

II. FORKORTELSER 

BEQ Bioanalytiske ekvivalenter 

GC Gasskromatografi 

HRMS Høyoppløselig massespektrometri 

LRMS Lavoppløselig massespektrometri 

MS/MS Massespektrometri 

PCB Polyklorerte bifenyler 

Ikke-dioksinlignende 

PCB 

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 og PCB 180 

PCDD Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner 

PCDF Polyklorerte dibenzofuraner 

QC Kvalitetskontroll 

REP Relativ potensfaktor 

TEF Toksisk ekvivalensfaktor 

TEQ Toksisitetsekvivalenter 

TCDD 2,3,7,8-Tetraklordibenzo-p-dioksin (TCDD) 

U Utvidet måleusikkerhet 

 _____  

  

(1) Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) beregnes fra punktet for laveste konsentrasjon, idet det tas hensyn til gjenfinning av interne 

standarder og prøvemengde. 
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VEDLEGG II 

PRØVTETAKINGSMETODER FOR OFFENTLIG KONTROLL AV INNHOLDET AV DIOKSINER (PCDD/PCDF), 

DIOKSINLIGNENDE PCB OG IKKE-DIOKSINLIGNENDE PCB I VISSE NÆRINGSMIDLER 

I. VIRKEOMRÅDE 

Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB i næringsmidler skal tas i samsvar med metodene fastsatt i dette vedlegg. Samleprøvene som da 

oppnås, skal anses som representative for partiene eller delpartiene de er tatt fra. På grunnlag av innholdet som blir funnet 

i laboratorieprøvene, skal det fastslås om grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 er overholdt. 

For å sikre at bestemmelsene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004 overholdes, skal den driftsansvarlige for nærings-

middelforetak, når det tas prøver for å kontrollere innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB, ta prøver i samsvar med metodene beskrevet i kapittel III i dette vedlegg eller en tilsvarende 

prøvetakingsmetode som er påvist å ha samme representasjonsnivå som prøvetakingsmetoden beskrevet i kapittel III i 

dette vedlegg. 

II. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Personale 

Prøvetakingen skal utføres av en person som er utpekt for dette formål av medlemsstaten. 

2. Materiale til prøvetaking 

Prøvetakingen skal foretas atskilt for hvert parti eller delparti som skal undersøkes. 

3. Forholdsregler 

Under prøvetakingen og tillagingen av prøvene skal det tas forholdsregler for å unngå endringer som kan påvirke 

innholdet av dioksiner og PCB, ha negativ innvirkning på den analytiske bestemmelsen eller gjøre at samleprøvene ikke er 

representative. 

4. Enkeltprøver 

Enkeltprøver bør så vidt mulig tas fra forskjellige steder i hele partiet eller delpartiet. Avvik fra denne framgangsmåten 

skal registreres i rapporten omhandlet i nr. II.8. 

5. Tillaging av samleprøven 

Samleprøven skal framkomme ved å samle alle enkeltprøvene. Den skal veie minst 1 kg, med mindre dette ikke er 

praktisk mulig, f.eks. ved prøvetaking av en enkeltpakning eller dersom produktet har svært høy kommersiell verdi. 

6. Parallellprøver 

Parallellprøvene som tas for håndhevings-, klageadgangs- eller referanseformål, skal tas fra den homogeniserte 

samleprøven, med mindre en slik framgangsmåte er i strid med en medlemsstats bestemmelser om rettighetene til den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. Laboratorieprøvene for håndhevingsformål skal være så store at de rekker til 

minst en dobbeltanalyse. 

7. Emballering og forsendelse av prøver 

Hver prøve skal plasseres i en ren beholder av inert materiale som gir tilstrekkelig vern mot forurensning, tap av analytter 

ved adsorpsjon til innersiden av beholderen og mot skader under transport. Alle nødvendige forholdsregler skal tas for å 

unngå endringer av prøvens sammensetning som kan oppstå under transport eller lagring. 
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8. Forsegling og merking av prøver 

Hver prøve som er tatt til offentlig bruk, skal forsegles på prøvetakingsstedet og identifiseres i samsvar med gjeldende 

regler i medlemsstaten. 

For hver prøvetaking skal det utarbeides en rapport, slik at hvert parti entydig kan identifiseres, med angivelse av dato og 

sted for prøvetakingen og ytterligere opplysninger som kan være til hjelp for den som foretar analysen. 

III. PRØVETAKINGSPLAN 

Den anvendte prøvetakingsmetoden skal sikre at samleprøven er representativ for (del)partiet som skal kontrolleres. 

1. Inndeling av partier i delpartier 

Store partier skal inndeles i delpartier, forutsatt at delpartiet fysisk kan utskilles. For produkter som omsettes i store 

bulksendinger (f.eks. vegetabilske oljer), får tabell 1 anvendelse. Tabell 2 får anvendelse på andre produkter. Ettersom 

vekten på et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, kan vekten av delpartiene overskride 

den angitte vekten med opptil 20 %. 

Tabell 1 

Inndeling av partier i delpartier for produkter som omsettes i bulksendinger 

Partiets vekt (tonn) Vekt eller antall delpartier 

≥ 1 500 500 tonn 

> 300 og < 1 500 3 delpartier 

≥ 50 og ≤ 300 100 tonn 

< 50 — 

Tabell 2 

Inndeling av partier i delpartier for andre produkter 

Partiets vekt (tonn) Vekt eller antall delpartier 

≥ 15 15–30 tonn 

< 15 — 

2. Antall enkeltprøver 

Samleprøven som er en samling av alle enkeltprøvene, skal veie minst 1 kg (se nr. II.5). 

Det minste antallet enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet, skal være som angitt i tabell 3 og 4. 

For flytende produkter i bulk skal partiet eller delpartiet blandes så grundig som mulig uten at det påvirker kvaliteten på 

produktet, enten manuelt eller mekanisk, rett før prøvetaking. I så fall antas det at forurensende stoffer er homogent fordelt 

i et gitt parti eller delparti. Det er derfor tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver fra et parti eller delparti som skal utgjøre 

samleprøven. 

Enkeltprøvene skal ha tilnærmet samme vekt. Enkeltprøvens vekt skal være minst 100 gram.  
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Avvik fra denne framgangsmåten må registreres i rapporten omhandlet i nr. II.8 i dette vedlegg. I samsvar med 

bestemmelsene i kommisjonsvedtak 97/747/EF(1) skal størrelsen på samleprøven for hønseegg være minst tolv egg (både for 

bulkpartier og for partier som består av enkeltpakninger får tabell 3 og 4 anvendelse). 

Tabell 3 

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet 

Partiets/delpartiets volum eller vekt (i kilo eller liter) Minste antall enkeltprøver som skal tas 

< 50 3 

50 til 500 5 

> 500 10 

Dersom partiet eller delpartiet består av enkeltpakninger eller enkeltenheter, er antallet pakninger eller enheter som skal 

utgjøre en samleprøve, angitt i tabell 4. 

Tabell 4 

Antall pakninger eller enheter (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet eller delpartiet består 

av enkeltpakninger eller enkeltenheter 

Antall pakninger eller enheter i partiet/delpartiet Antall pakninger eller enheter som skal inngå i prøvetakingen 

1 til 25 minst én pakning eller enhet 

26 til 100 ca. 5 %, minst to pakninger eller enheter 

> 100 ca. 5 %, høyst ti pakninger eller enheter 

3. Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hele fisker av tilnærmet lik størrelse og vekt 

Fisker anses for å ha tilnærmet lik størrelse og vekt dersom forskjellen i størrelse og vekt ikke er mer enn ca. 50 %. 

Antallet enkeltprøver som skal tas fra partiet, er angitt i tabell 3. Samleprøven som er en samling av alle enkeltprøvene, 

skal veie minst 1 kg (se nr. II.5). 

— Dersom partiet som det skal tas prøver fra, inneholder små fisker (der hver fisk veier mindre enn ca. 1 kg), skal hele 

fisken utgjøre en enkeltprøve som skal inngå i samleprøven. Dersom samleprøven da veier mer enn 3 kg, kan 

enkeltprøvene bestå av fiskenes midtparti. Enkeltprøvene som til sammen skal utgjøre samleprøven, skal veie minst 

100 gram hver. Hele partiet som grenseverdien gjelder for, brukes til homogenisering av prøven. 

Fiskens midtparti er der tyngdepunktet er. I de fleste tilfeller vil dette være ved ryggfinnen (for fisker med ryggfinne) 

eller midt mellom gjelleåpningen og gattåpningen. 

— Dersom partiet som det skal tas prøver fra, inneholder store fisker (der hver fisk veier mer enn ca. 1 kg), skal 

enkeltprøvene bestå av fiskens midtparti. Hver enkeltprøve skal veie minst 100 gram. 

For middels store fisker (ca. 1–6 kg) skal enkeltprøven være et stykke av fisken som tas som et tverrsnitt fra 

ryggbeinet til buken i fiskens midtparti. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 97/747/EF av 27. oktober 1997 om fastsettelse av omfang og hyppighet av prøvetakingen omhandlet i rådsdirektiv 

96/23/EF med sikte på overvåking av visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter (EFT L 303 av 6.11.1997, s. 12). 
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For ekstra store fisker (dvs. > ca. 6 kg) skal enkeltprøven tas fra kjøttet i ryggmuskelen på høyre side (sett forfra) i 

fiskens midtparti. Dersom uttak av et slikt stykke av fiskens midtparti innebærer et betydelig økonomisk tap, kan det 

anses som tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver à minst 350 gram, uavhengig av partiets størrelse, eller eventuelt en like 

stor del muskelkjøtt nær haledelen og muskelkjøtt nær hodedelen fra en og samme fisk, som så utgjør den 

enkeltprøven som er representativ for dioksininnholdet i hele fisken. 

4. Prøvetaking av fiskepartier som inneholder hele fisker med ulik størrelse og/eller vekt 

— Bestemmelsene i nr. III.3 om prøvenes sammensetning får anvendelse. 

— Dersom en viss størrelse eller vektklasse/vektkategori dominerer (ca. 80 % eller mer av partiet), skal prøven tas fra 

fisker med dominerende størrelse eller vekt. Denne prøven skal anses som representativ for hele partiet. 

— Dersom ingen bestemt størrelse eller vektklasse/vektkategori dominerer, skal det sikres at fiskene som velges til 

prøven, er representative for partiet. Nærmere retningslinjer for slike tilfeller finnes i «Guidance document on 

sampling of whole fishes of different size and/or weight»(1). 

5. Prøvetaking i detaljistleddet 

Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet skal om mulig skje i samsvar med bestemmelsene om prøvetaking nevnt i 

punkt III.2. 

Dersom dette ikke er mulig, kan en annen metode for prøvetaking i detaljistleddet følges, forutsatt at den sikrer en 

tilstrekkelig representativ prøvetaking av partiet eller delpartiet. 

IV. PARTIETS SAMSVAR MED SPESIFIKASJONENE 

1. Ikke-dioksinlignende PCB 

Partiet er i samsvar dersom analyseresultatet for summen av ikke-dioksinlignende PCB ikke overskrider respektive 

grenseverdier, som fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten(2). 

Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien som fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 dersom det er fastsatt utover rimelig tvil 

at gjennomsnittet av to analyseresultater for øvre konsentrasjon, framkommet ved dobbeltanalyse(3), overstiger grenseverdien, 

idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten. 

Den utvidede måleusikkerheten beregnes ved bruk av en dekningsfaktor på 2 som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Et 

parti er ikke i samsvar dersom gjennomsnittet av de målte verdiene minus den utvidede usikkerheten for 

gjennomsnittsverdien er høyere enn den fastsatte grenseverdien. 

De reglene som er nevnt i ovenstående ledd i dette nummer, gjelder for resultatet av analyserte prøver beregnet på 

offentlig kontroll. Ved analyse for klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler. 

2. Dioksiner (PCDD/PCDF) og dioksinlignende PCB 

Partiet er i samsvar dersom resultatet av en enkelt analyse 

— utført ved hjelp av en screeningmetode der andelen falskt negative prøver er under 5 %, angir at nivået ikke 

overskrider grenseverdiene for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006,  

  

(1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalog_dioxins_guidance-sampling_exemples-dec2006_en.pdf 

(2) Prinsippene som er beskrevet i «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB 

Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [lenke til nettsted] skal følges dersom det er relevant. 

(3) En dobbeltanalyse er nødvendig dersom resultatet av den første bestemmelsen ikke er i samsvar med kravene. Prøvene må analyseres to 

ganger for å utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. Dersom analysen utføres i forbindelse 

med en forurensningshendelse, kan bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt ut til analyse, kan knyttes til 

forurensningen ved hjelp av sporbarhet, og det konstaterte innholdet er betydelig over grenseverdien. 
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— utført ved en bekreftelsesmetode ikke overskrider grenseverdiene for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB som fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til den 

utvidede måleusikkerheten(1). 

For screeningprøver skal det fastsettes en terskelverdi som danner grunnlaget for beslutningen om hvorvidt de ulike 

grenseverdiene som er fastsatt for enten PCDD/PCDF eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, er 

overholdt. 

Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien som fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 dersom det er fastsatt utover 

rimelig tvil at gjennomsnittet av to analyseresultater for øvre konsentrasjon (framkommet ved dobbeltanalyse(2) med 

bekreftelsesmetode) overstiger grenseverdien, idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten. 

Den utvidede måleusikkerheten beregnes ved bruk av en dekningsfaktor på 2 som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Et 

parti er ikke i samsvar dersom gjennomsnittet av de målte verdiene minus den utvidede usikkerheten for 

gjennomsnittsverdien er høyere enn den fastsatte grenseverdien. 

Summen av den beregnede utvidede usikkerheten for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB skal brukes som beregnet utvidet usikkerhet for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

De reglene som er nevnt i ovenstående ledd i dette nummer, gjelder for resultatet av analyserte prøver beregnet på 

offentlig kontroll. Ved analyse for klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler. 

V. OVERSKRIDELSE AV TILTAKSGRENSER 

Tiltaksgrenser er et verktøy for utvelging av prøver der det er relevant å identifisere en forurensningskilde og treffe tiltak 

for å redusere eller fjerne den. Hensiktsmessige terskelverdier for utvelging av disse prøvene skal fastsettes ved hjelp av 

screeningmetoder. Dersom betydelig arbeid er nødvendig for å identifisere en forurensningskilde og redusere eller fjerne 

den, kan det være hensiktsmessig å bekrefte overskridelse av tiltaksgrensen gjennom en dobbeltanalyse ved bruk av en 

bekreftelsesmetode, idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten(3). 

 _____  

  

(1) «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass 

Spectrometry» [lenke til nettsted], «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of 

Contaminants in Feed and Food» [lenke til nettsted]. 

(2) En dobbeltanalyse er nødvendig dersom resultatet av den første bestemmelsen med bekreftelsesmetoder ved bruk av 13C-merket intern 

standard for de aktuelle analyttene, ikke oppfyller kravene. Prøvene må analyseres to ganger for å utelukke muligheten for intern 

krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. Dersom analysen utføres i forbindelse med en forurensningshendelse, kan 

bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt ut til analyse, kan knyttes til forurensningen ved hjelp av 

sporbarhet, og det konstaterte innholdet er betydelig over grenseverdien. 

(3) Samme forklaring og krav til to analyser for kontroll av tiltaksgrenser som for grenseverdier i fotnote nr. 6. 
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VEDLEGG III 

TILLAGING AV PRØVER OG KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV INNHOLDET AV DIOKSINER 

(PCDD/PCDF) OG DIOKSINLIGNENDE PCB I VISSE NÆRINGSMIDLER 

1. BRUKSOMRÅDE 

Kravene fastsatt i dette vedlegg får anvendelse når næringsmidler analyseres med henblikk på offentlig kontroll av 

innholdet av 2,3,7,8-substituerte polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og 

dioksinlignende polyklorerte bifenyler (dioksinlignende PCB) og når det gjelder tillaging av prøver krav til analyse for 

andre forskriftsmessige formål, herunder kontroller foretatt av den driftsansvarlig for næringsmiddelforetak for å sikre 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. 

Overvåking av innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i næringsmidler kan utføres ved hjelp av to 

forskjellige typer analysemetoder: 

a) Screeningmetoder 

Målet med screeningmetoder er å velge de prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

overskrider grenseverdiene eller tiltaksgrensene. Screeningmetodene skal sikre en kostnadseffektiv og høy 

analysekapasitet, noe som vil øke muligheten til å oppdage nye hendelser der høy eksponering kan føre til 

helsefare for forbrukerne. Bruken av disse metodene skal ta sikte på å unngå falskt negative resultater. 

Screeningmetoder kan omfatte bioanalytiske metoder og GC/MS-metoder. 

Med screeningmetoder sammenlignes analyseresultatet med en terskelverdi, noe som gir et ja/nei-svar på om 

grenseverdien eller tiltaksgrensen er overskredet. Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF 

og dioksinlignende PCB i prøver som mistenkes for ikke å overholde grenseverdien, må bestemmes/bekreftes ved 

hjelp av en bekreftelsesmetode. 

I tillegg kan screeningmetoder gi en indikasjon på innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøven. 

Ved bruk av bioanalytiske screeningmetoder uttrykkes resultatet som bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), mens det 

ved bruk av fysikalsk-kjemiske GC-MS-metoder uttrykkes som toksisitetsekvivalenter (TEQ). Resultatene, i form 

av tallverdier, som oppnås ved bruk av screeningmetoder, er egnet til å påvise overholdelse eller mistenkt 

manglende overholdelse eller overskridelse av tiltaksgrensene, og gir en indikasjon på de aktuelle verdiene dersom 

prøvene må følges opp med bekreftelsesmetoder. De er ikke egnet i tilfeller der formålet er å vurdere 

bakgrunnsnivåer, beregne inntak, følge utviklingen over tid eller til ny vurdering av tiltaks- og grenseverdier. 

b) Bekreftelsesmetoder 

Bekreftelsesmetoder gjør det mulig entydig å identifisere og mengdebestemme PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB i en prøve, og å gi fullstendige opplysninger om forbindelser. Disse metodene gjør det derfor mulig å 

kontrollere grenseverdiene og tiltaksgrensene, herunder bekrefte resultatene av screeningmetodene. Resultatene 

kan dessuten anvendes for andre formål, som å bestemme lave bakgrunnsnivåer i forbindelse med 

næringsmiddelovervåking, følge utviklingstrekk over tid, vurdere befolkningens eksponering og til å bygge opp en 

database for mulig revurdering av tiltaksgrenser og grenseverdier. De er også viktige for å fastslå 

forbindelsesmønstre for å påvise kilden til en eventuell forurensning. Slike metoder omfatter bruk av GC-HRMS. 

GC-MS/MS kan også brukes til å bekrefte om grenseverdien er overholdt eller ikke. 

2. BAKGRUNN 

For beregning av konsentrasjonene av toksisitetsekvivalenter (TEQ) skal konsentrasjonene av de enkelte stoffene i en 

gitt prøve multipliseres med sine respektive toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF), som fastsatt av Verdens helseorgani-

sasjon og oppført i tillegget til dette vedlegg, og deretter summeres for å gi den samlede konsentrasjonen av 

dioksinlignende forbindelser uttrykt i TEQ. 

Screening- og bekreftelsesmetoder skal bare brukes til kontroll av en bestemt matrise dersom metodene er tilstrekkelig 

følsomme til å påvise nivåer ved tiltaksgrensen eller grenseverdien på en pålitelig måte.  
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3. KRAV TIL KVALITETSSIKRING 

— Det skal treffes tiltak for å unngå krysskontaminering i alle trinn av prøvetakings- og analysemetoden. 

— Prøvene skal oppbevares og transporteres i beholdere av glass, aluminium, polypropylen eller polyetylen som er 

egnet for oppbevaring uten at innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøvene påvirkes. Spor av 

papirstøv skal fjernes fra prøvebeholderen. 

— Oppbevaring og transport av prøven skal foregå på en slik måte at næringsmiddelprøven bevares i uendret stand. 

— Om nødvendig skal hver laboratorieprøve finmales og blandes grundig etter en metode som sikrer fullstendig 

homogenisering (f.eks. så finmalt at prøven kan passere en sikt med 1 mm maskevidde); prøvene skal tørkes før 

de males dersom vanninnholdet er for høyt. 

— Det er viktig å kontrollere om reagenser, glassvarer og utstyr eventuelt kan påvirke de TEQ- eller BEQ-baserte 

resultatene. 

— Det skal utføres en blindanalyse ved at hele analyseprosessen gjennomføres, men uten prøven. 

— For bioanalytiske metoder er det svært viktig at alle glassvarer og løsemidler som brukes i analysene, ikke 

inneholder forbindelser som kan forstyrre påvisningen av målforbindelser i måleområdet. Glassvarer skal skylles 

med løsemidler og/eller varmes opp til de temperaturer som kreves for å fjerne spor av PCDD/PCDF, dioksin-

lignende forbindelser og forstyrrende forbindelser fra overflatene. 

— Prøven som ekstraheres, må være stor nok til å oppfylle kravene om et tilstrekkelig lavt måleområde, herunder 

grenseverdi- eller tiltaksgrensekonsentrasjonene. 

— De enkelte framgangsmåtene for tillaging av prøver som brukes for de aktuelle produktene, skal følge 

internasjonalt anerkjente retningslinjer. 

— Når det gjelder fisker, skal skinnet fjernes, ettersom grenseverdien gjelder muskelkjøtt uten skinn. Alle rester av 

muskelkjøtt og fettvev på innsiden av skinnet skal imidlertid nøye og fullstendig skrapes av og legges til prøven 

som skal analyseres. 

4. KRAV TIL LABORATORIER 

— I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et godkjent 

organ som oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de anvender metoder for kvalitetssikring av sine 

analyser. Laboratoriene skal være akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. Prinsippene som 

beskrevet i de tekniske retningslinjene for vurdering av måleusikkerhet og grenser for mengdebestemmelse for 

PCDD/PCDF- og PCB-analyse skal følges dersom det er relevant(1). 

— Laboratoriets kompetanse skal dokumenteres ved løpende deltaking med vellykket resultat i undersøkelser 

foretatt ved flere laboratorier for bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i relevante 

næringsmidler og konsentrasjonsområder. 

— Laboratorier som bruker screeningmetoder for rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med laboratorier 

som bruker bekreftelsesmetoden, både for kvalitetskontroll og for å bekrefte analyseresultatet av mistenkte 

prøver. 

5. GRUNNLEGGENDE KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG DIOKSINLIGNENDE PCB 

5.1. Lavt måleområde og lave grenser for mengdebestemmelse 

— På grunn av den ekstremt høye giftigheten noen av PCDD/PCDF-forbindelsene har, skal påvisningsgrensen for 

disse ligge innenfor størrelsesordenen øvre femtogram (10–15g). For de fleste PCB-forbindelser er det tilstrekkelig 

med en grense for mengdebestemmelse i nanogram-området (10–9g). Ved måling av de giftigere dioksinlignende 

PCB-forbindelsene (særlig non-orto-substituerte forbindelser) må imidlertid den laveste delen av måleområdet nå 

de lave pikogramnivåene(10–12 g). 

  

(1) «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass 

Spectrometry» [lenke til nettsted] og «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of 

Contaminants in Feed and Food» [lenke til nettsted]. 
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5.2. Høy selektivitet (spesifisitet) 

— Det må kunne skilles mellom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB og en rekke andre potensielt interfererende 

forbindelser som ekstraheres samtidig, og som forekommer i konsentrasjoner som kan være flere ganger høyere 

enn de relevante analyttenes. For metoder med gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS) skal det kunne 

skilles mellom ulike forbindelser, f.eks. mellom giftige (som de sytten 2,3,7,8-substituerte PCDD/PCDF og de 

tolv dioksinlignende PCB) og andre forbindelser. 

— Bioanalytiske metoder skal kunne påvise målforbindelser som summen av PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende 

PCB. Ved rensing av prøven skal målet være å fjerne forbindelser som forårsaker falskt positive resultater, eller 

forbindelser som kan svekke responsen og dermed forårsake falskt negative resultater. 

5.3. Høy nøyaktighet (riktighet og presisjon, gjenfinningsgrad ved biologisk prøving) 

— For GC-MS-metoder skal bestemmelsen gi et gyldig anslag over den faktiske konsentrasjonen i en prøve. Høy 

nøyaktighet (nøyaktighet i måling: graden av samsvar mellom måleresultatet og målingens riktige eller tildelte 

verdi) er nødvendig for å unngå at et resultat av en analyse avvises fordi det fastsatte TEQ-nivået ikke er 

tilstrekkelig pålitelig. Nøyaktighet uttrykkes som «riktighet» (differansen mellom den gjennomsnittlige 

måleverdien for en analytt i et sertifisert materiale og dens sertifiserte verdi, uttrykt i prosent av denne verdien) og 

«presisjon» (RSDR, det vil si relativt standardavvik beregnet fra resultater som er oppnådd ved 

reproduserbarhetsforhold). 

— For bioanalytiske metoder skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving bestemmes. 

5.4. Validering i grenseverdiområdet og alminnelige kvalitetskontrolltiltak 

— Laboratoriene skal dokumentere en metodes ytelse innenfor grenseverdiområdet, f.eks. 0,5, 1 og 2 ganger 

grenseverdien med en akseptabel variasjonskoeffisient for gjentatte analyser under validering og/eller 

rutineanalyser. 

— Som interne kvalitetskontrolltiltak skal det foretas jevnlige blindkontroller og tilsetningsforsøk eller analyser av 

kontrollprøver (om mulig helst med sertifisert referansemateriale). Kvalitetskontrolldiagrammer for blind-

kontroller, tilsetningsforsøk eller analysering av kontrollprøver skal utarbeides og kontrolleres for å sikre at 

analyseytelsen oppfyller kravene. 

5.5. Grense for mengdebestemmelse 

— For en bioanalytisk screeningmetode er det ikke påkrevd å fastsette en grense for mengdebestemmelse (LOQ), 

men det skal dokumenteres at metoden kan skille mellom blindprøven og terskelverdien. Når et BEQ-nivå 

bestemmes, skal det fastsettes et rapporteringsnivå for å håndtere prøver som viser en respons under dette nivået. 

Det skal dokumenteres at rapporteringsnivået er forskjellig fra metodens blindprøver med en faktor på minst tre 

med en respons under måleområdet. Det skal derfor beregnes ut fra prøver som har et innhold av målforbindelser 

nær det påkrevde minstenivået, og ikke ut fra et signal/støy-forhold eller en blindprøve. 

— Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) for en bekreftelsesmetode skal være på ca. én femdel av grenseverdien. 

5.6. Analysekriterier 

— For å sikre pålitelige resultater fra bekreftelses- eller screeningmetoder skal følgende kriterier være oppfylt 

innenfor grenseverdien for henholdsvis TEQ- og BEQ-verdien, uavhengig om den bestemmes som samlet TEQ 

(summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB) eller separat for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

 
Screening med bioanalytiske eller 

fysikalsk-kjemiske metoder 
Bekreftelsesmetoder 

Andel falskt negative prøver(*) < 5 %  

Riktighet  – 20 % til + 20 % 
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Screening med bioanalytiske eller 

fysikalsk-kjemiske metoder 
Bekreftelsesmetoder 

Repeterbarhet (RSDr) < 20 %  

Intermediær presisjon (RSDR) < 25 % < 15 % 

(*) Med hensyn til grenseverdiene 

5.7. Særlige krav til screeningmetoder 

— Både GC-MS-metoder og bioanalytiske metoder kan brukes til screening. Ved bruk av GC/MS-metoder skal 

kravene fastsatt i nr. 6 gjelde. For cellebaserte bioanalytiske metoder er det fastsatt særlige krav i nr. 7. 

— Laboratorier som bruker screeningmetoder for rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med laboratorier 

som bruker bekreftelsesmetoden. 

— Screeningmetodens ytelse skal kontrolleres i forbindelse med rutineanalyser ved hjelp av analysekvalitetskontroll 

og løpende metodevalidering. Det skal foreligge et løpende program for kontroll av negative resultater. 

— Kontroll av mulig hemming av cellerespons og cytotoksisitet. 

Ved rutinemessig screening skal 20 % av prøveekstraktene analyseres med og uten tilsetning av den mengde 

TCDD som tilsvarer grenseverdien eller tiltaksgrensen, for å kontrollere om responsen kan være hemmet av 

forstyrrende stoffer i prøveekstraktet. Den målte konsentrasjonen i prøven med tilsetning skal sammenlignes med 

summen av konsentrasjonen i ekstraktet uten tilsetning og tilsetningskonsentrasjonen. Dersom den målte 

konsentrasjonen er mer enn 25 % lavere enn den beregnede konsentrasjonen (summen), tyder dette på at signalet 

kan være hemmet, og den aktuelle prøven skal da gjennomgå en bekreftende analyse. Resultatene skal 

kontrolleres ved hjelp av kvalitetskontrolldiagrammer. 

— Kvalitetskontroll av negative prøver 

Om lag 2–10 % av de negative prøvene, avhengig av prøvematrise og laboratoriets erfaringsnivå, skal bekreftes. 

— Bestemmelse av andel falskt negative prøver på grunnlag av kvalitetskontrolldata 

Andelen falskt negative resultater fra screening av prøver som ligger under og over grenseverdien eller 

tiltaksgrensen, skal bestemmes. Den faktiske andelen falskt negative prøver skal være under 5 %. 

Når det foreligger minst 20 bekreftede resultater per matrise/matrisegruppe fra kvalitetskontrollen av negative 

prøver, skal disse opplysningene danne grunnlaget for å trekke konklusjoner om andelen falskt negative prøver. 

Resultater av prøver analysert ved ringprøving eller under forurensningshendelser som dekker et konsentra-

sjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, kan også tas med i de minst 20 resultatene som skal legges 

til grunn for vurderingen av andelen falskt negative prøver. Prøvene skal dekke de vanligste 

forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

Selv om formålet med screeningprøver fortrinnsvis er å oppdage prøver som overskrider tiltaksgrensen, er det 

grenseverdien som er kriteriet for å bestemme andelen falskt negative prøver, idet det tas hensyn til bekreftel-

sesmetodens måleusikkerhet. 

— Eventuelle positive resultater fra screening skal alltid kontrolleres gjennom en fullstendig, ny analyse av den 

opprinnelige prøven med en bekreftelsesmetode. Disse prøvene kan også brukes til å vurdere andelen falskt 

positive prøver. For screeningmetoder er andelen falskt positive prøver den andelen av resultatene som bekreftes 

som negative ved hjelp av en bekreftende analyse, selv om prøven i en tidligere screening er erklært som mistenkt 

positiv. En vurdering av hvor godt screeningmetoden fungerer, skal imidlertid baseres på en sammenligning av 

falskt positive prøver og det samlede antall prøver som er undersøkt. Andelen skal være tilstrekkelig lav til at det 

lønner seg å bruke en screeningmetode. 
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— Bioanalytiske metoder skal, i hvert fall under valideringsforhold, gi en gyldig indikasjon på TEQ-nivået, beregnet 

og uttrykt i BEQ. 

— Også for bioanalytiske metoder som gjennomføres under repeterbarhetsforhold, vil intern RSDr normalt være 

mindre enn RSDR (reproduserbarhet). 

6. SÆRLIGE KRAV TIL GC/MS-METODER I FORBINDELSE MED SCREENING ELLER BEKREFTELSE 

6.1. Akseptable forskjeller mellom WHO-TEQ-nivåer når det gjelder øvre og nedre konsentrasjoner 

— Forskjellen mellom øvre konsentrasjon og nedre konsentrasjon skal ikke overskride 20 % for å bekrefte 

overskridelsen av grenseverdien eller eventuelt tiltaksgrenser. 

6.2. Kontroll av gjenfinning 

— For å validere analysemetoden må det tilsettes 13C-merkede 2,3,7,8-klorsubstituerte interne PCDD/PCDF-

standarder og 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder helt i begynnelsen av analysemetoden, f.eks. 

før ekstraksjon. Det skal tilsettes minst én forbindelse for hver av de tetra- til okta-klorerte homologe gruppene av 

PCDD/PCDF og minst én forbindelse for hver av de homologe gruppene for dioksinlignende PCB (og eventuelt 

minst én forbindelse for hver valgte massespektrometriske ioneregistreringsfunksjon som brukes til kontroll av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Ved bekreftelsesmetoder skal alle 17 13C-merkede 2,3,7,8-substituerte 

interne PCDD/PCDF-standarder og alle 12 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder brukes. 

— Ved hjelp av relevante kalibreringsløsninger skal dessuten relative responsfaktorer bestemmes for de forbindelser 

som ikke tilsettes en 13C-merket analog. 

— For næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som inneholder mindre enn 10 % fett, skal interne 

standarder tilsettes før ekstraksjonen. For næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder mer enn 10 % 

fett, kan de interne standardene tilsettes enten før eller etter fettekstraksjonen. Det skal foretas en hensiktsmessig 

validering av ekstraksjonseffektiviteten avhengig av i hvilken fase de interne standardene ble tilsatt, og av om 

resultatene er produkt- eller fettbaserte. 

— Før GC/MS-analysen skal det tilsettes en eller to gjenfinningsstandarder (surrogatstandarder). 

— Gjenfinningen må kontrolleres. For bekreftelsesmetoder skal gjenfinningen av de enkelte interne standardene 

ligge i området 60–120 %. For enkeltforbindelser, særlig visse hepta- og okta-klorerte dibenzo-p-dioksiner og 

dibenzofuraner, kan lavere eller høyere gjenfinning godtas, forutsatt at deres bidrag til TEQ-verdien ikke utgjør 

mer enn 10 % av den samlede TEQ-verdien (basert på summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Ved 

bruk av GC-MS-screeningmetoder skal gjenfinningen ligge i området 30–140 %. 

6.3. Fjerning av forstyrrende stoffer 

— PCDD/PCDF skal separeres fra forstyrrende klorerte forbindelser som ikke-dioksinlignende PCB og klorerte 

difenyletere ved hjelp av egnede kromatografiteknikker (fortrinnsvis med florisil-, aluminiumoksid- og/eller 

karbonkolonne). 

— Gasskromatografisk separasjon av isomerer skal være tilstrekkelig (< 25 % fra topp til topp mellom 1,2,3,4,7,8-

HxCDF og 1,2,3,6,7,8-HxCDF). 

6.4. Kalibrering med standardkurve 

— Området for kalibreringskurven skal dekke de relevante grenseverdi- eller tiltaksgrenseområdene. 

6.5. Særlige krav til bekreftelsesmetoder 

— For GC-HRMS: 

Ved HRMS skal oppløsningen normalt være høyere enn eller lik 10 000 for hele masseområdet ved 10 % av 

topphøydene.  
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Ytterligere kriterier for identifisering og bekreftelse beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel 

i standarden EN 16215:2012 (Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av 

indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som revidert, skal oppfylles. 

— For GC-MS/MS: 

Kontroll av minst to bestemte morioner, hver med ett bestemt tilsvarende datterion fra overgangen, for alle 

merkede og umerkede analytter innenfor analysens virkeområde. 

Høyeste tillatte toleranse for relativ ioneintensitet på ± 15 % for utvalgte datterioner fra overgangen sammenlignet 

med beregnede eller målte verdier (gjennomsnittet av kalibreringsstandarder) ved identiske MS/MS-forhold, 

særlig kollisjonsenergi og kollisjonsgasstrykk, for hver overgang av en analytt. 

Oppløsningen for hver kvadrupol skal minst være lik eller bedre enn enhetsmasseoppløsningen (enhetsmasseoppløs-

ning: tilstrekkelig oppløsning til å skille to topper i en masseenhet) for å gjøre mulig interferens med de relevante 

analyttene så liten som mulig. 

Ytterligere kriterier beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel i standarden EN 16215:2012 

(Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av indikator-PCB ved 

GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som revidert, skal oppfylles, unntatt plikten til å bruke  

GC-HRMS. 

7. SÆRLIGE KRAV TIL BIOANALYTISKE METODER 

Bioanalytiske metoder er metoder basert på bruk av biologiske prinsipper som cellebaserte analyser, reseptoranalyser 

eller immunologiske analyser. I dette nummer fastsettes alminnelige krav til bioanalytiske metoder. 

I en screeningmetode klassifiseres i prinsippet en prøve som negativ eller mistenkt positiv. I denne forbindelse 

sammenlignes det beregnede BEQ-nivået med terskelverdien (se nr. 7.3). Prøver under terskelverdien erklæres som 

negative, og prøver som er lik eller over terskelverdien som mistenkt positive og må analyseres med en 

bekreftelsesmetode. I praksis kan et BEQ-nivå som tilsvarer 2/3 av grenseverdien, fungere som terskelverdi, forutsatt 

at andelen falskt negative prøver er på under 5 %, og at andelen falskt positive prøver er akseptabel. Med særskilte 

grenseverdier for PCDD/PCDF og for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kreves hensiktsmessige 

terskelverdier for biologiske prøver av PCDD/PCDF for å kunne kontrollere om prøvene oppfyller kravene uten 

fraksjonering. For kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, kan en egnet prosentandel av den respektive 

tiltaksgrensen fungere som terskelverdi. 

Dersom et veiledende nivå uttrykkes i BEQ skal resultatene for prøven angis i måleområdet og over 

rapporteringsgrensen (se nr. 7.1.1 og 7.1.6). 

7.1. Vurdering av analyseresponsen 

7.1.1. Alminnelige krav 

— Når konsentrasjonene beregnes ut fra en TCDD-kalibreringskurve, vil de høyeste konsentrasjonene i kurven vise 

en høy variasjon (høy variasjonskoeffisient). Måleområdet er området der variasjonskoeffisienten er lavere enn  

15 %. Den nedre delen av måleområdet (rapporteringsgrensen) må settes betydelig høyere enn metodens 

blindprøver (med en faktor på minst tre). Den øvre delen av måleområdet er normalt representert ved en EC70-

verdi (70 % av høyeste effektive konsentrasjon), men er lavere dersom variasjonskoeffisienten er høyere enn 

15 % i dette området. Måleområdet skal fastsettes under valideringen. Terskelverdiene (se nr. 7.3) skal ligge 

innenfor måleområdet. 

— Standardløsninger og prøveekstrakter skal analyseres tre ganger eller minst to ganger. Ved bruk av en 

dobbeltanalyse skal en standardløsning eller et kontrollekstrakt som er analysert i 4–6 brønner fordelt over platen, 

gi en respons eller en konsentrasjon (bare mulig i måleområdet) basert på en variasjonskoeffisient på < 15 %.  
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7.1.2. Kalibrering 

7.1.2.1. Kalibrering med standardkurve 

— Innholdet i prøver kan beregnes ved å sammenligne analyseresponsen med en TCDD-kalibreringskurve (eller 

PCB 126 eller en standardblanding av PCDD/PCDF/dioksinlignende PCB) for å beregne BEQ-nivået i ekstraktet 

og deretter i prøven. 

— Kalibreringskurvene skal inneholde 8–12 konsentrasjoner (minst en dobbeltanalyse) med nok konsentrasjoner i 

den nedre delen av kurven (måleområdet). Det skal legges særlig vekt på kvaliteten på kurvetilpasningen i 

måleområdet. Når tilpasningsgraden ved ikke-lineær regresjon skal bedømmes, har R2-verdien liten eller ingen 

betydning. En bedre kurvetilpasning oppnås ved å redusere forskjellen mellom beregnede og observerte 

konsentrasjoner innenfor kurvens måleområde til et minimum (f.eks. ved å redusere residualsummen) 

— Beregnet innhold i prøveekstraktet korrigeres deretter for BEQ-nivået som er beregnet for en matrise- eller 

løsemiddelblindprøve (for å ta hensyn til urenheter fra løsemidler og kjemikalier som er brukt), og for 

gjenfinningsgraden (beregnet ut fra BEQ-nivået i egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre 

nær grenseverdien eller tiltaksgrensen). Når man korrigerer for gjenfinning, skal gjenfinningsgraden alltid være 

innenfor påkrevd område (se nr. 7.1.4). Referanseprøver som brukes for å korrigere gjenfinningen, må oppfylle 

kravene angitt i nr. 7.2. 

7.1.2.2. Kalibrering med referanseprøver 

En kalibreringskurve framstilt av minst fire referanseprøver (se nr. 7.2): matriseblindprøve og tre referanseprøver på 

0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien eller tiltaksgrensen kan brukes, noe som fjerner behovet for å korrigere for 

blindprøve og gjenfinning dersom referanseprøvenes matrise svarer til de ukjente prøvenes matrise. I slike tilfeller kan 

analyseresponsen som tilsvarer 2/3 av grenseverdien (se nr. 7.3), beregnes direkte fra disse prøvene og brukes som 

terskelverdi. For kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, vil en egnet prosentandel av disse tiltaksgrensene 

være en egnet terskelverdi. 

7.1.3. Separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

Ekstraktene kan deles opp i fraksjoner som inneholder PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, slik at TEQ-nivåene 

(uttrykt i BEQ) for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan oppgis hver for seg. Det skal fortrinnsvis brukes en 

PBC 126-standardkalibreringskurve til å vurdere resultatene for fraksjonen som inneholder dioksinlignende PCB. 

7.1.4. Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving 

«Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» skal beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative 

forbindelsesmønstre nær grenseverdien eller tiltaksgrensen, og uttrykkes som en prosentandel av BEQ-nivået 

sammenlignet med TEQ-nivået. Avhengig av analysetype og hvilke TEF-verdier(1) som er brukt, kan forskjellene 

mellom TEF- og REP-faktorene for dioksinlignende PCB forårsake lav gjenfinningsgrad for dioksinlignende PCB 

sammenlignet med PCDD/PCDF. Dersom det utføres en separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB, skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving derfor være 20–60 % for dioksinlignende PCB og 50–130 % for 

PCDD/PCDF (områdene gjelder for TCDD-kalibreringskurven). Bidraget fra dioksinlignende PCB til summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan variere mellom ulike matriser og prøver. Disse variasjonene gjenspeiles i 

gjenfinningsgraden ved biologisk prøving, som skal ligge innenfor 30-130 % av summen av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB. 

7.1.5. Kontroll av gjenfinning etter rensing 

Tap av forbindelser under rensing skal kontrolleres under validering. En blindprøve tilsatt en blanding av ulike 

forbindelser skal gjennomgå rensing (minst n = 3), og gjenfinning og variabilitet skal kontrolleres med en 

bekreftelsesmetode. Gjenfinningen skal være i området 60–120 %, særlig for forbindelser som bidrar med mer enn  

10 % til TEQ-nivået i de ulike blandingene. 

  

(1) Gjeldende krav er basert på TEF-verdiene offentliggjort i: M. Van den Berg et al., Toxicol Sci 93 (2), 223–241 (2006). 
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7.1.6. Rapporteringsgrense 

Ved rapportering av BEQ-nivåer skal det fastsettes en rapporteringsgrense ut fra relevante matriseprøver med typiske 

forbindelsesmønstre, men ikke ut fra standardenes kalibreringskurve, ettersom presisjonen er lav i den nedre delen av 

kurven. Det skal tas hensyn til virkningene av ekstraksjon og rensing. Rapporteringsgrensen skal ligge betydelig over 

metodens blindprøver (minst med en faktor på tre). 

7.2. Bruk av referanseprøver 

— Referanseprøvene skal representere prøvematrise, forbindelsesmønstre og konsentrasjonsområder for 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB nær grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

— En metodeblindprøve, eller helst en matriseblindprøve, og en referanseprøve ved grenseverdien eller 

tiltaksgrensen skal inngå i hver analyseserie. Disse prøvene må ekstraheres og analyseres samtidig under 

identiske forhold. For å sikre at analysen er egnet, skal referanseprøven vise en klart høyere respons enn 

blindprøven. Disse prøvene kan brukes til å korrigere for blindprøver og gjenfinning. 

— Referanseprøver som er valgt ut for å korrigere for gjenfinning, skal være representative for alle analyseprøver, 

slik at forbindelsesmønstre ikke skal føre til at nivåene undervurderes. 

— Det kan tas brukes ekstra referanseprøver med en konsentrasjon på f.eks. 0,5 og 2 ganger grenseverdien eller 

tiltaksgrensen for å påvise analysens ytelse innenfor det området som er relevant for kontrollen av grenseverdien 

eller tiltaksgrensen. Kombinert kan disse prøvene brukes til å beregne BEQ-nivået i analyseprøvene  

(se nr. 7.1.2.2). 

7.3. Bestemmelse av terskelverdier 

Forholdet mellom bioanalytiske resultater i BEQ og resultater fra bekreftelsesmetoden i TEQ skal fastsettes (f.eks. 

gjennom matrisetilpassede kalibreringsforsøk med referanseprøver tilsatt 0, 0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien, med 

seks repetisjoner på hvert nivå (n = 24)). Korreksjonsfaktorer (blindprøver og gjenfinning) kan beregnes ut fra dette 

forholdet, men dette skal kontrolleres i hver analyseserie, ved at metode- eller matriseblindprøver og prøver for 

gjenfinning inngår (se nr. 7.2). 

Det skal fastsettes terskelverdier for å kunne avgjøre om en prøve overholder grenseverdiene eller, dersom det er 

relevant, for å kontrollere tiltaksgrensene ut fra gjeldende grenseverdier eller tiltaksgrenser som er fastsatt for enten 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB hver for seg, eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. De 

representeres av det nedre endepunktet i fordelingen av bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og 

gjenfinning), som tilsvarer beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som 

innebærer en andel falskt negative prøver på < 5 % og en RSDR på < 25 %. Beslutningsgrensen for 

bekreftelsesmetoden er grenseverdien, idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten. 

I praksis kan terskelverdien (i BEQ) beregnes på følgende måte (se figur 1): 

7.3.1. Ved bruk av de nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden 

Terskelverdi = BEQDL − sy,x × tα,f=m − 2 √1 𝑛⁄ + 1 𝑚⁄ + (𝑥𝑖 − �̅�)2 𝑄𝑥𝑥⁄  

der: 

BEQDL BEQ som tilsvarer beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden, som er grenseverdien idet det tas 

hensyn til den utvidede måleusikkerheten 

sy,x standard restavvik 

tα,f = m – 2 Student-faktor (α = 5 %, f = frihetsgrader, ensidige) 

m samlet antall kalibreringspunkter (indeks j) 

n antall prøver per konsentrasjon (repetisjoner) 
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xi Prøvekonsentrasjon (i TEQ) for kalibreringspunktet I fastsatt med en bekreftelsesmetode 

�̅� gjennomsnitt av konsentrasjonene (i TEQ) for alle kalibreringsprøvene 

 
kvadratsumparameter 

i = indeks for kalibreringspunkt i. 

7.3.2. Beregning ut fra bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og gjenfinning) av flere analyser av prøver (n ≥ 6) 

forurenset ved bekreftelsesmetodens beslutningsgrense, som nedre endepunkt for fordeling av data ved tilsvarende 

gjennomsnittsverdi for BEQ: 

Terskelverdi = BEQDL – 1,64 × SDR 

med 

SDR standardavvik for resultat fra biologisk prøving ved BEQDL, målt ved interne reproduserbarhetsforhold. 

7.3.3. Beregning som gjennomsnittsverdi av bioanalytiske resultater (i BEQ, korrigert for blindprøve og gjenfinning) av 

flere analyser av prøver (n ≥ 6) forurenset ved 2/3 av grenseverdien eller tiltaksgrensen. Dette er basert på den 

observasjonen at dette nivået vil ligge nær terskelverdien som er bestemt i henhold til nr. 7.3.1 eller 7.3.2. 

Beregning av terskelverdier basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som innebærer en andel falskt negative prøver på 

< 5 % og en RSDR på < 25 %: 

1. Fra det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden. 

2. Fra flere analyser av prøver (n ≥ 6) som er forurenset ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden, som nedre 

endepunkt for fordeling av data (representert ved en klokkeformet kurve i figuren) ved tilsvarende gjennom-

snittsverdi for BEQ. 

Figur 1 
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7.3.4. Begrensninger for terskelverdier 

BEQ-baserte terskelverdier beregnet ut fra RSDR som ble bestemt under valideringen ved hjelp av et begrenset antall 

prøver med ulike matrise-/forbindelsesmønstre, kan være høyere enn de TEQ-baserte grenseverdiene eller til-

taksgrensene, ettersom det oppnås høyere presisjon enn det som er mulig å oppnå i rutineanalyser, når et ukjent 

spektrum av mulige forbindelsesmønstre må kontrolleres. I slike tilfeller skal terskelverdier beregnes ut fra en RSDR 

på 25 % eller helst 2/3 av grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

7.4. Ytelsesegenskaper 

— Ettersom det ikke kan brukes interne standarder ved bioanalytiske metoder, skal det gjennomføres gjentatte 

analyser for å framskaffe opplysninger om standardavviket innenfor og mellom analyseserier. Repeterbarheten 

skal være under 20 %, og intern reproduserbarhet skal være under 25 %. Dette skal baseres på beregnet innhold 

uttrykt i BEQ etter korrigering for blindprøve og gjenfinning. 

— Som en del av valideringsprosessen skal analysen vise at metoden kan skille mellom en blindprøve og et nivå ved 

terskelverdien, slik at prøver over den aktuelle terskelverdien kan identifiseres (se nr. 7.1.2). 

— Målforbindelser, mulig forstyrrelse og høyeste tolererte blindprøvenivåer skal fastsettes. 

— Standardavviket i responsen eller konsentrasjonen beregnet ut fra responsen (bare mulig i måleområdet) ved en 

tredobbel bestemmelse av prøveekstraktet skal ikke overskride 15 %. 

— De ukorrigerte resultatene av referanseprøvene, uttrykt i BEQ (blindprøve og ved grenseverdien eller 

tiltaksgrensen), skal brukes ved vurdering av den bioanalytiske metodens ytelse i et konstant tidsrom. 

— Kvalitetskontrolldiagrammer for metodens blindprøver og for hver type referanseprøve skal utarbeides og 

kontrolleres for å sikre at analyseytelsen oppfyller kravene, særlig for metodens blindprøver med hensyn til den 

nødvendige minstedifferansen til nedre del av måleområdet og for referanseprøvene med hensyn til intern 

reproduserbarhet. Metodens blindprøver må kontrolleres grundig for å unngå falskt negative resultater når de 

trekkes fra. 

— Resultatene av bekreftelsesmetodene av mistenkte prøver og 2–10 % av de negative prøvene (minst 20 prøver per 

matrise) skal samles inn og brukes til å vurdere screeningmetodens ytelse og forholdet mellom BEQ og TEQ. 

Disse opplysningene kan brukes ved ny vurdering av terskelverdiene som får anvendelse på rutineprøver for de 

validerte matrisene. 

— At en metode har god ytelse kan også dokumenteres ved deltaking i ringprøving. Resultatene av prøver analysert 

ved ringprøving som dekker et konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, kan også tas med i 

vurderingen av andelen falskt negative prøver dersom et laboratorium kan dokumentere god ytelse. Prøvene skal 

dekke de vanligste forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

— I forbindelse med hendelser kan terskelverdiene vurderes på nytt for å gjenspeile de særskilte matrise- og 

forbindelsesmønstrene i den aktuelle hendelsen. 

8. RAPPORTERING AV RESULTATER 

Bekreftelsesmetoder 

— Analyseresultatene skal omfatte innholdet av de enkelte PCDD-/PCDF- og dioksinlignende PCB-forbindelsene, 

og TEQ-verdiene skal angis som nedre og øvre konsentrasjoner og mellomkonsentrasjoner, slik at 

resultatrapporten inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene kan tolkes i henhold til bestemte krav. 

— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, dioksinlignende 

PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelmatriser med 

grenseverdier uttrykt på grunnlag av fettmengde og med forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 %  

(i samsvar med gjeldende lovgivning). For andre prøver er bestemmelse av innholdet av lipider valgfritt.  
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— Gjenfinningsprosenten for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i 

nr. 6.2 dersom grenseverdien er overskredet (i så fall skal gjenfinningen for én av de to dobbeltanalysene angis), 

og i andre tilfeller på anmodning. 

— Ettersom det skal tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, 

skal denne parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet 

og U er den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 

ca. 95 %. Dersom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, brukes summen av den 

beregnede utvidede måleusikkerheten for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

— Resultatene skal presenteres i de samme enhetene og med samme antall signifikante sifre som grenseverdiene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006. 

Bioanalytiske screeningmetoder 

— Resultatet av screeningen skal angis som enten negativt eller mistenkt positivt («mistenkt»). 

— I tillegg kan et veiledende resultat for PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende PCB uttrykt i BEQ (ikke TEQ) angis 

(se nr. 1). Prøver med en respons under rapporteringsgrensen skal angis som under rapporteringsgrensen. Prøver 

med en respons over måleområdet skal rapporteres som overstigende måleområdet, og innholdet som tilsvarer 

den øvre delen av måleområdet, skal angis i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ). 

— For hver type prøvematrise skal rapporten inneholde opplysninger om grenseverdien eller tiltaksgrensen 

vurderingen er bygget på. 

— Rapporten skal inneholde opplysninger om hvilken analyse som er anvendt, de grunnleggende analyseprinsippene 

og kalibreringstype. 

— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, dioksinlignende 

PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelmatriser med 

grenseverdier uttrykt på grunnlag av fettmengde og med forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i 

samsvar med gjeldende lovgivning). For andre prøver er bestemmelse av innholdet av lipider valgfritt. 

— Ved prøver som mistenkes for å være positive, må rapporten inneholde en merknad om tiltak som skal treffes. 

Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøver med forhøyet 

innhold skal bestemmes/bekreftes med en bekreftelsesmetode. 

— Positive resultater skal rapporteres bare på grunnlag av bekreftende analyse. 

Fysikalsk-kjemiske screeningmetoder 

— Resultatet av screeningen skal angis som enten negativt eller mistenkt positivt («mistenkt»). 

— For hver type prøvematrise skal rapporten inneholde opplysninger om grenseverdien eller tiltaksgrensen vurde-

ringen er bygget på. 

— I tillegg kan verdiene for de enkelte PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende PCB-forbindelsene samt TEQ-

verdiene, angitt som nedre, øvre og mellomkonsentrasjoner, angis. Resultatene skal angis i samme enheter og 

med (minst) samme antall signifikante sifre som grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006. 

— Gjenfinningsgraden for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i 

nr. 6.2 og i andre tilfeller på anmodning. 

— Rapporten skal angi GC-MS-metoden som er brukt. 

— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, dioksinlignende 

PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelmatriser med 

grenseverdier uttrykt på grunnlag av fettmengde og med forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 %  

(i samsvar med gjeldende lovgivning). For andre prøver er bestemmelse av innholdet av lipider valgfritt. 
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— Ved prøver som mistenkes for å være positive, må rapporten inneholde en merknad om tiltak som skal treffes. 

Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøver med forhøyet 

innhold skal bestemmes/bekreftes med en bekreftelsesmetode. 

— Avgjørelsen av om det foreligger manglende overholdelse kan foretas bare etter en bekreftende analyse. 

 _____   
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Tillegg 

WHOs toksisitetsekvivalensfaktorer (WHO-TEF) for vurdering av risikoen for mennesker på grunnlag av konklusjonene fra Verdens 

helseorganisasjons (WHO) ekspertmøte om det internasjonale program for kjemikaliesikkerhet (IPCS) i Genève i juni 2005(1). 

Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi 

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) «Dioksinlignende» PCB 

Non-orto PCB + mono-orto PCB 

2,3,7,8-TCDD 1   

1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-orto PCB  

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 

OCDD 0,0003   

Dibenzofuraner (PCDF) Mono-orto PCB 

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01   

OCDF 0,0003   

Forkortelser: T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, CDD = klordibenzodioksin, CDF = klordibenzofuran, CB = 

klorbifenyl. 

 

  

(1) Martin van den Berg et al., «The 2005 World Health Organisation Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for 

Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006). 
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VEDLEGG IV 

TILLAGING AV PRØVER OG KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV INNHOLDET AV IKKE-

DIOKSINLIGNENDE PCB I VISSE NÆRINGSMIDLER 

Kravene fastsatt i dette vedlegg gjelder når næringsmidler analyseres med henblikk på offentlig kontroll av innholdet av ikke-

dioksinlignende PCB, og for tillaging av prøver samt krav til analysemetoder for andre reguleringsformål, herunder kontroll 

foretatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak for å sikre samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 852/2004. 

Bestemmelsene om tillaging av prøver fastsatt i nr. 3 i vedlegg III til denne forordning gjelder også for kontroll av innholdet av 

ikke-dioksinlignende PCB i næringsmidler. 

1. Påvisningsmetoder som kan anvendes 

Gasskromatografi/elektroninnfangingsdetektor (GC/ECD), GC/LRMS, GC/MS-MS, GC/HRMS eller lignende metoder. 

2. Identifikasjon og bekreftelse av relevante analytter 

— Relativ retensjonstid med hensyn til interne standarder eller referansestandarder (akseptabelt avvik på +/– 0,25 %). 

— Gasskromatografisk separasjon av ikke-dioksinlignende PCB fra forstyrrende stoffer, særlig PCB som elueres samtidig, 

særlig når innholdet i prøvene ligger innenfor de lovfestede grenseverdiene og det skal bekreftes at prøven ikke 

oppfyller kravene(1). 

— GC/MS-metoder: 

— Overvåking av minst følgende molekylærioner eller karakteristiske ioner/fragmenter fra molekylstrukturen: 

— To særskilte ioner for HRMS. 

— Tre særskilte ioner for LRMS. 

— To bestemte morioner, hver med ett bestemt tilsvarende datterion fra overgangen ved MS-MS. 

— Høyeste tillatte toleranse for isotopforhold for utvalgte massefragmenter: 

Relativt avvik i isotopforhold for utvalgte massefragmenter fra teoretisk isotopforhold eller kalibreringsstandard 

for målionet (det hyppigst forekommende av de målte ionene) og bekreftelsesion(er): ± 15 %. 

— For GC/ECD: 

Bekreftelse av resultater som overskrider grenseverdien med to GC-kolonner med stasjonære faser med ulik polaritet. 

3. Dokumentasjon av metodens ytelse: 

Validering innenfor grenseverdiområdet (0,5 til 2 ganger grenseverdien) med en godkjent variasjonskoeffisient for gjentatte 

analyser (se krav til intermediær presisjon i nr. 8). 

4. Grense for mengdebestemmelse: 

Summen av grensene for mengdebestemmelse(2) av ikke-dioksinlignende PCB skal ikke være større enn én tredel av 

grenseverdien(3). 

5. Kvalitetskontroll: 

Regelmessige blindprøvekontroller, analysering av prøver med tilsetning, kvalitetskontrollprøver, deltaking i undersøkelser 

av relevante matriser som foretas ved flere laboratorier. 

  

(1) Forbindelser som ofte elueres samtidig er f.eks. PCB 28/31, PCB 52/69 og PCB 138/163/164. Når det gjelder GC/MS skal det tas hensyn 

til eventuell forstyrrelse fra fragmenter av høyklorerte forbindelser. 

(2) Prinsippene beskrevet i «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed 

and Food» [lenke til nettsted] skal eventuelt følges. 

(3) Det anbefales på det sterkeste at bidraget fra reagensblindprøven er så lavt som mulig sammenlignet med innholdet av forurensning i en 

prøve. Det er laboratoriets ansvar å kontrollere hvordan innholdet i blindprøvene varierer, særlig når blindprøveinnholdet trekkes fra. 
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6. Kontroll av gjenfinning: 

— Bruk av egnede interne standarder med fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan sammenlignes med de relevante 

analyttene. 

— Tilsetning av interne standarder: 

— Tilsetning til produkter (før ekstraksjon og rensing). 

— Tilsetning til ekstrahert fett mulig (før rensing) dersom grenseverdien er uttrykt på grunnlag av fettmengden. 

— Krav til metoder der alle seks isotopmerkede ikke-dioksinlignende PCB-forbindelser brukes: 

— Resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder. 

— Allment godtakbare gjenfinninger for isotopmerkede interne standarder ligger i området 60–120 %. 

— Lavere eller høyere gjenfinning for enkeltforbindelser med et bidrag til summen av ikke-dioksinlignende PCB på 

under 10 % kan godtas. 

— Krav til metoder der ikke alle seks isotopmerkede interne standarder eller andre interne standarder brukes: 

— Kontroll av gjenfinning av interne standarder for hver prøve. 

— Akseptabel gjenfinning av interne standarder mellom 60 og 120 %. 

— Resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder. 

— Gjenfinning av umerkede forbindelser skal kontrolleres ved hjelp av prøver med tilsetning eller kvalitetskontrollprøver 

med konsentrasjoner i grenseverdiområdet. Akseptabel gjenfinning for disse forbindelsene er mellom 60 og 120 %. 

7. Krav til laboratorier 

I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et godkjent organ som 

oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de anvender metoder for kvalitetssikring av sine analyser. Laboratoriene 

skal være akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. Dessuten skal prinsippene som beskrevet i de tekniske 

retningslinjene for vurdering av måleusikkerhet og grenser for mengdebestemmelse for PCB-analyse skal følges dersom det 

er relevant(1). 

8. Ytelsesegenskaper: Kriterier for summen av ikke-dioksinlignende PCB ved grenseverdien 

 Massespektrometrisk isotopfortynning(*) Andre teknikker 

Riktighet – 20 til + 20 % – 30 til + 30 % 

Intermediær presisjon (RSDR) ≤ 15 % ≤ 20 % 

Differanse mellom øvre og nedre 

konsentrasjon (beregnet) 

≤ 20 % ≤ 20 % 

(*) Alle seks 13C-merkede analoger skal brukes i samsvar med interne standarder 

9. Rapportering av resultater 

— Analyseresultatene skal omfatte innholdet av de enkelte ikke-dioksinlignende PCB-forbindelsene og summen av ikke-

dioksinlignende PCB, angitt som nedre, øvre og mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten inneholder flest mulig 

opplysninger, og slik at resultatene kan tolkes i henhold til bestemte krav.  

  

(1) «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass 

Spectrometry» [lenke til nettsted] og «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of 

Contaminants in Feed and Food» [lenke til nettsted]. 
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— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjonen av PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold 

skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelmatriser med grenseverdier uttrykt på grunnlag av fettmengde og med 

forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med gjeldende lovgivning). For andre prøver er 

bestemmelse av innholdet av lipider valgfritt. 

— Gjenfinningsgraden for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i nr. 6, 

dersom grenseverdien er overskredet og i andre tilfeller på anmodning. 

— Ettersom det skal tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal 

denne parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er den 

utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. 

— Resultatene skal presenteres i de samme enhetene og med samme antall signifikante sifre som grenseverdiene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1881/2006. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/201 

av 6. februar 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere grenseverdien for restmengder 

for stoffet fluralaner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet fluralaner er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for fluralaner i kylling er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor 

(«EMA» – European Medicines Agency). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

fluralaner i vev og egg fra høns. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert det som hensiktsmessig at grenseverdien for fluralaner ekstrapoleres fra vev og egg fra høns til vev og 

egg fra andre fjørfearter. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 7.2.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 8. april 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 6. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Fluralaner Fluralaner Fjørfe 

65 μg/kg Muskler 

INGEN 

ANGIVELSE 
Parasittmidler / midler mot ektoparasitter.» 

650 μg/kg Skinn og fett i naturlig forhold 

650 μg/kg Lever 

420 μg/kg Nyrer 

1 300 μg/kg Egg 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 699/2014 

av 24. juni 2014 

om utformingen av den felles logoen for å identifisere personer som tilbyr offentligheten legemidler ved 

fjernsalg, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske kravene til kontroll av dens ekthet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 85c nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 85c nr. 3 i direktiv 2001/83/EF skal det innføres en felles logo som kan gjenkjennes i hele 

Unionen, og som samtidig gjør det mulig å fastslå i hvilken medlemsstat personen som tilbyr legemidler ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester, er etablert. 

2)  I henhold til artikkel 85c nr. 3 bokstav a) i direktiv 2001/83/EF bør Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å 

harmonisere anvendelsen av den felles logoen med hensyn til de tekniske, elektroniske og kryptografiske kravene til 

kontroll av dens ekthet. Disse kravene bør sikre et høyt sikkerhetsnivå og forhindre misbruk av logoen. 

3)  I samsvar med artikkel 85c nr. 1 bokstav d) iii) kan den felles logoens ekthet kontrolleres via en hyperlenke mellom 

logoen og oppføringen på listen nevnt i artikkel 85c nr. 4 bokstav c) av personen som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler ved fjernsalg til offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester. Disse hyperlenkene bør derfor være 

permanente og sikre. 

4)  For å forhindre misbruk av logoen bør de nasjonale nettstedene nevnt i artikkel 85c nr. 4, sikres, oppdateres og plasseres 

på sikre domener. 

5)  Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for legemidler for mennesker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utformingen av den felles logoen nevnt i artikkel 85c nr. 3 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF skal være i samsvar med modellen 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Nettstedet nevnt i artikkel 85c nr. 4 skal være tilgjengelig på en slik måte at offentligheten lett kan forsikre seg som at det er det 

sikre nettstedet for dette formål. 

Artikkel 3 

Hyperlenken nevnt i artikkel 85c nr. 1 bokstav d) iii) i direktiv 2001/83/EF mellom nettstedet til personen som har tillatelse 

eller rett til å utlevere legemidler ved fjernsalg til offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester, og nettstedet som 

inneholder den nasjonale listen nevnt i artikkel 85c nr. 4 bokstav c), skal være fast og lenke begge veier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 22. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 
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Informasjonsoverføringen mellom nettsteder som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler ved fjernsalg til offentligheten 

gjennom informasjonssamfunnstjenester og nettstedet som inneholder de nasjonale listene, skal sikres på en egnet måte. 

Artikkel 4 

For at hyperlenken nevnt i artikkel 3 første ledd skal fungere på en pålitelig måte, skal nettstedene med de nasjonale listene 

opprettet i samsvar med artikkel 85c nr. 4 bokstav c) i direktiv 2001/83/EF, være sikret og oppdatert samt angi tidspunktet for 

siste oppdatering. 

Artikkel 5 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

1.  Den felles logoen utformes etter følgende modell, som nevnt i artikkel 1: 

 

2.  Referansefargene er følgende: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 

RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0. 

3.  Det nasjonale flagget til medlemsstaten der den fysiske eller juridiske personen som tilbyr legemidler til offentligheten ved 

fjernsalg gjennom informasjonssamfunnstjenester, er etablert, skal settes inn i det hvite rektangelet i midten (til venstre) i 

den felles logoen. 

4.  Medlemsstaten nevnt i nr. 3, skal fastsette på hvilket språk teksten i den felles logoen skal være. 

5.  Den felles logoen skal ha en minimumsbredde på 90 piksler. 

6.  Den felles logoen skal være statisk. 

7.  Dersom logoen brukes på en farget bakgrunn som gjør at den blir vanskelig å se, kan det benyttes en ytre linje rundt logoen 

for å øke kontrasten til bakgrunnsfargen. 

 __________  

Klikk her for å 
kontrollere om 
nettstedet drives 
på lovlig måte. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/706 

av 19. april 2017 

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

hudsensibilisering, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) 2016/1688(*) 

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 13  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes krav til registrering av stoffer som framstilles i eller importeres til Unionen 

alene, i stoffblandinger eller i produkter. For å oppfylle registreringskravene skal registrantene ved behov framlegge 

opplysningene som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

2) I artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt at de forsøksmetodene som brukes for å framskaffe 

opplysninger om stoffers iboende egenskaper i samsvar med forordningen, regelmessig skal vurderes på nytt og 

forbedres med sikte på å begrense forsøk på virveldyr og antallet benyttede dyr. Når egnede, validerte forsøksmetoder 

blir tilgjengelige, bør kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) og vedleggene til forordning (EF) nr. 1907/2006 

eventuelt endres for å erstatte, begrense eller forbedre dyreforsøk. Det bør tas hensyn til prinsippene om erstatning, 

begrensing og forbedring fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(3). 

3) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 er in vivo-undersøkelser nødvendige for å framskaffe opplysninger om 

hudsensibilisering i nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

4) I de senere årene er det gjort betydelige vitenskapelige framskritt i utviklingen av alternative forsøksmetoder for 

hudsensibilisering. Flere in chemico- eller in vitro-forsøksmetoder er validert av Den europeiske unions referanse-

laboratorium for alternativer til dyreforsøk (EURL ECVAM) og/eller internasjonalt anerkjent av Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Disse forsøksmetodene kan gjøre det mulig å framskaffe tilstrekkelige 

opplysninger til å vurdere om et stoff forårsaker hudsensibilisering, uten at det er nødvendig å benytte in vivo-forsøk, 

når metodene brukes i en passende kombinasjon innenfor rammen av en integrert metode for forsøk og vurdering 

(IATA). 

5) Med sikte på å begrense dyreforsøk bør nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres for å tillate bruk 

av disse alternative metodene, forutsatt at tilstrekkelige opplysninger kan framskaffes med denne metoden, og at de 

tilgjengelige forsøksmetodene kan anvendes på det stoffet som skal testes. 

6) De alternative forsøksmetodene som nå er tilgjengelige og anerkjent av OECD, bygger på AOP-oversikter  

(AOP – «adverse outcome pathway» – veier til negativt utfall) som beskriver mekanistisk kunnskap om utvikling av 

hudsensibilisering. Disse metodene er ikke beregnet på å bli brukt hver for seg, men i kombinasjon med andre metoder. 

For å kunne gi en omfattende vurdering av hudsensibilisering bør det normalt brukes metoder som undersøker de tre 

første nøkkelreaksjonene i AOP.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 20.4.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 23. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT 

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 
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7) Under visse forhold kan det imidlertid være mulig å utlede tilstrekkelige opplysninger uten direkte å undersøke alle de 

tre nøkkelreaksjonene med separate forsøksmetoder. Derfor bør det være mulig for registranter vitenskapelig å begrunne 

utelatelse av forsøk som undersøker visse nøkkelreaksjoner. 

8) Den forsøksmetoden som angis som førstevalg ved in vivo-forsøk, er lokalt lymfeknuteforsøk (LLNA), som gir 

opplysninger om hvor stor hudsensibiliserende evne et stoff har. Det er viktig å identifisere sterke hudallergener for å 

kunne foreta en korrekt klassifisering og risikovurdering av slike stoffer. Det bør derfor presiseres at kravet om 

opplysninger som gjør det mulig å vurdere om et stoff bør antas å være sterkt sensibiliserende, får anvendelse på alle 

data, uansett om de er framskaffet in vivo eller in vitro. 

9) For å unngå dyreforsøk og gjentakelser av allerede gjennomførte forsøk bør imidlertid eksisterende in vivo-

undersøkelser av hudsensibilisering utført i samsvar med gyldige OECD-retningslinjer for forsøk eller EUs 

forsøksmetoder samt i samsvar med god laboratoriepraksis(1) anses som gyldige med hensyn til å oppfylle 

standardopplysningskravet for hudsensibilisering, selv om de framskaffede opplysningene ikke er tilstrekkelige til å 

konkludere om hvorvidt et stoff kan antas å være sterkt sensibiliserende. 

10) I tillegg bør standardopplysningskravene og tilpasningsreglene i nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 

revideres for å unngå overlapping med reglene fastsatt i vedlegg VI og XI og de innledende delene av vedlegg VII til 

samme forordning med hensyn til gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger, å avstå fra undersøkelser av 

toksikologisk endepunkt dersom tilgjengelige opplysninger tilsier at stoffet oppfyller klassifiseringskriteriene for dette 

toksikologiske endepunktet, eller for å presisere den tilsiktede betydningen når det gjelder å avstå fra undersøkelser av 

stoffer som er brannfarlige under visse forhold. Når det vises til klassifisering av stoffer, bør tilpasningsreglene 

ajourføres for å gjenspeile terminologien som brukes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2). 

11) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter videreutvikle 

retningslinjene for anvendelsen av forsøksmetoder og mulighetene til å avstå fra standardopplysningskravene fastsatt i 

denne forordning for formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006. I den forbindelse bør ECHA fullt ut ta hensyn til det 

arbeidet som utføres i OECD og i andre relevante forsknings- og ekspertgrupper. 

12) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

14) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1688(3) ble vedtatt uten at utkastet til tiltak ble framlagt for Rådet for kontroll. 

For å bøte på denne utelatelsen bør Kommisjonen oppheve forordning (EU) nr. 2016/1688 og erstatte den med denne 

forordning, som har vært framlagt som utkast for Europaparlamentet og Rådet for kontroll. Rettsakter vedtatt i henhold 

til forordning (EU) nr. 2016/1688 er fortsatt gyldige –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) 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 (kodifisert utgave) (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 

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

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

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1688 av 20. september 2016 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

hudsensibilisering (EUT L 255 av 18.2.2011, s. 14). 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 11. oktober 2016. 

Forordning (EU) 2016/1688 oppheves med virkning fra den dagen denne forordning trer i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel 19. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde: 

«8.3. Hudsensibilisering 

Opplysninger som gjør det mulig å 

— konkludere om hvorvidt stoffet er hudsensibilise-

rende og hvorvidt det kan antas å ha evne til å 

forårsake betydelig sensibilisering hos mennesker 

(kategori 1A), og 

— foreta en risikovurdering dersom det er nødvendig. 

Undersøkelsene i henhold til nr. 8.3.1 og 8.3.2 trenger ikke 

foretas dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende (kategori 1), eller 

— stoffet er en sterk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5), 

eller 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann 

eller fukt ved romtemperatur. 

8.3.1. Hudsensibilisering, in vitro / in chemico 

Opplysninger fra in vitro- eller in chemico-forsøks-

metoder som er anerkjent i samsvar med artikkel 13 

nr. 3, for hver av følgende nøkkelreaksjoner for 

hudsensibilisering: 

a) molekylær interaksjon med hudproteiner, 

b) inflammatorisk reaksjon i keratinocytter, 

c) aktivering av dendrittiske celler. 

Det er ikke nødvendig med forsøk dersom 

— det foreligger en in vivo-undersøkelse i samsvar med 

nr. 8.3.2, eller 

— de tilgjengelige in vitro- eller in chemico-forsøksmetodene 

ikke kan anvendes på stoffet eller ikke er tilstrekkelige 

med hensyn til klassifisering og risikovurdering i samsvar 

med nr. 8.3. 

Dersom opplysninger fra en eller flere forsøksmetoder som 

gjelder en eller to av nøkkelreaksjonene i kolonne 1, allerede 

muliggjør klassifisering og risikovurdering i samsvar med 

nr. 8.3, er det ikke nødvendig å foreta undersøkelser som 

gjelder andre nøkkelreaksjoner. 

8.3.2. Hudsensibilisering, in vivo En in vivo-undersøkelse skal gjennomføres bare dersom in 

vitro- eller in chemico-forsøksmetodene beskrevet i nr. 8.3.1 

ikke får anvendelse, eller dersom resultatene fra disse 

undersøkelsene ikke er tilstrekkelige med hensyn til klassifise-

ring og risikovurdering i samsvar med nr. 8.3. 

Lokalt lymfeknuteforsøk på dyr av musefamilien (LLNA) er 

førstevalg av metode for in vivo-forsøk. Bare i unntakstilfeller 

skal en annen forsøksmetode benyttes. Bruk av en annen in 

vivo-metode skal begrunnes. 

In vivo-undersøkelser av hudsensibilisering som ble gjennom-

ført eller iverksatt før 10. mai 2017, og som oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første ledd og artikkel 13 nr. 4, skal 

anses som tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysnings-

kravet.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/542 

av 22. mars 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger ved å tilføye et vedlegg om harmoniserte opplysninger knyttet til 

reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 45 nr. 4 og artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at de skal kunne utføre sine oppgaver trenger organene utpekt i samsvar med artikkel 45 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1272/2008 opplysninger om stoffblandinger som er brakt i omsetning og klassifisert som farlige på grunnlag av sine 

helsevirkninger og fysiske virkninger. Disse opplysningene innsendes til de utpekte organene på nasjonalt plan av 

importører og etterfølgende brukere, og de omfatter vanligvis produktidentifikasjon, fareidentifikasjon, opplysninger om 

sammensetning og toksikologiske opplysninger. Giftinformasjonssentre baserer seg på opplysninger fra disse utpekte 

organene og er noen ganger selv slike organer. 

2) Kommisjonen har foretatt den revisjonen som er fastsatt i artikkel 45 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008, og 

resultatene, som var basert på grundig samråd med eksperter, ble offentliggjort i januar 2012. Revisjonen konkluderte 

med at det er betydelig variasjon i de nåværende meldingssystemene, dataformatene og landspesifikke kravene med 

hensyn til de ønskede opplysningene i medlemsstatene. Dette innebærer at importører og etterfølgende brukere som 

bringer stoffblandinger i omsetning i ulike medlemsstater, må sende inn opplysninger som ofte er like, flere ganger og i 

forskjellige formater. Revisjonen viste også at disse ulikhetene fører til manglende konsekvens i de opplysningene som 

er tilgjengelige for medisinsk personell og offentligheten i tilfeller av forgiftning i forskjellige medlemsstater. 

3) Resultatet av revisjonen ble underbygd av Kommisjonens nytte- og kostnadsanalyse som ble gjennomført i mars 

2015(2), og som bekreftet at harmonisering av de opplysningene som skal innsendes til de utpekte organene, både vil 

føre til betydelige kostnadsbesparelser og bedre reaksjoner ved helseproblemer. 

4) Berørte parter, for eksempel Den europeiske sammenslutning av giftinformasjonssentre og kliniske toksikologer 

(EAPCCT) er blitt rådspurt, særlig innenfor rammen av nytte- og kostnadsanalysen og gjennom en rekke 

arbeidsgrupper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 23.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 24. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Undersøkelse for å underbygge harmoniseringen av de opplysningene som skal sendes til giftinformasjonssentre, i samsvar med artikkel 45 

i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) av 3.3.2015. 

2019/EØS/62/26 
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5) Det er derfor hensiktsmessig å harmonisere de opplysningene som de utpekte organene skal motta fra importører og 

etterfølgende brukere, samt å fastsette et format for innsending av opplysningene. 

6) Det er nødvendig å angi nærmere hvilke opplysninger som skal innsendes til et utpekt organ. Dette omfatter 

opplysninger om identifikasjon av stoffblandingen og av innsenderen, fareidentifikasjon og stoffblandingens 

bestanddeler. I og med at stoffblandingenes sammensetning ofte gjennomgår hyppige små endringer med liten eller 

ingen innvirkning på reaksjonene i helsemessige nødssituasjoner, vil det være uforholdsmessig å kreve opplysninger om 

stoffblandingens bestanddeler i nøyaktige prosentandeler. Alternativt kan det derfor angis konsentrasjonsområder for 

stoffblandingens bestanddeler. Størrelsen på disse områdene bør fastsettes på grunnlag av hvilke helsevirkninger og 

fysiske virkninger stoffblandingens bestanddeler har og hvor relevante opplysningene er for reaksjoner i helsemessige 

nødssituasjoner. 

7) Ettersom stoffblandinger som er klassifisert som farlige, også kan inneholde ikke-klassifiserte bestanddeler som likevel 

kan ha skadevirkninger etter utilsiktet bruk (f.eks. etter inntak), bør de utpekte organene ha tilgang til opplysninger om 

sistnevnte bestanddeler dersom det er nødvendig for å kunne utforme forebyggende eller behandlende tiltak. 

8) Formatet for innsending av opplysninger bør harmoniseres for å gjøre det mulig for importører og etterfølgende brukere 

som driver virksomhet i forskjellige medlemsstater, å bruke samme opplysninger eller samme format for innsending i 

forskjellige medlemsstater. Opplysningene bør innsendes elektronisk i et harmonisert XML-format som vedlikeholdes 

av Det europeiske kjemikaliebyrå og gjøres tilgjengelig vederlagsfritt. 

9) For å gjøre det enklere å utveksle opplysninger om planlagt bruk av en stoffblanding og underbygge den statistiske 

analysen av tilhørende tilfeller av forgiftning, bør Det europeiske kjemikaliebyrå utarbeide et europeisk produkt-

kategoriseringssystem som kan brukes ved innsending av opplysninger. 

10) Ifølge Kommisjonens nytte- og kostnadsanalyse har giftinformasjonssentre og andre utpekte organer rapportert om 

problemer med korrekt identifisering av den aktuelle stoffblandingen i inntil 40 % av anropene de mottar. Dette kan føre 

til unødvendig overbehandling av pasienter og sykehusinnleggelse av forsiktighetshensyn. Som et ledd i 

harmoniseringen av opplysningene er det derfor nødvendig å kreve at en stoffblanding identifiseres ved hjelp av en 

entydig alfanumerisk kode (entydig formelidentifikasjon) som festes på etiketten. 

11) De fleste anrop til giftinformasjonssentre og andre utpekte organer gjelder utilsiktet eksponering for farlige 

stoffblandinger som brukes av forbrukere, og i mindre omfang av yrkesbrukere. Bare et lite antall anrop gjelder 

stoffblandinger til industriell bruk, som brukes i industrianlegg. Dessuten er det på industrianlegg vanligvis større 

kunnskap om stoffblandinger som brukes, og medisinsk behandling er allment tilgjengelig. Derfor bør det tillates at 

importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger til industriell bruk oppfyller begrensede opplysningskrav. 

12) For å fordele det nødvendige arbeidet med å tilpasse formatet for innsending av opplysninger og prioritere der det er 

mest behov for opplysningene, anses det rimelig og forholdsmessig å fastsette en trinnvis anvendelse av de nye 

opplysningskravene som er fastsatt i denne forordning, avhengig av hvordan stoffblandingen skal brukes. 

13) For å sikre en smidig overgang og unngå uforholdsmessige kostnader bør opplysningene som innsendes til de utpekte 

organene før anvendelsesdatoen for denne forordning, fortsatt være gyldige i et visst tidsrom etter at denne forordning 

får anvendelse. Dersom det i mellomtiden forekommer vesentlige endringer i stoffblandingens sammensetning, 

produktidentifikasjon eller toksikologi, bør det imidlertid kreves at ajourførte opplysninger innsendes i henhold til denne 

forordning. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 25 skal nytt nr. 7 lyde: 

«7. Dersom innsenderen i henhold til vedlegg VIII oppretter en entydig formelidentifikasjon, skal den angis på etiketten i 

samsvar med bestemmelsene i del A nr. 5 i nevnte vedlegg.» 

2) Vedlegg VIII tilføyes som angitt i vedlegget til denne forordning. 
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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 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VIII 

Harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og forebyggende tiltak 

DEL A 

GENERELLE KRAV 

1. Anvendelse 

1.1. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til bruk for forbrukere, som definert i del A 

nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2020. 

1.2. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til yrkesmessig bruk, som definert i del A 

nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2021. 

1.3. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til industriell bruk, som definert i del A 

nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2024. 

1.4. Importører og etterfølgende brukere som har framlagt opplysninger om farlige stoffblandinger for et organ som er utpekt i 

samsvar med artikkel 45 nr. 1, før anvendelsesdatoene nevnt i nr. 1.1, 1.2 og 1.3, og som ikke er i samsvar med dette 

vedlegg, skal ikke være pålagt å oppfylle kravene i dette vedlegg for disse stoffblandingene før 1. januar 2025. 

1.5. Som unntak fra nr. 1.4 skal importører og etterfølgende brukere, dersom en av endringene beskrevet i del B nr. 4.1 i dette 

vedlegg inntreffer før 1. januar 2025, oppfylle kravene i dette vedlegg før nevnte stoffblanding som endret, bringes i 

omsetning. 

2. Formål, definisjoner og virkeområde 

2.1. I dette vedlegg beskrives de kravene som importører og etterfølgende brukere som bringer stoffblandinger i omsetning, 

heretter kalt «innsendere», skal oppfylle med hensyn til innsending av opplysninger, slik at de utpekte organene får 

tilgang til opplysningene og kan utføre de oppgavene de har ansvar for i henhold til artikkel 45. 

2.2. Dette vedlegg gjelder ikke for stoffblandinger beregnet på vitenskapelig forskning og utvikling eller på stoffblandinger 

beregnet på produkt- og prosessorientert forskning og utvikling som definert i artikkel 3 nr. 22 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

Dette vedlegg gjelder ikke for stoffblandinger som er klassifisert bare som én eller flere av følgende farer: 

1) Gasser under trykk. 

2) Eksplosive varer (ustabile eksplosive varer og gruppe 1.1–1.6). 

2.3. Når det gjelder stoffblandinger som bringes i omsetning bare til industriell bruk, kan innsenderne velge en begrenset 

innsending av opplysninger som et alternativ til de generelle kravene til innsending, i samsvar med nr. 5.3 i denne del og 

nr. 3.1.1 i del B, forutsatt at det raskt gis tilgang til ytterligere opplysninger om produktet i samsvar med nr. 1.3 i del B. 

2.4. I dette vedlegg menes med 

1) «stoffblanding til bruk for forbrukere» en stoffblanding som er beregnet på å brukes av forbrukere, 

2) «stoffblanding til yrkesmessig bruk» en stoffblanding som er beregnet på å brukes av yrkesbrukere, men ikke i 

industrianlegg, 

3) «stoffblanding til industriell bruk» en stoffblanding som er beregnet på å brukes bare i industrianlegg. 

Dersom stoffblandinger har flere enn ett bruksområde, skal kravene for alle relevante kategorier være oppfylt.  
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3. Krav til innsending av opplysninger 

3.1. Før stoffblandinger bringes i omsetning skal innsenderne sende inn opplysninger om stoffblandinger som er klassifisert 

som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, til de organene som er utpekt i henhold til 

artikkel 45 nr. 1 (heretter kalt «utpekte organer»), i den eller de medlemsstatene der stoffblandingen bringes i omsetning. 

Innsendingen skal inneholde opplysningene fastsatt i del B. Opplysningene skal innsendes elektronisk i et XML-format 

som Byrået stiller til rådighet vederlagsfritt. 

3.2. Dersom et utpekt organ etter å ha mottatt en innsending i henhold til nr. 3.1 inngir en begrunnet anmodning til 

innsenderen om at ytterligere opplysninger eller klargjøring er nødvendig for at nevnte utpekte organ kan utføre de 

oppgavene som det har ansvar for i henhold til artikkel 45, skal innsenderen framlegge de nødvendige opplysningene eller 

den nødvendige klargjøringen uten unødig opphold. 

3.3. Innsendingen skal være på det eller de offisielle språkene i den eller de medlemsstatene der stoffblandingen bringes i 

omsetning, med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. 

3.4. Den planlagte bruken av stoffblandingen skal beskrives i samsvar med et harmonisert produktkategoriseringssystem som 

Byrået stiller til rådighet. 

3.5. Innsendingen skal ajourføres uten unødig opphold når vilkårene fastsatt i del B nr. 4.1 er oppfylt. 

4. Gruppeinnsending 

4.1. Én enkelt innsending, heretter kalt «gruppeinnsending», kan innleveres for flere enn én stoffblanding dersom alle 

stoffblandingene i en gruppe har samme klassifisering av helsefare og fysiske farer og tilhører samme produktkategori 

som nevnt i nr. 3.4. 

4.2. Gruppeinnsending skal være tillatt bare når alle stoffblandinger i gruppen inneholder samme bestanddeler (som angitt i 

del B nr. 3.2), og det angitte konsentrasjonsområdet for hver av bestanddelene er likt for alle stoffblandinger (som fastsatt 

i del B nr. 3.4). 

4.3. Som unntak fra nr. 4.2 skal gruppeinnsending være tillatt også dersom forskjellen i sammensetningen mellom forskjellige 

stoffblandinger i gruppen bare gjelder parfyme eller duftstoffer, forutsatt at den samlede konsentrasjonen av parfyme og 

duftstoffer i hver stoffblanding ikke overstiger 5 %. 

4.4. Ved gruppeinnsending skal de opplysningene som kreves i del B, framlegges for hver av de stoffblandingene som inngår i 

gruppen, der det er relevant. 

5. Entydig formelidentifikasjon (UFI) 

5.1. Innsenderen skal opprette en entydig formelidentifikasjon, heretter kalt UFI, ved hjelp av elektroniske midler som stilles 

til rådighet av Byrået. UFI-koden er en entydig alfanumerisk kode som på en utvetydig måte knytter de innsendte 

opplysningene om sammensetningen av en stoffblanding eller en gruppe stoffblandinger til en bestemt stoffblanding eller 

gruppe stoffblandinger. Tildelingen av en UFI-kode er gratis. 

En ny UFI-kode skal opprettes når en endring i sammensetningen av en stoffblanding eller en gruppe stoffblandinger 

oppfyller ett eller flere av vilkårene nevnt i del B nr. 4.1 fjerde strekpunkt bokstav a), b) og c). 

Som unntak fra annet ledd skal en ny UFI-kode ikke være påkrevd for stoffblandinger i en gruppeinnsending som 

inneholder parfymer eller duftstoffer, forutsatt at endringen i sammensetningen bare gjelder disse parfymene eller 

duftstoffene eller tilsetting av nye parfymer eller duftstoffer. 

5.2. Innsenderen skal trykke eller påføre UFI-koden på etiketten til en farlig stoffblanding. UFI-koden skal innledes med 

bokstavordet «UFI» med store bokstaver og skal være godt synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.  
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5.3. Som unntak fra nr. 5.2 kan UFI-koden når det gjelder farlige stoffblandinger til industriell bruk og stoffblandinger som 

ikke er emballert, alternativt angis i sikkerhetsdatabladet. 

6. Formater og faglig bistand ved innsending av opplysninger 

6.1. Byrået skal opprette, vedlikeholde og ajourføre UFI-generatoren, XML-formatene for innsending av opplysninger og et 

harmonisert produktkategoriseringssystem og gjøre dem tilgjengelige vederlagsfritt på sitt nettsted. 

6.2. Byrået skal sørge for teknisk og vitenskapelig veiledning, faglig bistand og verktøy som letter innsendingen av 

opplysninger. 

DEL B 

OPPLYSNINGER SOM SKAL SENDES INN 

1. Identifikasjon av stoffblandingen og av innsenderen 

1.1. Stoffblandingens produktidentifikasjon 

Produktidentifikasjonen skal angis samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a). 

Stoffblandingens fullstendige handelsnavn skal angis, herunder, dersom det er relevant, varenavn, produktnavn og navn 

på varianter slik de forekommer på etiketten, uten forkortelser og slik at det spesifikt kan identifiseres. 

I tillegg skal UFI-koden tas med i innsendingen. 

1.2. Opplysninger om innsenderen 

Innsenderens navn, fullstendige adresse, telefonnummer og e-postadresse skal angis. Disse opplysningene skal være i 

samsvar med dataene på etiketten, i samsvar med artikkel 17 nr. 1 bokstav a). 

1.3. Telefonnummer og e-postadresse for rask tilgang til tilleggsopplysninger om produktet 

Ved en begrenset innsending som fastsatt i del A nr. 2.3 skal et telefonnummer og en e-postadresse angis for rask 

tilgang til ytterligere opplysninger, slik at utpekte organer i nødssituasjoner raskt kan få tilgang til detaljerte 

tilleggsopplysninger om produktet på det språket som er fastsatt i del A nr. 3.3. Telefonnummeret skal være tilgjengelig 

døgnet rundt, sju dager i uken. 

2. Fareidentifikasjon og tilleggsopplysninger 

I dette avsnitt beskrives kravene til opplysninger om stoffblandingens helsefare og fysiske farer og nødvendige 

advarsler forbundet med de nevnte farene samt tilleggsopplysninger som skal tas med i en innsending. 

2.1. Stoffblandingens klassifisering 

Klassifiseringen av stoffblandingens helsefare og fysiske farer (fareklasse og farekategori) skal foretas i samsvar med 

klassifiseringsreglene i vedlegg I. 

2.2. Merkingselementer 

Følgende merkingselementer som kreves i samsvar med artikkel 17, skal angis dersom det er relevant: 

— Koder for farepiktogrammer (vedlegg V).  
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— Varselord. 

— Koder for faresetninger (vedlegg III, herunder supplerende fareopplysninger). 

— Koder for sikkerhetssetninger. 

2.3. Toksikologiske opplysninger 

Innsendingen skal inneholde opplysninger om de toksikologiske virkningene av stoffblandingen eller dens bestanddeler 

som kreves i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet for stoffblandingen, i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

2.4. Tilleggsopplysninger 

Følgende tilleggsopplysninger skal gis: 

— Type(r) og størrelse(r) av emballasje som brukes til å bringe stoffblandingen i omsetning med sikte på bruk for 

forbrukere eller yrkesmessig bruk. 

— Stoffblandingens farge(r) og fysiske tilstand, som levert. 

— pH-verdi, der det er relevant. 

— Produktkategorisering (se del A nr. 3.4). 

— Bruk (for forbrukere, yrkesmessig, industriell, eller en kombinasjon av disse tre). 

3. Opplysninger om stoffblandingens bestanddeler 

3.1. Generelle krav 

Den kjemiske identiteten til og konsentrasjonen av bestanddelene i stoffblandingen skal angis i innsendingen i samsvar 

med nr. 3.2, 3.3 og 3.4. 

Bestanddeler som ikke forekommer i en stoffblanding, skal ikke tas med. 

Som unntak fra annet ledd skal parfyme eller duftstoffer i stoffblandinger være til stede i minst én av stoffblandingene i 

en gruppeinnsending. 

Ved gruppeinnsendinger der parfyme eller duftstoffer varierer mellom stoffblandingene i gruppen, skal det framlegges 

en liste over stoffblandingene og parfymene eller duftstoffene i disse, herunder deres klassifisering. 

3.1.1. Krav til stoffblandinger til industriell bruk 

Når det gjelder en begrenset innsending som fastsatt i del A nr. 2.3, kan de opplysningene som skal sendes inn om 

sammensetningen av en stoffblanding til industriell bruk, begrenses til opplysningene i sikkerhetsdatabladet i samsvar 

med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006, forutsatt at tilleggsopplysninger om bestanddelene på anmodning 

raskt er tilgjengelige i nødssituasjoner i samsvar med nr. 1.3. 

3.2. Stoffblandingens bestanddeler 

3.2.1. Stoffer 

Produktidentifikasjonen for de stoffene som er identifisert i samsvar med nr. 3.3, skal angis i samsvar med artikkel 18 

nr. 2. Et INCI-navn, et fargeindeksnavn eller en annen internasjonal kjemisk betegnelse kan imidlertid brukes, forutsatt 

at den kjemiske betegnelsen er velkjent og utvetydig fastsetter stoffets identitet. Den kjemiske betegnelsen for stoffer 

som en alternativ kjemisk betegnelse er blitt tillatt for i samsvar med artikkel 24, skal også angis.  
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3.2.2. Stoffblanding i stoffblanding 

Når en stoffblanding brukes i sammensetningen av en annen stoffblanding som bringes i omsetning, kalles den første 

stoffblandingen en stoffblanding i stoffblandingen (heretter kalt MIM, «mixture in mixture»). 

Opplysninger om de stoffene som inngår i en MIM, skal gis i samsvar med kriteriene i nr. 3.2.1, med mindre 

innsenderen ikke har tilgang til opplysninger om den fullstendige sammensetningen av MIM. I sistnevnte tilfelle skal 

opplysninger i samsvar med nr. 3 om kjente bestanddeler i stoffblandingen angis, og MIM skal identifiseres ved hjelp av 

produktidentifikasjonen i samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a), sammen med konsentrasjonen og UFI-koden, 

dersom denne foreligger. Dersom det ikke finnes noen UFI-kode, skal sikkerhetsdatabladet for MIM framlegges, i 

tillegg til navnet, e-postadressen og telefonnummeret til MIM-leverandøren. 

3.2.3. Generisk produktidentifikasjon 

Som unntak fra nr. 3.2.1 og 3.2.2 kan den generiske produktidentifikasjonen «parfyme», «duftstoffer» eller 

«fargestoffer» brukes for bestanddeler i stoffblandingen som utelukkende brukes til å tilsette parfyme, duftstoffer eller 

farge, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

— Stoffblandingens bestanddeler er ikke klassifisert som noen helsefare. 

— Konsentrasjonen av stoffblandingens bestanddeler som er angitt ved hjelp av en bestemt generisk produktidentifi-

kasjon, overstiger til sammen ikke 

a) 5 % av mengden av parfyme og duftstoffer, og 

b) 25 % av mengden av fargestoffer. 

3.3. Bestanddeler i stoffblandingen som er omfattet av krav til innsending 

Følgende bestanddeler (stoffer og MIM) i en stoffblanding skal angis: 

1) Bestanddeler i stoffblandingen som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske 

virkninger, som 

— forekommer i konsentrasjoner som er lik eller høyere enn 0,1 %, 

— er identifisert, selv i konsentrasjoner som er lavere enn 0,1 %, med mindre innsenderen kan dokumentere at 

disse bestanddelene er irrelevante med hensyn til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og forebyggende 

tiltak. 

2) Bestanddeler i stoffblandingen som ikke er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske 

virkninger, og som er identifisert og forekommer i konsentrasjoner som er lik eller høyere enn 1 %. 

3.4. Konsentrasjon og konsentrasjonsområder for stoffblandingens bestanddeler 

Innsenderne skal framlegge opplysningene fastsatt i nr. 3.4.1 og 3.4.2 med hensyn til den konsentrasjonen av stoff-

blandingens bestanddeler (stoffer og MIM) som er identifisert i samsvar med nr. 3.3. 

3.4.1. Farlige bestanddeler av vesentlig betydning for reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og forebyggende tiltak 

Når stoffblandingens bestanddeler klassifiseres i samsvar med denne forordning i minst én av farekategoriene oppført 

nedenfor, skal konsentrasjonen i en stoffblanding uttrykkes som nøyaktige prosentandeler i synkende rekkefølge etter 

masse eller volum: 

— Akutt giftighet, kategori 1, 2 eller 3. 

— Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering, kategori 1 eller 2. 

— Giftvirkning på bestemte organer — gjentatt eksponering, kategori 1 eller 2. 

— Hudetsing, kategori 1, 1A, 1B eller 1C. 

— Alvorlig øyeskade, kategori 1. 



Nr. 62/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

Som et alternativ til å angi konsentrasjoner som nøyaktige prosentandeler, kan konsentrasjonsområder i samsvar med 

tabell 1 brukes. 

Tabell 1 

Konsentrasjonsområder som gjelder for farlige bestanddeler av vesentlig betydning for reaksjoner i helsemessige 

nødssituasjoner (stoffer eller MIM) 

Konsentrasjonsområde for den farlige bestanddelen i 

stoffblandingen (%) 

Største tillatte konsentrasjonsområde som skal brukes ved innsending 

av opplysninger 

≥ 25 – < 100 5 prosentpoeng 

≥ 10 – < 25 3 prosentpoeng 

≥ 1 – < 10 1 prosentpoeng 

≥ 0,1 – < 1 0,3 prosentpoeng 

> 0 – < 0,1 0,1 prosentpoeng 

3.4.2. Andre farlige bestanddeler og bestanddeler som ikke er klassifisert som farlige 

Konsentrasjonen av farlige bestanddeler i en stoffblanding som ikke er klassifisert i en av de farekategoriene som er 

oppført i nr. 3.4.1, og av de identifiserte bestanddelene som ikke er klassifisert som farlige, skal i samsvar med tabell 2 

uttrykkes som prosentområder i synkende rekkefølge etter masse eller volum. Alternativt kan nøyaktige prosentandeler 

angis. 

Som unntak fra første ledd skal innsenderne ikke pålegges å framlegge opplysninger om konsentrasjon for parfyme eller 

duftstoffer som ikke er klassifisert, eller som bare er klassifisert som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B eller 

giftige ved aspirasjon, forutsatt at den samlede konsentrasjonen ikke overstiger 5 %. 

Tabell 2 

Konsentrasjonsområder som gjelder for andre farlige bestanddeler og bestanddeler som ikke er klassifisert som 

farlige (stoffer eller MIM) 

Konsentrasjonsområde for bestanddelen i stoffblandingen 

(%) 

Største tillatte konsentrasjonsområde som skal brukes ved innsending 

av opplysninger 

≥ 25 – < 100 20 prosentpoeng 

≥ 10 – < 25 10 prosentpoeng 

≥ 1 – < 10 3 prosentpoeng 

> 0 – < 1 1 prosentpoeng 

3.5. Klassifisering av stoffblandingens bestanddeler (stoffer og MIM) 

Klassifiseringen av en stoffblandings bestanddeler når det gjelder helsefarer og fysiske farer (fareklasser, farekategorier 

og faresetninger) skal angis. Dette omfatter klassifiseringen av minst alle stoffer som er nevnt i nr. 3.2.1 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 om krav til utarbeiding av sikkerhetsdatablader. Alternativt, når det gjelder en MIM, 

kreves bare klassifisering når det gjelder helsefarer og fysiske farer.  
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4. Innsending av ajourførte opplysninger 

4.1. Dersom en av følgende endringer gjelder for en stoffblanding i en individuell innsending eller gruppeinnsending, skal 

innsenderne sende inn ajourførte opplysninger før den endrede stoffblandingen bringes i omsetning: 

— Stoffblandingens produktidentifikasjon (herunder UFI-kode) er endret. 

— Klassifiseringen av stoffblandingens helsefarer eller fysiske farer er endret. 

— Det foreligger nye relevante toksikologiske opplysninger som kreves i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet, om 

stoffblandingens eller bestanddelenes farlige egenskaper. 

— En endring i sammensetningen av stoffblandingen oppfyller ett av følgende vilkår: 

a) En eller flere av bestanddelene i den stoffblandingen som skal angis i samsvar med nr. 3.3, tilsettes, skiftes ut 

eller fjernes. 

b) Konsentrasjonen av en bestanddel i stoffblandingen endres ut over det konsentrasjonsområdet som ble angitt i 

den opprinnelige innsendingen. 

c) Den nøyaktige konsentrasjonen av en bestanddel ble framlagt i samsvar med nr. 3.4.1 eller 3.4.2, og nevnte 

konsentrasjon endres ut over de grensene som er angitt i tabell 3. 

Tabell 3 

Endringer i konsentrasjonen av bestanddeler som krever innsending av ajourførte opplysninger 

Nøyaktig konsentrasjon av bestanddelen i stoffblandingen (%) 
Endringer (±) i bestanddelens opprinnelige konsentrasjon som 

krever innsending av ajourførte opplysninger 

> 25 – ≤ 100 5 % 

> 10 – ≤ 25 10 % 

> 2,5 – ≤ 10 20 % 

≤ 2,5 30 % 

Når duftstoffer eller parfyme i en gruppeinnsending endres, skal listen over stoffblandinger og duftstoffer eller parfyme 

i disse blandingene som påkrevd i nr. 3.1, ajourføres. 

4.2. Innholdet i innsendingen av ajourførte opplysninger 

De ajourførte opplysningene skal omfatte en revidert utgave av den tidligere innsendingen som inneholder de nye 

opplysningene som beskrevet i nr. 4.1. 

DEL C 

INNSENDINGSFORMAT 

1.1. Innsendingsformat 

Innsendingen av opplysninger til utpekte organer i samsvar med artikkel 45 skal være i et format som Byrået stiller til 

rådighet. Innsendingsformatet skal omfatte følgende: 
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1.2. Identifikasjon av stoffblandingen og innsenderen 

Produktidentifikasjon 

— Produktets fullstendige handelsnavn (ved gruppeinnsending skal all produktidentifikasjon oppføres) 

— Andre navn, synonymer 

— Entydig formelidentifikasjon (UFI) 

— Annen identifikasjon (godkjenningsnummer, selskapets produktkoder) 

Kontaktopplysninger for innsenderen 

— Navn 

— Fullstendig adresse 

— Telefonnummer 

— E-postadresse 

Kontaktopplysninger for rask tilgang til tilleggsopplysninger om produktet (døgnet rundt, sju dager i uken). Bare for 

begrenset innsending 

— Navn 

— Telefonnummer (døgnet rundt, sju dager i uken) 

— E-postadresse 

1.3. Klassifisering av stoffblandingen, merkingselementer og toksikologi 

Klassifisering av stoffblandingen og merkingselementer 

— Fareklasse og farekategori 

— Koder for farepiktogrammer (vedlegg V) 

— Varselord 

— Koder for faresetninger, herunder koder for supplerende fareopplysninger (vedlegg III) 

— Koder for sikkerhetssetninger (vedlegg IV) 

Toksikologiske opplysninger 

— Beskrivelse av stoffblandingens eller bestanddelenes giftighet (som påkrevd i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet i 

samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006) 

Tilleggsopplysninger om stoffblandingen 

— Farge 

— pH-verdi (der det er relevant) 

— Fysisk tilstand 

— Emballasje (type og størrelse) 

— Beregnet bruk (produktkategoriseringskode) 

— Bruk (for forbrukere, yrkesmessig, industriell) 
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1.4. Produktidentifikasjon av stoffblandingens bestanddeler 

Produktidentifikasjon av stoffblandingens bestanddeler (stoffer og stoffblandinger i stoffblandinger der det er relevant) 

— Bestanddelenes kjemiske betegnelse / handelsnavn 

— CAS-nummer (der det er relevant) 

— EF-nummer (der det er relevant) 

— UFI-kode (der det er relevant) 

Konsentrasjon og konsentrasjonsområder for stoffblandingens bestanddeler 

— Nøyaktig konsentrasjon eller konsentrasjonsområde 

Klassifisering av stoffblandingens bestanddeler (stoffer og MIM) 

— Fareklasse (der det er relevant) 

— Ytterligere identifikasjon (der det er relevant for reaksjonen ved helseproblemer) 

Liste i samsvar med del B nr. 3.1 fjerde ledd (der det er relevant)» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1826 

av 14. oktober 2016 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet tricyklazol i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Italia 21. desember 2012 en søknad fra Dow 

AgroSciences om godkjenning av det aktive stoffet tricyklazol. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet den rapporterende medlemsstaten søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

4. februar 2013 om at søknaden kunne behandles. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 11 nr. 2 og 3 i nevnte forordning for det bruksområdet som søkeren har foreslått. Rapporterende 

medlemsstat framla et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen og Myndigheten 7. januar 2014. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten. 

Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av et oppdatert 

utkast til vurderingsrapport. 

5) Utkastet til vurderingsrapport ble behandlet av medlemsstatene og Myndigheten. Myndigheten framla sin konklusjon 

om risikovurderingen av det aktive stoffet tricyklazol(2) for Kommisjonen 18. februar 2015. Myndigheten konkluderte 

med at vurderingen av stoffets genotoksiske og kreftframkallende potensial var usikkert, og at referanseverdiene (ADI, 

ARfD og AOEL) for vurdering av risikoen for menneskers helse ikke kunne fastslås. Risikovurderingen for brukere, 

arbeidstakere, personer i nærheten, beboere og forbrukere kunne derfor ikke gjennomføres. Den konkluderte videre med 

at materialet som brukes i toksisitetsundersøkelser ikke var representativt for den foreslåtte tekniske spesifikasjonen for 

det aktive stoffet og tilhørende urenheter. I tillegg kunne enkelte deler av vurderingen ikke ferdigbehandles, herunder 

risikoen for at tricyklazol er et hormonforstyrrende stoff samt risikoen for at grunnvannet forurenses med metabolitter 

hvis toksikologiske betydning er ukjent. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til myndighetens konklusjon og, i samsvar med artikkel 

13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved 

stoffet nevnt i femte betraktning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 15.10.2016, s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2017 av  

7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015;13(2):4032 Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal 

2019/EØS/62/27 
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8) Det er dermed ikke påvist at minst ett plantevernmiddel som inneholder tricyklazol, på ett eller flere representative 

bruksområder kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det 

aktive stoffet tricyklazol bør derfor ikke godkjennes i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om tricyklazol i henhold til artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

10) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet tricyklazol godkjennes ikke. 

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 14. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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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(*) 

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) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene benzosyre, flazasulfuron, mekoprop-P, mesosulfuron, propineb, pro-

poksykarbason, propyzamid, propikonazol, pyraklostrobin og zoksamid ble unntatt fra kommisjonsforordning (EU)  

nr. 823/2012(3). Godkjenningen av disse stoffene utløper 31. januar 2017. 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

kinoksyfen, tiakloprid, tiram og ziram ble forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1197/2012(4). Godkjenningen av disse stoffene utløper 30. april 2017. 

4) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av nevnte stoffer i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(5). 

5) 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. 

6) 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 18.11.2016, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2017 av  

7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 25. 

(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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2012 av 14. september 2012 om unntak fra gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 

til utløpsdatoene for godkjenning av de aktive stoffene 2,4-DB, benzosyre, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium minitans 

stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyflutrin, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, 

flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, 

mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mesotrion, oksadiargyl, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, propikonazol, propineb, 

propoksykarbason, propyzamid, pyraklostrobin, siltiofam, trifloksystrobin, warfarin og zoksamid (EUT L 250 av 15.9.2012, s. 13). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2012 av 13. desember 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, alfa-cypermetrin, Ampelomyces 

quisqualis stamme AQ 10, benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum stamme 

J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoksyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

kinoksyfen, S-metolaklor, tepraloksydim, tiakloprid, tiram og ziram (EUT L 342 av 14.12.2012, s. 27). 

(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). 

2019/EØS/62/28 
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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. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. november 2016. 

 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 2018». 

 2) I rad 55 om propyzamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

 3) I rad 57 om mekoprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

 4) I rad 58 om propikonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

 5) I rad 73 om tiram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2018». 

 6) I rad 74 om ziram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2018». 

 7) I rad 75 om mesosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

 8) I rad 76 om propoksykarbason endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

 9) I rad 77 om zoksamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

10) I rad 79 om benzosyre endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

11) I rad 80 om flazasulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

12) I rad 81 om pyraklostrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2018». 

13) I rad 82 om kinoksyfen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2018». 

14) I rad 89 om Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 endres datoen i sjette kolonne «Godkjenningen utløper», til  

«30. april 2018». 

15) I rad 90 om mepanipyrim endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2018». 

16) I rad 91 om acetamiprid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2018». 

17) I rad 92 om tiakloprid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2018». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2035 

av 21. november 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene fipronil og maneb(*) 

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) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet maneb ble forlenget fra 30. juni 2016 til 31. januar 2018 ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 762/2013(3). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet fipronil ble forlenget fra 30. september 2017 til 31. juli 2018 ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/404(4). 

4) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av stoffene maneb og fipronil i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5). Det ble imidlertid ikke innlevert noen utfyllende dokumentasjon til 

støtte for fornyelse av disse aktive stoffene i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 er forlengelsene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 762/2013 og (EU) nr. 2015/404 ikke lenger berettiget. Godkjenningen av fipronil 

bør derfor utløpe på den datoen den utløper uten forlengelse, og utløpsdatoen for godkjenningsperioden for maneb bør 

fastsettes til tidligst mulige dato, idet det tas hensyn til den tid som er nødvendig for medlemsstatene for å oppfylle 

kravene som følger av at godkjenningen for stoffet utløper. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 22.11.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 25. 

(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. 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/404 av 11. mai 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 i 

2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, 

fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metyl og propamokarb (EUT L 67 av 12.3.2015, s. 6). 

(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). 
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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 21. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 113 om maneb endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2018» til  

«31. januar 2017». 

2) I rad 157 om fipronil endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. juli 2018» til  

«30. september 2017». 

 __________  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/329 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/157 

av 30. januar 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiabendazol 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) Godkjenningen av det aktive stoffet tiabendazol, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2017. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av tiabendazol i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og 

Kommisjonen 28. mai 2013. 

5) 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 allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 23. oktober 2014 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt tiabendazol kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om tiabendazol for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. Disse godkjennings-

kriteriene anses derfor for å være oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 31.1.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 27. 

(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) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015;12(11):3880. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 
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8) Godkjenningen av tiabendazol bør derfor fornyes. 

9) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av tiabendazol er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

tiabendazol, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

10) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

11) 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. 

12) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549(1) ble godkjenningsperioden for tiabendazol forlenget til 

30. juni 2017 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om fornyelse er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse 

fra 1. april 2017. 

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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tiabendazol, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

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. april 2017. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, flumioksazin, 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol og tifensulfuron-metyl (EUT L 95 

av 9.4.2016, s. 4). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Tiabendazol 

CAS-nr.: 148-79-8 

CIPAC-nr. 323 

2-(tiazol-4-yl)-

benzimidazol 

≥ 985 g/kg 1. april 2017 31. mars 2032 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om tiabendazol, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot følgende: 

— vern av brukere og forbrukere, 

— vern av grunnvannet og 

— kontroll av spillvann fra bruk etter innhøsting. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 31. mars 2019 framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten bekreftende opplysninger om de testene på nivå  

2 som for tiden foreskrives i OECDS begrepsramme for utredning av 

risikoen for at tiabendazol har hormonmedierte virkninger. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 17 for tiabendazol. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«105 Tiabendazol 

CAS-nr.: 148-79-8 

CIPAC-nr. 323 

2-(tiazol-4-

yl)benzimidazol 

≥ 985 g/kg 1. april 2017 31. mars 2032 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

tiabendazol, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot følgende: 

— vern av brukere og forbrukere, 

— vern av grunnvannet og 

— kontroll av spillvann fra bruk etter innhøsting. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal innen 31. mars 2019 framlegge for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten bekreftende opplysninger om de 

testene på nivå 2 som for tiden foreskrives i OECDS begreps-

ramme for utredning av risikoen for at tiabendazol har hormon-

medierte virkninger.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/239 

av 10. februar 2017 

om godkjenning av det aktive stoffet oksatiapiprolin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Irland 14. november 2013 en søknad fra DuPont 

de Nemours (Deutschland) GmbH om godkjenning av det aktive stoffet oksatiapiprolin. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i 

nevnte forordning underrettet Irland som rapporterende medlemsstat søkeren, de andre medlemsstatene, Kommisjonen 

og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 16. januar 2014 om at søknaden 

kunne behandles. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 1. januar 2015 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten overholdt bestemmelsene i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for 

Myndigheten i form av et ajourført utkast til vurderingsrapport 12. februar 2016. 

4) Den 26. mai 2016 underrettet Myndigheten søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen om sin konklusjon(2) om 

hvorvidt det aktive stoffet oksatiapiprolin kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Kommisjonen framla 6. oktober 2016 den sammenfattende rapporten om oksatiapiprolin for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av oksatiapiprolin. 

6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses 

derfor for å være oppfylt. Oksatiapiprolin bør derfor godkjennes. 

8) 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 må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 27. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2016;14(6):4504. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/62/31 
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9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet oksatiapiprolin, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

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 

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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Oksatiapiprolin 

CAS-nr. 

1003318-67-9 

CIPAC-nr.: 985 

1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-

difluorfenyl)-4,5-dihydro-

1,2-oksazol-3-yl]-1,3-tiazol-

2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-

metyl-3-(trifluormetyl)-1H-

pyrazol-1-yl]etanon 

≥ 950 g/kg 3. mars 2017 3. mars 2027 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om oksatiapiprolin, særlig tillegg I og II. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevansen av urenheter, 

2) forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifikasjonen 

når det gjelder toksisitet og økotoksisitet, 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i nr. 1) og 2) innen  

3. september 2017. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«106 Oksatiapiprolin 

CAS-nr. 

1003318-67-9 

CIPAC-nr.: 985 

1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-

difluorfenyl)-4,5-dihydro-

1,2-oksazol-3-yl]-1,3-

tiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-

[5-metyl-3-(trifluormetyl)-

1H-pyrazol-1-yl]etanon 

≥ 950 g/kg 3. mars 2017 3. mars 2027 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om oksatiapiprolin, særlig 

tillegg I og II. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert 

(basert på produksjon i kommersiell målestokk), herunder 

relevansen av urenheter, 

2) forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifi-

kasjonen når det gjelder toksisitet og økotoksisitet, 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i nr. 1) og 2) innen 

3. september 2017. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/243 

av 10. februar 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til medrapporterende medlemsstat 

for det aktive stoffet metaldehyd(*) 

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 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(2) utpekes en rapporterende medlemsstat og en med-

rapporterende medlemsstat som skal vurdere hvert aktivt stoff. Etter avtale med de berørte medlemsstatene anses det for 

nødvendig å endre den medrapporterende medlemsstaten for det aktive stoffet metaldehyd, samtidig som fordelingen av 

ansvar og arbeidsoppgaver mellom medlemsstatene respekteres. I forbindelse med framgangsmåten for fornyelse bør 

vurderingen av metaldehyd heretter overlates til Østerrike. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor endres. 

3) 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 vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 skal posten for det aktive stoffet metaldehyd lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Metaldehyd PL AT» 

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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 27. 

(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). 

2019/EØS/62/32 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/244 

av 10. februar 2017 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet linuron 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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2003/31/EF(2) ble linuron oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(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 linuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2017. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av linuron i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (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 (heretter kalt «Myndigheten») og Kommi-

sjonen 15. april 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 allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 8. juni 2016(6) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt linuron kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det ble påvist konkrete grunner til 

bekymring, særlig overskrider barns eksponering den toksikologiske referanseverdien («AOEL» – Acceptable Operator 

Exposure Level), og også brukerens eksponering ved bruk av håndholdte sprøyter overskrider AOEL, også når personlig 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 27. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-

cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer (EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(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 (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance linuron. EFSA Journal 2016;14(2):4406, 173 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4406. 
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verneutstyr benyttes. I tillegg ble det påvist en høy risiko for fugler og viltlevende pattedyr, leddyr utenfor målgruppen 

og makroorganismer i jord utenfor målgruppen. Vurderingen av risikoen for forbrukerne kunne ikke fullføres på grunn 

av en rekke alvorlige mangler i opplysningene. Dessuten kunne eksponerings- og risikovurderingen av flere deler av 

miljøet, herunder grunnvannet, heller ikke fullføres. 

9) Linuron klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1B i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(1), Barns eksponering overskrider AOEL for de foreslåtte bruksområdene. For å vise at menneskers 

eksponering for dette stoffet er ubetydelig under realistiske foreslåtte bruksvilkår, kan eksponeringen ikke overskride 

AOEL, og det er derfor ikke mulig å bruke linuron under realistiske foreslåtte bruksvilkår der menneskers eksponering 

for stoffet er ubetydelig. I tillegg er ytterligere et krav når det gjelder å vise ubetydelig eksponering at rester av det 

aktive stoffet ikke skal overskride standardverdien fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005(2). En grenseverdi for restmengder kunne ikke utledes av tilgjengelige data for den 

foreslåtte bruken av linuron, men tilgjengelige data fra restinnholdforsøkene for den foreslåtte bruken antyder at rester 

av linuron over standardverdien ville kunne forventes og dette vilkåret er derfor ikke oppfylt. På grunnlag av disse 

vurderingene er kravene i nr. 3.6.4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke oppfylt. 

10) I tillegg til at linuron klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1B, klassifiseres det også som kreftframkallende 

i kategori 2 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og bør derfor anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i 

samsvar med nr. 3.6.5 tredje ledd i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. I tillegg viser tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon at linuron har hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake skadevirkninger på endokrine organer 

hos mennesker og organismer utenfor målgruppen. Ubetydelig eksponering av mennesker for linuron under realistiske 

bruksvilkår er utelukket av årsakene nevnt i betraktning 9. På grunnlag av disse vurderingene er kravene i nr. 3.6.5 

første ledd i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke oppfylt. 

11) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre har 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF) nr. 844/2012 oppfordret søkeren til å 

framlegge kommentarer til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

13) Det er derfor ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel at 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Godkjenningen av det aktive stoffet linuron bør derfor ikke 

fornyes. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder linuron. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder linuron, bør utløpe senest 3. juni 2018. 

17) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950(3) ble godkjenningsperioden for linuron forlenget til 

31. juli 2017 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig.  

  

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

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

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, 

s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans, stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin (EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3). 
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18) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av linuron i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

19) 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 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet linuron fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 3. juni 2017 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder linuron som aktivt 

stoff. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 3. juni 2018. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 51 om linuron. 

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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/195 

av 3. februar 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for flere aktive stoffer oppført i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 686/2012 (fornyelsesprogram AIR IV)(*) 

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. I del B i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 angis de aktive stoffene som anses som godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenning av de aktive stoffene i denne forordning. 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. For å ta hensyn til ansvars- og 

arbeidsfordelingen mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene som kreves til vurdering 

og beslutningstaking, bør perioden være ett år for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, 

blodmel, kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt av Melaleuca, rester fra fettdestillasjon, fettsyrer C7-C20, 

hvitløkekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), ekstraksjonsrester av 

pepperstøv (PDER), planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / sauefett, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje og repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek, natriumaluminiumsilikat, rettkjedede Lepidopteran-feromoner 

og urea. 

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 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 4.2.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 29. 

(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). 
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ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene som kreves til vurdering 

og beslutningstaking. Godkjenningsperiodene for bifentrin, cymoksanil og metazaklor bør derfor forlenges med to år, og 

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzosyre-metylester, eddiksyre, aklonifen, aluminiumfosfid, 

kalsiumkarbid, kalsiumfosfid, denatoniumbenzoat, dodemorf, etylen, imidakloprid, magnesiumfosfid, metamitron, 

planteoljer/sitronelleolje, planteoljer/nellikolje, planteoljer/grønnmynteolje, pyretriner og sulkotrion bør forlenges  

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. 

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 3. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

A) I del A gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 215 om aklonifen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2022». 

 2) I rad 216 om imidakloprid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2022». 

 3) I rad 217 om metazaklor endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

 4) I rad 218 om eddiksyre endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

 5) I rad 219 om aluminiumammoniumsulfat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2020». 

 6) I rad 220 om aluminiumsilikat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 7) I rad 222 om blodmel endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 8) I rad 223 om kalsiumkarbid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

 9) I rad 224 om kalsiumkarbonat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 10) I rad 225 om karbondioksid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 11) I rad 226 om denatoniumbenzoat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

 12) I rad 227 om etylen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

 13) I rad 228 om ekstrakt av Melaleuca endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 14) I rad 229 om rester fra fettdestillasjon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 15) I rad 230 om fettsyre C7–C20 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 16) I rad 231 om hvitløkekstrakt endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 17) I rad 232 om gibberellinsyre endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 18) I rad 233 om gibberellin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 19) I rad 234 om hydrolyserte proteiner endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 20) I rad 235 om jernsulfat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 21) I rad 236 om kiselgur (diatoméjord) endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 22) I rad 239 om ekstraksjonsrester av pepperstøv endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2020».  
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23) I rad 240 om planteoljer/sitronelleolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

24) I rad 241 om planteoljer/nellikolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

25) I rad 242 om planteoljer/rapsolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

26) I rad 243 om planteoljer/grønnmynteolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2022». 

27) I rad 244 om kaliumhydrogenkarbonat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2020». 

28) I rad 246 om pyretriner endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

29) I rad 247 om kvartssand endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

30) I rad 248 om fiskeolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

31) I rad 249 om repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / sauefett endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

32) I rad 250 om repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

33) I rad 251 om repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

34) I rad 253 om natriumaluminiumsilikat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2020». 

35) I rad 255 om rettkjedede Lepidoptera-feromoner endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2020». 

36) I rad 257 om urea endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

37) I rad 260 om aluminiumfosfid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

38) I rad 261 om kalsiumfosfid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

39) I rad 262 om magnesiumfosfid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

40) I rad 263 om cymoksanil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

41) I rad 264 om dodemorf endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

42) I rad 265 om 2,5-diklorbenzosyremetylester endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2022». 

43) I rad 266 om metamitron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

44) I rad 267 om sulkotrion endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2022». 

B) I rad 23 om bifentrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/240 

av 10. februar 2017 

om avslag på godkjenning av eterisk olje av Satureja montana L. som basisstoff i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 7. juli 2015 en søknad fra Institut 

technique de l’agriculture biologique (ITAB) om godkjenning av eterisk olje av Satureja montana L. som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 13. juni 2016(2). Kommisjonen framla sin 

sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av eterisk olje av Satureja 

montana L. for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 7. oktober 2016 og ferdigstilte dem til komiteens 

møte 7. desember 2016. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at eterisk olje av Satureja montana L. oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som 

definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Det ble i den tekniske rapporten pekt på konkrete problemer med hensyn til eksponering for eterisk olje og 

komponentene karvakrol og gamma-terpinen, særlig ved bruk som pesticider, og derfor kunne vurderingen av risikoen 

for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten, forbrukere og organismer utenfor målgruppen ikke fullføres. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, kan problemene knyttet til stoffet ikke anses som løst. 

7) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Eterisk olje av Satureja montana L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av eterisk olje av Satureja montana  

L. som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 29. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Satureja montana L. for use in plant 

protection as fungicide and bactericide on various crops. EFSA supporting publication 2016:EN-1051, 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) 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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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 

Stoffet eterisk olje av Satureja montana L. godkjennes ikke som basisstoff. 

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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/241 

av 10. februar 2017 

om avslag på godkjenning av eterisk olje av Origanum vulgare L. som basisstoff i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 19. oktober 2015 en søknad fra 

Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB) om godkjenning av eterisk olje av Origanum vulgare L. som 

basisstoff. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 22. juni 2016(2). Kommisjonen framla sin 

sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av eterisk olje av Origanum 

vulgare L. for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 7. oktober 2016 og ferdigstilte dem til komiteens 

møte 7. desember 2016. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at eterisk olje av Origanum vulgare L. oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som 

definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Det ble i den tekniske rapporten pekt på konkrete problemer med hensyn til eksponering for eterisk olje og 

komponentene karvakrol, gamma-terpinen og 1,8-cineol, særlig ved bruk som pesticider, og derfor kunne vurderingen 

av risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten, forbrukere og organismer utenfor målgruppen ikke fullføres. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til 

sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, kan problemene knyttet til stoffet ikke anses som løst. 

7) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Eterisk olje av Origanum vulgare L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av eterisk olje av Origanum vulgare  

L. som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) 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 36 av 11.2.2017, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 29. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Origanum vulgare L. essential oil for 

use in plant protection as fungicide, bactericide and insecticide on various crops. EFSA supporting publication 2016:EN-1054, 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet eterisk olje av Origanum vulgare L. godkjennes ikke som basisstoff. 

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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/407 

av 8. mars 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet jodsulfuron 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) Godkjenningen av det aktive stoffet jodsulfuron, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. oktober 2017. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av jodsulfuron i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) 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. 

4) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og 

Kommisjonen 29. april 2015. 

5) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videresendte mottatte 

kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for 

allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 6. april 2016(4) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt jodsulfuron (jodsulfuron-metyl er 

varianten som ble vurdert) kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til sammenfattende rapport om jodsulfuron for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2016. 

7) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, er det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor som oppfylt. 

8) Godkjenningen av jodsulfuron bør derfor fornyes. 

9) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av jodsulfuron er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

jodsulfuron, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 9.3.2017, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 29. 

(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) EFSA (European Food Safety Authority), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

iodosulfuron-methyl-sodium (approved as iodosulfuron). EFSA Journal 2016;14(4):4453. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/62/37 
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10) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

11) 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. 

12) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950(1) ble godkjenningsperioden for jodsulfuron forlenget til 

31. oktober 2017 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om fornyelse er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, skal denne forordning imidlertid få anvendelse 

fra 1. april 2017. 

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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet jodsulfuron, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

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. april 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 8. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin (EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Jodsulfuron 

CAS-nr. 185119-76-0 

(opprinnelig stoff) 

CAS-nr. 144550-36-7 

(jodsulfuron-metylnatrium) 

CIPAC-nr. 634 

(opprinnelig stoff) 

CIPAC-nr. 634.501 

(jodsulfuron-metylnatrium) 

4-jod-2-[4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-yl(metyl)-

karbamoylsulfamoyl]-

benzosyre 

(jodsulfuron) 

natrium ({[5-jod-2-

(metoksykarbonyl)fenyl]-

sulfonyl}karbamoyl)(4-

metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin-

2-yl)azanid 

(jodsulfuron-metylnatrium) 

≥ 910 g/kg (uttrykt 

som jodsulfuron-

metyl-natrium) 

1. april 2017 31. mars 2032 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om jodsulfuron, særlig tillegg I 

og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot følgende: 

— risikoen for brukere, 

— risikoen for landplanter utenfor målgruppen, 

— risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) det genotoksiske potensialet til metabolitten triazin-amin (IN-

A4098) for å bekrefte at metabolitten ikke er genotoksisk og ikke er 

relevant for risikovurderingen, 

2) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten restmengder i 

drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1, innen  

1. oktober 2017 og opplysningene som kreves i punkt 2, innen to år etter 

vedtakelsen av et veiledningsdokument om evaluering av virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 66 for jodsulfuron. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«107 Jodsulfuron 

CAS-nr. 185119-76-0 

(opprinnelig stoff) 

CAS-nr. 144550-36-7 

(jodsulfuron-metylnatrium) 

CIPAC-nr. 634 (opprinnelig 

stoff) 

CIPAC-nr. 634.501 

(jodsulfuron-metylnatrium) 

4-jod-2-[4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-yl(metyl)-

karbamoylsulfamoyl]-

benzosyre 

(jodsulfuron) 

natrium ({[5-jod-2-

(metoksykarbonyl)fenyl]sulfo-

nyl}karbamoyl)(4-metoksy-6-

metyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanid 

(jodsulfuron-metylnatrium) 

≥ 910 g/kg 

(uttrykt som 

jodsulfuron-

metyl-natrium) 

1. april 2017 31. mars 2032 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

jodsulfuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot følgende: 

— risikoen for brukere, 

— risikoen for landplanter utenfor målgruppen, 

— risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) det genotoksiske potensialet til metabolitten triazin-amin  

(IN-A4098) for å bekrefte at metabolitten ikke er genotoksisk 

og ikke er relevant for risikovurderingen, 

2) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten restmengder 

i drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1, innen 

1. oktober 2017 og opplysningene som kreves i punkt 2, innen to 

år etter vedtakelsen av et veiledningsdokument om evaluering av 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/237 

av 10. februar 2017 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and bladder 

cancer risk» konkluderte Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 

på forbrukere, som ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(2) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 

(«SCCP»), med at de mulige risikoene ved bruk av hårfargingsmidler ga grunn til bekymring. SCCP anbefalte i sine 

uttalelser at Kommisjonen treffer ytterligere tiltak for å kontrollere bruken av stoffer i hårfargingsmidler. 

2) SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for sikkerhetsvurdering av stoffer som brukes i hårfargingsmidler, herunder 

krav til prøving av disse stoffenes potensielle genotoksisitet eller kreftframkallende egenskaper. 

3) I samsvar med uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte partene enige om en samlet strategi 

for lovregulering av stoffer som brukes i hårfargingsmidler, som krever at bransjen framlegger dokumentasjon med 

ajourførte vitenskapelige data om slike fargestoffers sikkerhet, slik at SCCP kan foreta en risikovurdering. 

4) SCCP, som ved kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(3) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 

(«SCCS»), har vurdert sikkerheten for enkelte stoffer som bransjen har framlagt ajourført dokumentasjon for. 

5) Når det gjelder vurderingen av mulige helserisikoer som forbrukerne utsettes for gjennom reaksjonsprodukter som under 

hårfargingsprosessen dannes av oksiderende stoffer som inngår i hårfargingsmidler, fant SCCS, på grunnlag av de 

dataene som forelå, i sin uttalelse av 21. september 2010 ingen større grunn til bekymring med hensyn til genotoksisitet 

og kreftframkallende egenskaper hos de hårfargingsmidlene og deres reaksjonsprodukter som på nåværende tidspunkt er 

i bruk i Unionen. 

6) For å sikre at hårfargingsmidler er trygge for menneskers helse bør det fastsettes høyeste tillatte konsentrasjoner for ti 

vurderte stoffer som brukes i hårfargingsmidler, idet det tas hensyn til SCCSs endelige uttalelser om deres sikkerhet. 

7) Ettersom stoffene N,N'-bis(2-hydroksyetyl)-2-nitro-p-fenylendiamin og 2,6-dihydroksyetylaminotoluen nå reguleres 

under de generiske referansenumrene 8 og 9 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør det opprettes særskilte 

referansenumre for disse stoffene, idet det tas hensyn til SCCSs konklusjoner om deres sikkerhet i uttalelse 1572/16 

og 1563/15. 

8) I forordning (EF) nr. 1223/2009 omfattet definisjonen av et hårprodukt ikke påføring av hårfargingsmidler på øyevipper. 

Unntaket ble begrunnet med at påføring av kosmetiske produkter på hodehår har et annet risikonivå enn påføring på 

øyevipper. Det var følgelig behov for en egen sikkerhetsvurdering av påføring på øyevipper av stoffer som brukes i 

hårfargingsmidler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 31. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø (EUT 

L 66 av 4.3.2004, s. 45). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 

2019/EØS/62/38 
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9) I sin uttalelse av 25. mars 2015 (SCCS/1553/15) om oksiderende stoffer som brukes i hårfargingsmidler og hydrogen-

peroksid i produkter til farging av øyevipper, konkluderte SCCS med at de oksiderende stoffene toluen-2,5-diamin,  

p-aminofenol, 2-metylresorcinol, tetraaminopyrimidinsulfat, hydroksyetyl-p-fenylendiaminsulfat og 2-amino- 

3-hydroksypyridin, som er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009, og som er funnet trygge for bruk i 

hårfargingsmidler, trygt kan brukes av yrkesbrukere i produkter beregnet på farging av øyevipper. 

10) På grunnlag av den vitenskapelige vurderingen av disse stoffene bør de tillates brukt i produkter beregnet på farging av 

øyevipper. Produkter beregnet på farging av øyevipper bør imidlertid bare tillates til yrkesmessig bruk for å unngå risiko 

forbundet med selvpåføring. Etiketten på disse produktene bør inneholde advarsler, slik at yrkesbrukere kan informere 

forbrukere om mulige skadevirkninger forbundet med bruk av produkter beregnet på farging av øyevipper og dermed 

redusere risikoen for hudsensibilisering. 

11) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

12) Det bør gis rimelige frister for å gi bransjen mulighet til å tilpasse seg de nye kravene og fase ut produkter som ikke 

oppfyller disse kravene. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Nytt referansenummer 8c skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«8c Etanol, 2,2'-[(2-

nitro-1,4-fenylen)-

diimino]bis-(9CI) 

N,N′-Bis(2-

Hydroxyethyl)-2-

Nitro-p-Phenylene-

diamine 

84041-77-0 281-856-4 a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfar-

gingsmidler 

b) Fra og med  

3. september 2017: 

1,5 % 

a) Fra og med 3. september 

2017 skal den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 1,0 % etter 

blanding under 

oksidative forhold 

For a) og b), fra og med 

3. september 2017: 

— Skal ikke brukes 

sammen med nitrose-

rende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

      — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.»» 

2) I post 9 skal teksten i kolonne b lyde: 

«Metylfenylendiaminer og deres nitrogensubstituerte derivater og salter(1), unntatt stoffene under referansenummer 9a og 9b i dette vedlegg og stoffene under referansenummer 364, 1310 og 

1313 i vedlegg II». 

3) Post 9a skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«9a 1,4-benzendiamin, 

2-metyl- 

2,5-diaminotoluen-

sulfat 

Toluene-2,5-

Diamine 

Toluene-2,5-

Diamine Sulfate(1) 

95-70-5 

615-50-9 

202-442-1 

210-431-8 

a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Produkter beregnet 

på farging av 

øyevipper 

 a) i) Alminnelig bruk 

a) ii) Yrkesmessig bruk 

b) Yrkesmessig bruk 

For a) og b): Etter blanding 

under oksidative forhold skal 

den høyeste konsentrasjonen 

som brukes på hår eller 

øyevipper, ikke overstige 

2,0 % (beregnet som fri base) 

eller 3,6 % (beregnet som 

sulfatsalt) 

a) Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruks-

anvisningen. Dette produktet er 

ikke beregnet på personer under 

16 år. Midlertidige tatoveringer 

med svart henna kan øke 

risikoen for allergi. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart henna. 

Inneholder fenylendiaminer 

(toluendiaminer) 

a) i) Må ikke brukes til farging 

av øyevipper. 

a) ii) Bruk egnede hansker. 

Bare til yrkesmessig bruk.» 

b) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: Blandingsforhol-

det. 

«  Dette produktet kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruks-

anvisningen. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks. 

Inneholder fenylendiaminer 

(toluendiaminer). 

Bruk egnede hansker. 

Bare til yrkesmessig bruk.»» 
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4) Nytt referansenummer 9b skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«9b 1-metyl-2,6-bis(2-

hydroksyetylamino)-

benzen 

2,6-Dihydroxyethyl-

aminotoluene 

149330-25-6 443-210-1 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Fra og med 3. september 

2017 skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 1,0 % 

etter blanding under oksi-

dative forhold 

— Skal ikke brukes 

sammen med nitrose-

rende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

Fra og med 3. mars 2018 skal 

følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.»» 
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5) Postene med referansenummer 200, 206, 211, 243 og 272 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«200 2,4,5,6-

tetraaminopyrimidin-

sulfat 

Tetraaminopyrimidine 

Sulfate 

5392-28-9 226-393-0 a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfar-

gingsmidler 

c) Produkter beregnet 

på farging av 

øyevipper 

b) 3,4 % (beregnet 

som sulfat) 

a) c) Etter blanding under 

oksidative forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår eller 

øyevipper, ikke 

overstige 3,4 % 

(beregnet som sulfat) 

c) Yrkesmessig bruk 

a) Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        c) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Dette produktet kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruksanvis-
ningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        Bare til yrkesmessig bruk. 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks.»» 

«206 3-(2-hydroksyetyl)-p-

fenylendiam-

moniumsulfat 

Hydroxyethyl-p- 

Phenylenediamine 

Sulfate 

93841-25-

9 

298-995-1 a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Produkter beregnet 

på farging av 

øyevipper 

 
a) Etter blanding under 

oksidative forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 2,0 % 

(beregnet som sulfat) 

b) Etter blanding under 

oksidative forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

øyevipper, ikke overstige 

1,75 % (beregnet som fri 

base) 

b) Yrkesmessig bruk 

a) Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

b) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: Blandings-

forholdet. 

«  Dette produktet kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruks-

anvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. Midler-

tidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 

Bare til yrkesmessig bruk. 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks.»» 

«211 2-aminopyridin-3-ol 2-Amino-3- Hydroxy-

pyridine 

16867-03-

1 

240-886-8 a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Produkter beregnet 

på farging av 

øyevipper 

 
a) Etter blanding under 

oksidative forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 1,0 % 

b) Etter blanding under 

oksidative forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

øyevipper, ikke overstige 

0,5 % 

b) Yrkesmessig bruk 

a) Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

b) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: Blandings-

forholdet. 

«  Dette produktet kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruks-

anvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. Midler-

tidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 

Bare til yrkesmessig bruk. 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks.»» 

«243 1,3-benzendiol, 2-

metyl 

2-Methylresorcinol 608-25-3 210-155-8 a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfar-

gingsmidler 

c) Produkter beregnet 

på farging av 

øyevipper 

b) 1,8 % 

a) Etter blanding under 

oksidative forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige 1,8 % 

c) Etter blanding under 

oksidative forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

øyevipper, ikke overstige 

1,25 % 

c) Yrkesmessig bruk 

a) Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

c) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Dette produktet kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruksanvis-

ningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. Midler-

tidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 

Bare til yrkesmessig bruk. 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks.»» 

«272 4-aminofenol p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 a) Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

b) Produkter beregnet 

på farging av 

øyevipper 

 a) b) Etter blanding under 

oksidative forhold 

skal den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår eller 

øyevipper, ikke 

overstige 0,9 % 

b) Yrkesmessig bruk 

a) Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

b) Fra og med 3. mars 2018 

skal følgende angis på 

etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Dette produktet kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. Les og følg bruksanvis-

ningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. Midler-

tidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for 

allergi. 



   

 

8
.8

.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. 6

2
/3

7
1
 

 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 

— har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

etter farging av hår eller 

øyevipper, 

— tidligere har hatt en reaksjon 

på en midlertidig tatovering 

med svart henna. 

Bare til yrkesmessig bruk. 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks.»» 
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6) Følgende poster med referansenummer 298–305 tilføyes: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«298 Di[2-[4-[(E)-2-[4-

[bis(2-hydroksy-

etyl)aminofenyl]-

vinyl]pyridin-1-

ium] butanoyl]-

aminoetyl]di-

sulfanyldiklorid 

HC Red nr. 17 1449471-67-3  Fargestoff i ikke-oksi-

derende hårfargings-

midler 

Fra og med 3. 

september 2017: 0,5 % 

Fra og med 3. september 

2017: 

— Skal ikke brukes 

sammen med nitrose-

rende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

 

299 Di[2-[4-[(E)-2-

[2,4,5-trimetoksy-

fenyl]vinyl]pyri-

dinin-1-ium]-

butanoyl]amino-

etyl]disulfanyl-

diklorid 

HC Yellow nr. 17 1450801-55-4  Fargestoff i ikke-oksi-

derende hårfargings-

midler 

Fra og med 3. 

september 2017: 0,5 % 

 Fra og med 3. mars 2018: 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

300 1H-pyrazol-4,5-

diamin, 1-heksyl-, 

sulfat (2:1) 

1-Hexyl 4,5-

Diamino Pyrazole 

Sulfate 

1361000-03-4  Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Fra og med 3. september 

2017 skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 1,0 % 

etter blanding under 

oksidative forhold 

Fra og med 3. mars 2018 skal 

følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

301 4-hydroksy-2,5,6-

triaminopyrimidin-

sulfat 

2,5,6-Triamino-4-

Pyrimidinol Sulfate 

1603-02-7 216-500-9 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Fra og med 3. september 

2017 skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 0,5 % 

etter blanding under oksi-

dative forhold 

Fra og med 3. mars 2018 skal 

følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

302 2-[(3-amino-

pyrazolo[1,5-a]-

pyridin-2-yl)oksy]-

etanolhydroklorid 

Hydroxyethoxy 

Aminopyrazolo-

pyridine HCl 

1079221-49-0 695-745-7 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Fra og med 3. september 

2017 skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 2,0 % 

etter blanding under 

oksidative forhold 

Fra og med 3. mars 2018 skal 

følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

303 Fenol, 3-amino-2,6-

dimetyl 

3-Amino-2,6-

Dimethylphenol 

6994-64-5 230-268-6 Fargestoff i oksiderende 

hårfargingsmidler 

 Fra og med 3. september 

2017 skal den høyeste 

konsentrasjonen som brukes 

på hår, ikke overstige 2,0 % 

etter blanding under oksi-

dative forhold 

Fra og med 3. mars 2018 skal 

følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 

304 2-naftalenaminium, 

8-[(4-amino-3-

nitrofenyl)azo]-7-

hydroksy-N,N,N-

trimetyl-, klorid 

Basic Brown 17 68391-32-2 269-944-0 Fargestoff i ikke-oksi-

derende hårfargings-

midler 

Fra og med 3. 

september 2017: 2,0 % 

  

305 3-amino-7-(dimety-

lamino)-2-metoksy-

fenoksazin-5-

iumklorid 

Basic Blue 124 67846-56-4 267-370-5 Fargestoff i ikke-oksi-

derende hårfargings-

midler 

Fra og med 3. 

september 2017: 0,5 % 

Fra og med 3. september 

2017: 

— Skal ikke brukes 

sammen med nitro-

serende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

Fra og med 3. mars 2018: 

«  Hårfargestoffer kan fram-

kalle alvorlige allergiske reak-

sjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.»» 

 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/379 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/238 

av 10. februar 2017 

om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») konkluderte i sin uttalelse av 16. desember 2008(2) med at bruk 

av benzofenon-3 som UV-filter i solbeskyttelsesmidler med en konsentrasjon på høyst 6 vektprosent og med en 

konsentrasjon på høyst 0,5 vektprosent for å beskytte sammensetningen i alle typer kosmetiske produkter, ikke utgjør 

noen risiko for menneskers helse, bortsett fra at det kan være kontaktallergi- og fotoallergiframkallende. 

2) Derfor bør den nåværende høyeste tillatte konsentrasjonen på 10 vektprosent ved bruk av benzofenon-3 som UV-filter i 

kosmetiske produkter, reduseres til 6 vektprosent. 

3) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

4) Anvendelsen av den nye høyeste tillatte konsentrasjonen bør utsettes, slik at bransjen kan foreta nødvendige tilpasninger 

i produktsammensetningen. Særlig bør foretakene etter ikrafttredelsen av denne forordning få en frist på seks måneder 

for å treffe nødvendige tiltak for å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og for å sørge for at produkter 

som ikke oppfyller kravene til ny høyeste tillatte konsentrasjon, ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning får anvendelse fra 3. september 2017. 

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 10. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 31. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCP 1201/08. 

2019/EØS/62/39 
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal post 4 lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

«4 2-hydroksy-4-

metoksybenzofenon 

(oksybenzon) 

Benzophenone-3 131-57-7 205-031-5  6 % Høyst 0,5 % for å beskytte 

produktsammensetningen 

Inneholder benzofenon-3(1)» 

 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/381 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/500 

av 21. mars 2017 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–c) i 

direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 

nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, kan en medlemsstat ikke 

kreve at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at den frivillige ordningen «Bonsucro EU» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i 

samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen  

18. oktober 2016. Denne ordningen, som har sete i 50–52 Wharf Road, London N1 7EU, Det forente kongerike, 

omfatter biodrivstoff framstilt av sukkerrør, herunder restprodukter. Dokumentene knyttet til den anerkjente ordningen 

vil bli gjort tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av den frivillige ordningen «Bonsucro EU» viste at den på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i 

direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av den frivillige ordningen «Bonsucro EU» viste at den overholder egnede standarder for pålitelighet, 

åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 22.3.2017, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 32. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2019/EØS/62/40 



Nr. 62/382 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Bonsucro EU» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 

18. oktober 2016, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med standardene 

for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 7b nr. 3–5 

i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 18. oktober 2016, endres på en måte som kan påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning, blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen unnlater å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt i 

artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og i artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer av 

andre elementer i ordningen som anses for å være av avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 21. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/383 

 

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/433 

av 7. mars 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 14. mars 2016 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 15. juni 2017 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 22. juni 2017. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 15.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 33. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 122 av 6.4.2016, s. 1. 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

2019/EØS/62/41 
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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 7. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 70 av 15.3.2017, s. 3-34.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/306 

av 6. februar 2017 

om angivelse av krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr(*) 

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 35 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre en harmonisert, rask og enkel gjennomføring av direktiv 2014/90/EU bør gjennomføringsrettsaktene som 

vedtas i henhold til nevnte direktiv, være kommisjonsforordninger. 

2) I henhold til direktiv 2014/90/EU skal Kommisjonen angi de kravene til utforming, konstruksjon og yteevne og de 

prøvingsstandardene som er fastsatt i de internasjonale dokumentene, samt fra hvilke datoer disse kravene og 

prøvingsstandardene skal anvendes. 

3) Utstyr som nylig er blitt underlagt harmoniserte krav etter direktiv 2014/90/EU og dens gjennomføringsrettsakter, bør 

uttrykkelig oppføres som nytt utstyr i kolonne 1 i vedlegget til denne forordning. 

4) Det er rimelig og forholdsmessig at nytt utstyr som er i samsvar med de nasjonale kravene til typegodkjenning som 

gjaldt i en medlemsstat før ikrafttredelsen av denne forordning, kan bringes i omsetning og plasseres om bord på et EU-

skip i en overgangsperiode. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De kravene til utforming, konstruksjon og yteevne og de prøvingsstandardene som er fastsatt i de internasjonale dokumentene, 

får anvendelse på hver type skipsutstyr som er angitt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 24.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 34. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146. 

2019/EØS/62/42 
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Artikkel 2 

Utstyr som er oppført som nytt i kolonne 1 i vedlegget til denne forordning, og som oppfyller de nasjonale kravene til 

typegodkjenning som gjaldt før 16. mars 2017 i en medlemsstat, kan fortsatt bringes i omsetning og plasseres om bord på et 

EU-skip fram til 16. mars 2020. 

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 6. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Generell merknad: Med SOLAS-regler menes bestemmelsene i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til 

sjøs, med endringer. 

Generell merknad: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 3 angitt mulige produktvarianter under samme betegnelse. 

Produktvariantene er oppført hver for seg og atskilt med en stiplet linje. I forbindelse med sertifisering skal eventuelt bare den 

relevante produktvarianten velges (eksempel: MED/3.3). 

Forkortelser og bokstavord 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 

ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip.  
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MED: skipsutstyrsdirektivet. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet. 

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

O2/HC-systemer: oksygen-hydrokarbon-systemer. 

SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 

Merknader som gjelder hele dette vedlegg: 

a) Generelt: I tillegg til de prøvingsstandardene som er særskilt nevnt i dette vedlegg, krever typeprøving (typegodkjenning) 

samsvar med gjeldende krav i de internasjonale konvensjoner og de relevante resolusjoner og rundskriv fra IMO. Slikt 

samsvar er nevnt i modulene for samsvarsvurdering i direktiv 2014/90/EU. 

b) Kolonne 3: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved prøvingen skal 

oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter det ene av de to settene er derfor tilstrekkelig til å 

påvise samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt skilletegn (komma), gjelder 

derimot alle standardene som er nevnt. 

c) Kolonne 6: For å ta hensyn til tidsrammene for skipsbygging, avhengig av egenskapene til det aktuelle skipsutstyret, gjelder 

følgende tolkninger av «plassering om bord» (angitt i parentes bak datoene): 

I: Første installasjon av utstyret i dets funksjonsposisjon om bord på et EU-skip som definert i artikkel 2 i direktiv 

2014/90/EU. 

II: Første installasjon av utstyret i dets funksjonsposisjon eller stuing i dets funksjonsposisjon om bord på et EU-skip. 

III: Levering av utstyret til skipsverftet dersom dette skjer innen 30 måneder før første installasjon av utstyret i dets 

funksjonsposisjon. 

d) Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene. 

e) Der det finnes to rader for én oppføring av skipsutstyr (f.eks. MED/1/1.2c), inneholder den andre (nedre) raden de 

oppdaterte kravene i de internasjonale dokumentene sammenlignet med dem som er angitt i den første (øvre) raden. 

f) I slike tilfeller, og dersom det ikke er angitt en dato i kolonne 5 og 6, betyr dette at det ikke har vært noen endring i 

prøvingsstandardene, og at det aktuelle skipsutstyret skal være i samsvar med kravene angitt i den (andre) nedre raden. 
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1. Redningsredskaper 

Kolonne 2: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 2. 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Datoer for 

omsetning 

Datoer for 

plassering om 

bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/1.1 

— Livbøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.2a 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

a) for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/1.2a 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

a) for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.2b 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

b) for livbøyer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.2b 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

b) for livbøyer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

    

MED/1/1.2c 

Markeringslys for rednings-

redskaper: 

c) for redningsvester. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1/1.2c 

Markeringslys for rednings-

redskaper: 

c) for redningsvester. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

    

MED/1.3 

— Selvvirkende røyksignaler for 

livbøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.4 

— Redningsvester 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 922, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1304, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1470. 

    

MED/1.5a 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å brukes 

SAMMEN MED redningsvest: 

a) redningsdrakt uten isolering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/1.5b 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å brukes 

SAMMEN MED redningsvest: 

b) redningsdrakt med isolering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.5c 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å brukes 

SAMMEN MED redningsvest: 

c) beskyttelsesdrakter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/1.6a 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å brukes 

UTEN redningsvest: 

a) redningsdrakt uten isolering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.6b 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å brukes 

UTEN redningsvest: 

b) redningsdrakt med isolering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.6c 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å brukes 

UTEN redningsvest: 

c) beskyttelsesdrakter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.7 

— Termisk beskyttelsesutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.8 

— Fallskjermlys (pyrotekniske) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.9 

— Håndbluss (pyrotekniske) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.10 

— Flytende røyksignaler 

(pyrotekniske) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III. 
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MED/1.11 

— Linekastingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/18, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VII, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.12 

— Oppblåsbare redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— MO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/13, 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 
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MED/1.13 

— Stive redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

MED/1.14 

— Redningsflåter som retter seg 

opp automatisk 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 
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MED/1.15 

— Overdekkede vendbare 

redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— MO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

MED/1.16 

— Friflyt-innretninger for 

redningsflåter (hydrostatiske 

utløserenheter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/13, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 
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MED/1.17a 

— Livbåter: 

a) Livbåter som settes ut med 

daviter: 

— delvis overbygde, 

— helt overbygde. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 

MED/1.17b 

— Livbåter: 

b) Frittfall-livbåter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 
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MED/1.18 

— Stive mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.19 

— Oppblåste mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.20a 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

a) oppblåste, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

    

MED/1.20b 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

b) stive, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

MED/1.20c 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

c) stive oppblåste. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 
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MED/1.21 

— Utsettingsinnretninger med 

taljeløpere (daviter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/33, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.22, Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster – bevisst ikke utfylt. 

MED/1.23 

— Frittfall-utsettingsinnretninger 

for livbåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/33, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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MED/1.24 

— Utsettingsinnretninger for 

redningsflåter (daviter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/12, 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.25 

— Utsettingsinnretninger for 

hurtiggående mann-over-bord-

båter (daviter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI. 

MED/1.26a 

— Utløserenheter for 

a) livbåter og mann-over-bord-

båter (som settes ut med en 

eller flere taljeløpere), 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

    

MED/1.26b 

— Utløserenheter for 

b) redningsflåter (som settes ut 

med en eller flere talje-

løpere), 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

MED/1.26c 

— Utløserenheter for 

c) frittfall-livbåter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

    

MED/1.27 

— Marine evakueringssystemer 

(MES) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/15, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.28 

— Midler til ombordtaking 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 810. 

B+D 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI. 

    

MED/1.29 

— Innskipningsleidere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 5489:2008. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

MED/1.30 

— Lysreflekterende materialer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.658(16). B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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MED/1.31, Toveis VHF-radiotelefonapparater for redningsfarkoster – flyttet til MED/5.17 og MED/5.18. 

MED/1.32, 9 GHz radartransponder (SART) – flyttet til MED/4.18. 

MED/1.33 

— Radarreflektor for livbåter og 

mann-over-bord-båter (passiv) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN ISO 8729:1998, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

eller 

— EN ISO 8729:1998, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-resA.384(X), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

MED/1.34, Kompass for livbåter og mann-over-bord-båter – flyttet til MED/4.23. 

MED/1.35, Bærbare brannslokkingsapparater for livbåter og mann-over-bord-båter – flyttet til MED/3.38. 

MED/1.36 

— Framdriftsmaskineri for 

livbåter/mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V. 
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MED/1.37 

— Framdriftsmaskineri for mann-

over-bord-båter – utenbords-

motor 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V. 

MED/1.38 

— Lyskastere til bruk i livbåter og 

mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.39 

— Åpne vendbare redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) vedlegg 11, 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

vedlegg 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

    

MED/1.40, Mekanisk losheis – flyttet til MED/4.48. 

MED/1.41a 

— Vinsjer for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter: 

a) livbåter som settes ut med 

daviter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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MED/1.41b 

— Vinsjer for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter: 

b) frittfall-livbåter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.41c 

— Vinsjer for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter: 

c) redningsflåter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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MED/1.41d 

— Vinsjer for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter: 

d) mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.41e 

— Vinsjer for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter: 

e) hurtiggående mann-over-

bord-båter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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MED/1.42, Losleider – flyttet til MED/4.49. 

MED/1.43 

— Stive/oppblåste mann-over-

bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

2. Hindring av havforurensning 

Nummer og betegnelse 
MARPOL 73/78-regler, med endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste 

plassering om 

bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/2.1 

Oljefiltreringsutstyr (for et olje-

innhold i spillvannet på høyst  

15 ppm) 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res.MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.2 

Detektorer for grensen mellom olje 

og vann 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 32. 

— IMO-res MEPC.5(XIII). B+D 

B+E 

B+F 
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MED/2.3 

Oljemålere 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res.MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.4, Behandlingsenheter som skal settes på eksisterende olje/vann-separeringsutstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på høyst 15 ppm) – bevisst ikke utfylt. 

MED/2.5 

Overvåkings- og kontrollsystem for 

oljeutslipp fra oljetankskip 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 761 rev. 1, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 858. 

— IMO-res. MEPC.108(49), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31. 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

— IMO-res.MEPC.227(64). B+D 

B+E 

B+F 

 1.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

— IMO-res.MEPC.227(64). 

a) inkludert avsnitt 4.2 (for bruk av 

passasjerskip i alle områder, inkludert et 

spesielt område definert i MARPOL 

vedlegg IV), 

b) ikke inkludert avsnitt 4.2 (for bruk av 

andre skip enn passasjerskip i alle 

områder, og av passasjerskip utenfor 

spesielle områder definert i MARPOL 

vedlegg IV). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 
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MED/2.7 

Forbrenningsanlegg om bord 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO-res.MEPC.76(40). B+D 

B+E 

B+F 

G 

 1.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 793. 

MED/2.7 

Forbrenningsanlegg om bord 

(forbrenningsanlegg med kapasitet på 

over 1 500 kW og høyst 4 000 kW) 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO-res. MEPC.244(66). B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

MED 2.8 

NOx-analyseinnretning til bruk om 

bord i henhold til teknisk NOx-

regelverk av 2008 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert MARPOL 

vedlegg VI reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert MARPOL 

vedlegg VI reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-regelverk 

av 2008), 

— IMO-res.MEPC.198(62), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

MED/2.9, Utstyr som benytter andre teknologiske metoder til å begrense SOx-utslipp – bevisst ikke utfylt. 

MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert MARPOL 

vedlegg VI reg. 4), 

— IMO-res. MEPC.184(59). 

— IMO-res.MEPC.184(59). B+D 

B+E 

B+F 

G 

 15.5.2018 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert MARPOL 

vedlegg VI reg. 4), 



   

 

 

N
r. 6

2
/4

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
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert MARPOL 

vedlegg VI reg. 4), 

— IMO-res.MEPC.259(68). 

— IMO-res.MEPC.259(68). Ordning A 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert MARPOL 

vedlegg VI reg. 4). 

Ordning B 

G 

3. Brannvernutstyr 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste 

plassering om 

bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.1 

Underste dekkskledning 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.2 

Bærbare brannslokkingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/18, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res.A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC/rundskr. 1275. 

    

MED/3.3 

Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— Vernetøy for brannmannskap: 

— EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006. 

eller 

— Vernetøy for brannmannskap – Reflekterende 

klær for spesialisert brannbekjempelse: 

— EN 1486:2007, 

eller 

— Vernetøy for brannmannskap – Vernetøy 

med reflekterende ytterside: 

— ISO 15538:2001. 

Merk: Nivå 2 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 
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MED/3.4 

Brannmannsutstyr: støvler 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 15090:2012. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.5 

Brannmannsutstyr: hansker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.6 

Brannmannsutstyr: hjelm 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 443:2008. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

    

MED/3.7 

Bærbart og selvforsynt pressluft-

apparat 

Merk: Ved ulykker med farlig gods 

kreves en maske med overtrykk. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 136:1998 inkl. AC:2003, 

— EN 137:2006, 

Og når apparatet er beregnet på å brukes ved 

ulykker med last: 

— ISO 23269-3:2011. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

Og når apparatet er beregnet på å brukes ved ulykker med 

last: 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 14, 

MED/3.7 

Bærbart og selvforsynt pressluft-

apparat 

Merk: Ved ulykker med farlig gods 

kreves en maske med overtrykk. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 136:1998 inkl. AC:2003, 

— EN 137:2006, 

Og når apparatet er beregnet på å brukes ved 

ulykker med last: 

— ISO 23269-3:2011. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

Og når apparatet er beregnet på å brukes ved ulykker med 

last: 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1499. 

    

MED 3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— Merk: Dette utstyret er beregnet bare på hurtiggående 

fartøyer bygd i samsvar med bestemmelsene i HSC-

regelverket av 1994. 

— EN 14593-1:2005, 

— EN 14593-2:2005 inkl. AC:2005, 

— EN 14594:2005 inkl. AC:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

MED 3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— Merk: Dette utstyret er beregnet bare på hurtiggående 

fartøyer bygd i samsvar med bestemmelsene i HSC-

regelverket av 1994. 

— EN 14593-1:2005, 

— EN 14594:2005 inkl. AC:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

    

MED/3.9 

Systemkomponenter til sprinkleran-

legg 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.) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8. 

— IMO-res. A.800(19), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res.MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8. 

— IMO MSC/rundskr. 912. 

MED/3.10 

— Dyser til fastmonterte vannfor-

støvingssystemer til brannslok-

king i maskinrom og laste-

pumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165 tillegg A, med 

endringer 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

    

MED/3.11a 

Skiller i klasse «A» og «B», brann-

motstand: 

a) skiller i klasse «A», 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,2. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/Circ.1435. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,2. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1434. 

3.11b 

Skiller i klasse «A» og «B», brann-

motstand: 

b) skiller i klasse «B». 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,4. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,4. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.12 

Innretninger som skal hindre 

flammer i å spre seg til lastetankene i 

tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

— Trykkvakuumventiler: 

— IMO MSC/rundskr.677, 

— ISO 15364:2007, 

— Flammefeller, detonasjonsflammefeller og 

høyhastighetsventiler: 

— IMO MSC/rundskr.677, 

— EN ISO 16852:2010. 

For annet 

utstyr enn 

ventiler: 

B+D 

B+E 

B+F 

For ventiler: 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 
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MED/3.12 

Innretninger som skal hindre 

flammer i å spre seg til lastetankene i 

tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

a) Trykkvakuumventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010, 

— ISO 15364:2016. 

b) Flammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010. 

c) Detonasjonsflammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010. 

d) Høyhastighetslufteventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010, 

— ISO 15364:2016. 

For annet 

utstyr enn 

ventiler: 

B+D 

B+E 

B+F 

For ventiler: 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 

MED/3.13 

Ikke-brennbare materialer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.14, Andre materialer enn stål til rør som skal føres gjennom skiller i klasse «A» eller «B» – oppført under MED/3.26 og MED/3.27. 
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MED/3.14 a 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

a) rør og tilbehør i plast, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Rør og tilbehør: 

— IMO-res. A.753(18), med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15b 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

b) ventiler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Ventiler: 

— EN ISO 10497:2010. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.15c 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

c) bøyelige rørsammensetninger og 

utjevnere, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Bøyelige rørsammensetninger: 

— EN ISO 15540:2001, 

— EN ISO 15541:2001. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15d 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

d) rørdeler i metall med motstands-

dyktige og elastiske pakninger. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Rørdeler i metall med motstandsdyktige og 

elastiske pakninger: 

— ISO 19921:2005, 

— ISO 19922:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.16 

Branndører 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1319. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.16 

Branndører 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1319. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1511. 

MED/3.17 

Systemkomponenter til betjenings-

systemer for branndører 

Merk: Når uttrykket «system-

komponenter» er brukt i kolonne 2, 

kan det bety at en enkelt komponent, 

en gruppe komponenter eller hele 

systemet må prøves for å kontrollere 

at de internasjonale kravene er 

oppfylt. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.18a 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flammespred-

ningsevne: 

a) finér til pynt, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

    

MED/3.18b 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flammespred-

ningsevne: 

b) malingssystemer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.18c 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flammespred-

ningsevne: 

c) gulvbelegg, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

    

MED/3.18d 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flammespred-

ningsevne: 

d) rørisolasjon, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.18e 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flammespred-

ningsevne: 

e) klebemidler brukt ved bygging 

av skiller i klasse «A», «B»  

og «C», 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

    

MED/3.18f 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flammespred-

ningsevne: 

f) membran ved brennbare kanaler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.19 

Forheng, gardiner og andre 

opphengte tekstiler 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1456, med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

    

MED/3.20 

— Polstrede møbler 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.21 

Sengeutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

    

MED/3.22 

— Brannspjeld 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.23, Ikke-brennbare gjennomføringer i skiller i klasse «A» – bevisst ikke utfylt. 

MED/3.24, Gjennomføringer for elektriske kabler i skiller i klasse «A» – bevisst ikke utfylt. 

MED/3.25 

Brannsikrede vinduer og lysventiler i 

klasse «A» og «B» 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.26a 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«A»: 

a) gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 
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MED/3.26a 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«A»: 

a) gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— MSC.1/rundskr. 1488. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.26b 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«A»: 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.26b 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«A»: 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1488. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.27a 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«B»: 

a) gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.27b 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«B»: 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 
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MED/3.28 

Sprinkleranlegg (begrenset til 

sprinklerdyser). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 6182-1:2014. 

eller 

— EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og 

A3:2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res.MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912. 

MED/3.29 

Brannslanger med diameter ≤ 52 mm 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 14540:2004 inkl. A1:2007 B+D 

B+E 

B+F 

 31.7.2017 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.29 

Brannslanger 

Ikke-svettende flatslanger til 

brannslokking (innvendige diameter 

fra 25 mm til 52 mm) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 14540:2014. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

    

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008) eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999, 

og for: 

a) Kategori 1 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

b) Kategori 2 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2007 inkl. IEC 60079-1 

rettelse 1 (2008), 

— EN 60079-10-1:2009, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 
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MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008 eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

og for: 

a) Kategori 1 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

b) Kategori 2 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477. 

MED/3.31, Dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer – strøket, ettersom utstyret er omfattet av MED/3.9 og MED/3.28. 

MED/3.32 

Brannhemmende materialer (unntatt 

møbler) til hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr.1457. 
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MED/3.33 

Brannhemmende materialer til 

møbler for hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.34 

Brannskiller for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr.1457. 

MED/3.35 

Branndører på hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.36 

Brannspjeld på hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 
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MED/3.37a 

Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

a) gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.37b 

Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

b) gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.38 

— Bærbare brannslokkings-

apparater for livbåter og mann-

over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res.A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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MED/3.39 

Dyser til likeverdige vanntåkeanlegg 

i maskinrom og lastepumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1458. 

MED/3.40 

Lavt plasserte belysningssystemer 

(bare komponenter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11. 

— IMO-res. A.752(18), 

— ISO 15370:2010. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. A.752(18), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11. 

MED/3.41 

Pusteutstyr til nødevakuering 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— ISO 23269-1:2008, 

og alternativt: 

— For bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

med åpent system, med helmaske eller 

munnbittinnretning, til bruk ved evakuering: 

— EN 402:2003, 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

— IMO MSC/rundskr. 849. 
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  — For bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

med åpent system, med hette, til bruk ved 

evakuering: 

— EN 1146:2005, 

— For bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

med lukket kretsløp: 

— EN 13794:2002. 

   

MED/3.42 

Systemkomponenter til nøytralgass-

systemer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC/rundskr. 353, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. A.567(14), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— IMO MSC/rundskr. 353, 

— IMO MSC/rundskr. 485, 

— IMO MSC/rundskr. 731, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg 

(manuelle eller automatiske) for 

frityrstekeapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15371:2009. B+D 

B+E 

B+F 

 15.11.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 
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MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg 

(manuelle eller automatiske) for 

frityrstekeapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15371:2015. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 

MED/3.44 

Brannmannsutstyr – redningsline 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.45 

Systemkomponenter (slokkemiddel, 

ventiler og dyser) til likeverdige 

fastmonterte brannslokkingsanlegg 

med gass for maskinrom og laste-

pumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 848, med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1316. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1316. 

    

MED/3.46 

Likeverdige fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass for maskinrom 

(aerosolsystemer) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr.1270 inkl. rettelse 1, med 

endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 1270 inkl. rettelse 1, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 
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MED/3.47 

Konsentrat til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med høy-

ekspansjonsskum for maskinrom og 

lastepumperom 

Merk: Det fastmonterte brannslok-

kingsanlegget med høyekspan-

sjonsskum for maskinrom og laste-

pumperom (herunder anlegg som 

bruker inneluften i rommet for å 

oppfylle sin funksjon) må prøves 

med det godkjente konsentratet og 

vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC/rundskr. 670. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 

MED/3.48 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til bruk i maskinrom i 

kategori «A» 

(dyser og ytelsesprøvinger). 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1387. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.49a 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøy-

rom og spesiallasterom: 

a) preskriptivt baserte systemer 

tilsvarende rundskr. 1430  

klausul 4, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

    

MED/3.49b 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøy-

rom og spesiallasterom: 

b) ytelsesbaserte systemer tilsva-

rende rundskr. 1430 klausul 5. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

MED/3.50, Vernetøy som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep – bevisst ikke utfylt. 
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MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

a) kontroll- og signalutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installa-

sjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

a) kontroll- og signalutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installa-

sjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/Circ.1487. 
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MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

b) strømforsyningsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

b) strømforsyningsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

c) varmedetektorer – punktdetek-

torer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Varmedetektorer – punktdetektorer: 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

c) varmedetektorer – punktdetek-

torer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Varmedetektorer – punktdetektorer: 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

d) røykdetektorer: punktdetektorer 

basert på lysspredning, lystrans-

misjon eller ionisering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Røykdetektorer – Punktdetektorer basert på 

lysspredning, lystransmisjon eller ionisering: 

— EN 54-7:2000 inkl. A1:2002 og A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

d) røykdetektorer: punktdetektorer 

basert på lysspredning, lystrans-

misjon eller ionisering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Røykdetektorer – Punktdetektorer basert på 

lysspredning, lystransmisjon eller ionisering: 

— EN 54-7:2015. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

e) flammedetektorer: punktdetek-

torer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Flammedetektorer – punktdetektorer: 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

e) flammedetektorer: punktdetek-

torer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Flammedetektorer – punktdetektorer: 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

f) manuelle alarmknapper, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Manuelle alarmknapper: 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

f) manuelle alarmknapper, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Manuelle alarmknapper: 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

g) kortslutningsisolatorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Kortslutningsisolatorer: 

— EN 54-17:2007 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

g) kortslutningsisolatorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Kortslutningsisolatorer: 

— EN 54-17:2007 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

h) inngangs-/utgangsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Inngangs-/utgangsutstyr: 

— EN 54-18 (2005) inkl. AC (2007). 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

h) inngangs-/utgangsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Inngangs-/utgangsutstyr: 

— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

i) kabler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Kabler: 

— EN 60332-1-2:2004, 

— IEC 60092-376:2003, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom: 

i) kabler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— Kabler: 

— EN 60332-1-2:2004, 

— IEC 60092-376:2003. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.52 

Ikke-bærbare og transportable 

brannslokkingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-3:2013, 

eller 

— ISO 11601:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.52 

Ikke-bærbare og transportable 

brannslokkingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-2:2014. 

eller 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-3:2013. 

eller 

— ISO 11601:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske 

alarmgivere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Akustiske alarmgivere: 

— EN 54-3:2001 inkl. A1:2002 og A2:2006, 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske 

alarmgivere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Akustiske alarmgivere: 

— EN 54-3:2014, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/Circ.1487. 
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MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

og for: 

a) Kategori 4 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

b) Kategori 3 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 4 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

b) Kategori 3 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 
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MED/3.55 

Kombinerte strålerør (tåkespreder/ 

stråle) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet 

— Kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009, 

— Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet 

— Grenrør P16 med en samlet stråle 

og/eller en stråle med fast sprednings-

vinkel: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.55 

Kombinerte strålerør (tåkespreder/ 

stråle) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet 

— Kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009, 

— Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet 

— Grenrør P16 med en samlet stråle 

og/eller en stråle med fast sprednings-

vinkel: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.56 

Fastmonterte brannslangesystemer 

Slangetromler med formstabil slange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-1:2012 B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 
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MED/3.57 

Systemkomponenter til brannslok-

kingsanlegg med mediumekspan-

sjonsskum – fastmonterte skumslok-

kingsanlegg på dekk for tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC/rundskr. 798. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10.8.1, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.58 

Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med lavekspan-

sjonsskum for maskinrom og 

beskyttelse av tankskipsdekk 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, rettelse 1. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.59 

Ekspansjonsskum til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg for kjemikalie-

tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, rettelse 1. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11. 

— IMO MSC/rundskr. 553. 
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MED/3.60 

— Dyser til fastmonterte vannfor-

støvingssystemer til brannslok-

king på lugarbalkonger 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1268. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

MED/3.61a 

a) Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-

rom, spesiallasterom og lasterom. 

Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å 

produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-rom, 

spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente konsentratet 

og vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 
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MED/3.61b 

b) Brannslokkingsanlegg som 

bruker uteluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-

rom, spesiallasterom og lasterom. 

Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å 

produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-rom, 

spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente konsentratet 

og vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 

MED/3.62 

Brannslokkingsanlegg med tørt 

kjemisk pulver 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1315. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 
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MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdetek-

sjonsanlegg med prøvetaking 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installa-

sjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006: 

— Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdetek-

sjonsanlegg med prøvetaking 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installa-

sjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006: 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 
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  — Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016 

— IEC 60533:2015 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013. 

   

MED/3.64 

Skiller i klasse «C» 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 
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MED/3.66 

Evakueringsledesystemer brukt som 

alternativ til lavt plasserte 

belysningssystemer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. 

MED/3.67 

Brannslokkingsredskaper med skum 

for helikopteranlegg 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18. 

— EN 13565-1:2003 inkl. A1:2007. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1431. 

MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg i avtrekks-

kanaler fra bysse 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— ISO 15371:2009. B+D 

B+E 

B+F 

 30.4.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg i avtrekks-

kanaler fra bysse 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— ISO 15371:2015. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 
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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. 

(nytt nummer) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— MSC.1/rundskr. 1472. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— MSC.1/rundskr. 1472. 

MED/3.70 

Brannslanger 

Formstabile slanger for fastmonterte 

systemer 

(nytt nummer) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— EN 694 (2014). B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

MED/3.71 

Fastmonterte brannslangesystemer 

Slangesystemer med flatslange 

(nytt nummer) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-2:2012. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

    

4. Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr. 

Kolonne 2: Resolusjon A.1021(26) og resolusjon MSC.302(87) skal tas hensyn til, etter hva som er relevant, for alt navigasjonsutstyr – de henviser til henholdsvis «Regelverk om alarmer og 

indikatorer, 2009» og «Fastsettelse av prøvingsstandarder for alarmstyring på bro». 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste 

plassering om 

bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.1 

Magnetkompass 

Klasse A for skip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

eller 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13, 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.2 

Magnetisk kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 22090-2:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-2:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.3 

Gyrokompass 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— ISO 8728:1998, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07) 

eller 

— ISO 8728:1997, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 25.7.2017 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res A.424 (XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79). 
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MED/4.3 

Gyrokompass 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— ISO 8728:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 8728:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res A.424 (XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.4, Radarutstyr – flyttet til MED/4.34, MED/4.35 og MED/4.3.6. 

MED/4.5, Automatisk radarplotteanlegg (ARPA) – flyttet til MED/4.34. 
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MED/4.6 

Ekkolodd 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN ISO 9875:2001 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN ISO 9875:2000 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.7 

Måleutstyr for hastighet og distanse 

(SDME) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61023:2007, 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO Res.A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.8, Indikator for rorvinkel, propellhastighet og stigning – flyttet til MED/4.20, MED/4.21 og MED/4.22. 
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MED/4.9 

Indikator for svinghastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1 (2008), 

— EN 62288:2014, 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.526(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.10, Radiopeileapparat – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.11, Loran-utstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.12, Chayka-utstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.13, Decca navigasjonsutstyr – bevisst ikke utfylt. 
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MED/4.14 

GPS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-1 utg. 2.0 (2003), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.15 

GLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— ISO 11674:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 11674:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.17, Mekanisk losheis – flyttet til MED/1.40. 
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MED/4.18 

Lokaliseringsinnretninger til søk og 

redning (SRLD): 

9 GHz radartransponder (SART) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61097-1:2007. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-1 (2007). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— IMO-res. A.530(13), 

— IMO-res. A.802(19), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

14, 

— ITU-R M.628-5(03/2012), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.19, Radarutstyr for hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.37. 
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MED/4.20 

Indikator for rorvinkel 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 20673:2007. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 20673:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2007. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 15.3.2018 

(I) 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79). 

    

MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22554:2015. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.22 

Stigningsindikator 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22555:2007. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— ISO 22555:2007, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.23 

Kompass for livbåter og mann-over-

bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

    

MED/4.23 

Magnetkompass Klasse B for 

livbåter og mann-overbord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 
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MED/4.24, Automatisk radarplotteanlegg (ARPA) til hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.37. 

MED/4.25, Automatisk sporingsanlegg (ATA) – flyttet til MED/4.35. 

MED/4.26, Automatisk sporingsanlegg (ATA) for hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.38. 

MED/4.27, Elektronisk plotteanlegg (EPA) – flyttet til MED/4.36. 

MED/4.28, Integrert brosystem – flyttet til MED/4.30. 

MED/4.29 

Ferdsskriver (VDR) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. VI/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 rettelse 

1 (2014), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.333(90). 
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  — IEC 61996-1 utg. 2.0 (2013-05) inkl. IEC 

61996-1 rettelse 1 (2014), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informa-

sjonssystem for sjøkart (ECDIS) med 

backup, og visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2017 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO SN.1/rundskr. 266, 

— (ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når 

denne funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal 

angis i sertifikatet for modul B om prøvingen har 

omfattet disse funksjonene.) 
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MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informa-

sjonssystem for sjøkart (ECDIS) med 

backup, og visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 61174:2015, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61174 utg. 4.0 (2015), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO SN.1/rundskr. 266. 

(ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når denne 

funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal angis i 

sertifikatet for modul B om prøvingen har omfattet disse 

funksjonene.) 
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MED/4.31 

Gyrokompass for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 16328:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16328:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.32 

Universelt automatisk identifika-

sjonssystem (AIS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 61993-2:2013, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61993-2 (2012), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13.- IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Merknad: ITU-RM-

1371-5(02-2014) får anvendelse bare i samsvar med 

kravene i IMO-res. MSC.74(69). 

MED/4.33 

Rutekontrollsystem 

(fungerer når fartøyets hastighet 

ligger mellom minste styrefart og 30 

knop) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 62065 (2014), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62065 utg. 2.0 (2014-02), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07)._ 

   

MED/4.34 

Radarutstyr CAT 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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  — IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

   

MED/4.35 

Radarutstyr CAT 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62388:2013, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.36 

Radarutstyr CAT 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.37 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

(CAT 1H og CAT 2H) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38a 

Radarutstyr godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

a) CAT 1C, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38b 

Radarutstyr godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

b) CAT 2C, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 



   

 

8
.8

.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. 6

2
/4

9
1
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.38c 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

c) CAT 1HC 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr.  

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.38d 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

d) CAT 2HC 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— EN 62388:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

MED/4.39 

Radarreflektor — passiv type 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.164(78). 

    

MED/4.40 

Kurskontrollsystem for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 16329:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16329:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.41 

GNSS-kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 22090-3:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-3:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.42 

Lyskaster for hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 17884:2004, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 17884:2004, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

    

MED/4.43 

Nattsynutstyr for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 16273:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

eller 

— ISO 16273:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 26.3.2017 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.94(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79). 

MED/4.43 

Nattsynutstyr for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 16273:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16273:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.94(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79). 

    

MED/4.44 

Mottaker for differensielle korrek-

sjonssignaler for DGPS- og 

DGLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO Res.MSC.114(73). 

MED/4.45, Kartmateriell for skipsradar – bevisst ikke utfylt, ettersom utstyret er omfattet av MED/4.38. 
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MED/4.46 

Gyroskopisk kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 22090-1:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

eller 

— ISO 22090-1:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.47 

Forenklet ferdsskriver (S-VDR) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/20. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/20. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  — EN 61996-2:2008, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.48, Mekanisk losheis – bevisst ikke utfylt (ettersom IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, fastsetter at det ikke skal brukes mekanisk losheis). 

MED/4.49 

Losleider 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/23, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.1045(27), 

— ISO 799:2004. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/23, 

— IMO-res. A.1045(27), 

— IMO MSC/rundskr. 1428. 
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MED/4.50 

DGPS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.51 

DGLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.52 

Dagslyssignallampe 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000). 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— ISO 25861:2007. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— ISO 25861:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.95(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000). 

    

MED/4.53 

Radarmålforsterker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— ISO 8729-2:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 8729-2:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.164(78), 

— ITU-R M.1176-1 (02/13). 

MED/4.54 

Peileinnretning 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19. 
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MED/4.54 

Peileinnretning til kompass 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19. 

MED/4.55 

Lokaliseringsinnretninger til søk og 

redning (SRLD): 

AIS SART-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61097-14:2010. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-14 (2010). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. MSC.246(83), 

— ITU-R M.1371-5 (2014), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.56 

Galileo-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61108-3:2010, 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.57 

Brovaktalarm (BNWAS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62616(2010) inkl. IEC 62616 rettelse 1 

(2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— MSC.1/rundskr. 1474. 
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  eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— EN 62616(2010) inkl. IEC 62616 rettelse 1 

(2012). 

   

MED/4.58 

Lydmottaksanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000). 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 14859:2012. 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000). 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  — IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 14859:2012. 

   

MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/15, 

— SOLAS 74-reg. VI/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0 (2012-12). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 

1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 

(2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 61924-2 utg. 1.0 (2012-12). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. VI/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

Kolonne 3: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr. 862 forrang. 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste 

plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 

— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.689-3 (03/12). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), 

— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 
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1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04) 

    

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

    

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2012-01). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2012-01). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 



   

 

8
.8

.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. 6

2
/5

1
1
 

 

1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

    

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av 

sikkerhetsinformasjon til sjøs (MSI) 

(HF-NBDP-mottaker) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av 

sikkerhetsinformasjon til sjøs (MSI) 

(HF-NBDP-mottaker) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med 

endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 

utg. 1.0 (2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.6 

406 MHz nødradiopeilesender 

(COSPAS-SARSAT) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

Merk: IMO MSC/rundskr.862 gjelder bare 

for den valgfrie fjernaktiveringsinn-

retningen, ikke for selve nødradiopeile-

senderen. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01), 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

Merk: IMO MSC/rundskr.862 gjelder bare 

for den valgfrie fjernaktiveringsinn-

retningen, ikke for selve nødradiopeile-

senderen. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-2 utg. 3.0 (2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.696(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.633-4 (12/10), 

— ITU-R M.690-3 (03/15). 

MED/5.7, L-bånd-nødradiopeilesender (Inmarsat) – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.8, MF-DSC-mottaker – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.9, Alarmsignalgenerator for radiotelefon – bevisst ikke utfylt. 
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MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 



   

 

 

N
r. 6

2
/5

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
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.12 

Inmarsat-B-skipsjordstasjon 

Merk: Tjenesten blir innstilt 31. 

desember 2016. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 
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MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012), 

— IEC 61162-serien. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.644(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 
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MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med 

endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 

utg. 1.0 (2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 
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MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC, NBDP og radio-

telefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC, NBDP og radio-

telefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15) 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med 

skannefunksjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04) 
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MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med 

skannefunksjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

— EN 61162-1 (2011) 

— EN 61162-2 (1998) 

— EN 61162-3 (2008) 

— EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med 

endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 

utg. 1.0 (2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

MED/5.16, Toveis VHF-radiotelefonapparat for kommunikasjon med luftfartøyer – bevisst ikke utfylt. 
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MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefon-

apparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B+D 

B+E 

B+F 

 7.12.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefon-

apparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radio-

telefonapparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B+D 

B+E 

B+F 

 7.12.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radio-

telefonapparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). 

eller 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.19 

Inmarsat-F77 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

    

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste 

plassering om 

bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/6.1 

Navigasjonslys 

Typegodkjenningskrav 

— COLREG 72 vedlegg I/14. 

— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— COLREG 72 vedlegg I/14, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.253(83). 

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Dette kapittelet har for tiden ingen oppføringer. 
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8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste 

plassering om 

bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/8.1 

— Vannstandsalarmer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011, 

— IEC 60529 utg. 2.2 (2013), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

 22.11.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1. 

MED/8.1 

— Vannstandsalarmer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC-60092-504:2016, 

— IEC 60529 utg. 2.2 (2013), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1. 
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9. Utstyr som standardsettet for MED-sertifisering ikke er komplett for 

Merknad som gjelder avsnitt 9: 

1. Et standardsett for MED-sertifiseringen anses å være komplett når 

— IMO bestemmelser for: 

— typegodkjenning, 

— føringskrav og 

— prøvingsstandarder 

er tilgjengelige og egnede. 

1. Redningsredskaper 

Nr. Betegnelse 

MED/9/1.1 Radarreflektor for redningsflåter 

MED/9/1.2 Materialer for redningsdrakter 

MED/9/1.3 Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster 

MED/9/1.5 Høyttaler- og hovednødalarmanlegg (når det brukes som brannalarminnretning, får 

A.1/3.53 anvendelse.) 

2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MED/9/2.3 Utstyr som benytter andre, likeverdige metoder til å redusere NOx-utslipp om bord 

MED/9/2.4 Utstyr som benytter andre teknologiske metoder til å begrense SOx-utslipp 

MED/9/2.5 NOx-analysatorer om bord som benytter en annen målemetode enn metoden for 

direkte måling og overvåking fastsatt i det tekniske NOx-regelverket av 2008 

3. Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/3.8 Elektrisk sikkerhetslampe 

MED/9/3.9 Vernetøy som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep 

MED/9/3.13 Pusteapparat med pressluftslange (hurtiggående fartøyer) 

MED/9/3.21 Systemkomponenter til brannslokkingsanlegg i lagerrom for maling og brennbare 

væsker 

MED/9/3.24 Bærbare skumposter 

MED/9/3.26 Systemer for gassformig brensel til husholdningsformål (komponenter) 

MED/9/3.27 Systemkomponenter til fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass (CO2) 

MED/9/3.31 Håndbetjent vannforstøvingssystem 

MED/9/3.33 Brannslanger med diameter > 52 mm 
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4. Navigasjonsutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/4.11 Kombinert GPS/GLONASS-utstyr 

MED/9/4.16 Broutstyr 

MED/9/4.19 Magnetkompass for hurtiggående fartøyer 

MED/9/4.20 Rutekontrollsystem for hurtiggående fartøyer 

MED/9/4.24 Indikator for skyvkraft 

MED/9/4.25 Indikatorer for skyvkraft, stigning og tilstand for sidepropell 

MED/9/4.30 Broutstyr 

MED/9/4.33 Rutekontrollsystem (fungerer når fartøyets hastighet er 30 knop eller høyere) 

MED/9/4.34 Utstyr med mulighet for satellittbasert identifikasjon og sporing (LRIT) 

MED/9/4.37 Elektronisk krengningsmåler 

MED/9/4.38 Loran C-utstyr 

MED/9/4.39 Chayka-utstyr 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/5.1 VHF-nødradiopeilesender 

MED/9/5.2 Reservekraftkilde for radio 

MED/9/5.4 Nødpanel 

MED/9/5.5 Nødalarmpanel 

MED/9/5.6 L-bånd-nødradiopeilesender (Inmarsat) 

MED/9/5.7 Terroralarmsystem for skip 

MED/9/5.8 Toveis VHF-radiotelefonapparat for kommunikasjon med luftfartøyer 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 

MED/9/6.2 Lydsignalredskaper 
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7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Nr. Betegnelse 

MED/9/7.1 Lasteinstrument 

MED/9/7.2 Vannstandsalarmer på bulkskip 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nr. Betegnelse 

MED/9/8.1 Kaldstart av aggregater (startinnretninger) 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/140 

av 26. januar 2017 

om utpeking av EU-referanselaboratoriet for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og 

saue- og geitekopper), om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet og om 

endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) 

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 er det fastsatt generelle oppgaver, plikter og krav for EU-referanselaboratoriene for 

næringsmidler og fôrvarer og for dyrehelse. EU-referanselaboratorier for dyrehelse og levende dyr er oppført i del II i 

vedlegg VII til nevnte forordning. 

2) Det finnes ennå ikke et EU-referanselaboratorium for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og 

saue- og geitekopper). EU-referanselaboratoriene bør omfatte alle områder av fôrvare- og næringsmiddelregelverket og 

bestemmelser om dyrs helse der det er behov for nøyaktige analyse- og diagnoseresultater. Sykdomsutbrudd forårsaket 

av capripoxvirus krever nøyaktige analyse- og diagnoseresultater. 

3) Den 30. juni 2016 inviterte Kommisjonen til søknader med sikte på å velge og utpeke et EU-referanselaboratorium for 

sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper). Det valgte referanselaboratoriet, 

Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA, bør derfor utpekes til EU-referanselaboratorium for 

sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper). 

4) I tillegg til de alminnelige oppgavene og pliktene fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 bør det valgte 

laboratoriet tildeles visse særskilte oppgaver og ansvarsområder. 

5) Kapittel II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 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 

Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA, Brussel, Belgia, utpekes herved til EU-referanse-

laboratorium for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper). 

Ytterligere ansvarsområder og oppgaver for laboratoriet er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 27.1.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 35. 

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

2019/EØS/62/43 
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Artikkel 2 

I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 tilføyes følgende som nr. 19: 

«19. EU-referanselaboratorium for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper) 

Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA 

Operational Directorate Viral Diseases 

Unit Vesicular and Exotic Diseases 

Groeselenberg 99 

1180 Brussel 

Belgia» 

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. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Ansvarsområder og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin 

disease og saue- og geitekopper) 

I tillegg til de alminnelige oppgavene og pliktene som er fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 for Den 

Europeiske unions referanselaboratorier i dyrehelsesektoren, skal EU-referanselaboratoriet for sykdommer forårsaket av 

capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper) ha følgende ansvarsområder og oppgaver: 

1. Sikre kontakt mellom de nasjonale referanselaboratoriene og levere best mulig metoder for diagnostisering av sykdommer 

forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper hos husdyr), særlig ved å: 

a) foreta genom karakterisering, fylogenetisk analyse (slektskap med andre stammer av samme virus) samt lagre stammer 

av capripoxvirus for å legge til rette for diagnostiske tjenester i Unionen, og dersom det er relevant og nødvendig, for 

eksempel for epidemiologisk oppfølging eller diagnosebekreftelse, 

b) bygge opp og vedlikeholde en oppdatert samling av stammer og isolater av capripoxvirus og bestemte sera og andre 

reagenser som er nødvendige for diagnostisering av sykdommene, når og dersom de er tilgjengelige, 

c) harmonisere diagnostiseringen og sikre høy prøvingskvalitet i Unionen ved å organisere og gjennomføre regelmessige 

sammenlignende forsøk laboratoriene imellom samt øvelser i ekstern kvalitetssikring når det gjelder de aktuelle 

sykdommene på unionsplan og ved regelmessig oversending av resultatene av slike forsøk til Kommisjonen, 

medlemsstatene og de nasjonale laboratoriene som er utpekt til å diagnostisere disse sykdommene, 

d) beholde ekspertise på sykdommene som gjør det mulig å stille en rask differensialdiagnose, særlig i forbindelse med 

andre relevante virussykdommer, 

e) utføre forskningsstudier med sikte på å utvikle bedre metoder for sykdomsbekjempelse i samarbeid med de utpekte 

nasjonale referanselaboratoriene og som avtalt med Kommisjonen, 

f) gi Kommisjonen råd om vitenskapelige aspekter knyttet til capripoxvirus, særlig når det gjelder valg og bruk av 

vaksinestammer av capripoxvirus. 

2. Støtte virksomheten til de nasjonale referanselaboratoriene som er utpekt til å diagnostisere sykdommer forårsaket av 

capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper), særlig ved å: 

a) lagre og levere standardsera og andre referansereagenser, f.eks. virus, inaktiverte antigener eller cellelinjer, til disse 

laboratoriene for å standardisere de diagnostiske prøvene og reagensene som brukes i hver medlemsstat, dersom det er 

nødvendig å identifisere agensen og/eller bruke serologiske prøver, 

b) bistå aktivt ved diagnostisering av sykdommer i forbindelse med mistanke om og bekreftelse av utbrudd i 

medlemsstatene ved å motta isolater av capripoxvirus med henblikk på diagnosebekreftelse og viruskarakterisering 

samt bidra til epidemiologiske undersøkelser og studier og umiddelbart meddele Kommisjonen, medlemsstatene og de 

berørte nasjonale referanselaboratoriene resultatene av disse aktivitetene. 

3. Formidle opplysninger og foreta ytterligere opplæring, særlig ved å: 

a) legge til rette for opplæring, etterutdanning og seminarer for nasjonale referanselaboratorier som er utpekt til å 

diagnostisere sykdommer forårsaket av capripoxvirus, og for sakkyndige innen laboratoriediagnostisering med sikte på 

å harmonisere de diagnostiske metodene for disse sykdommene i hele Unionen, 

b) delta i internasjonale fora, særlig med hensyn til standardisering og bruk av analytiske metoder for slike sykdommer og 

innføringen av dem, 

c) samarbeide med relevante kompetente laboratorier i tredjestater der disse sykdommene er utbredt, når det gjelder 

metoder for å diagnostisere sykdommer forårsaket av capripoxvirus,  
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d) på det årlige møtet for de nasjonale referanselaboratoriene som er utpekt til å diagnostisere sykdommer forårsaket av 

capripoxvirus, gjennomgå de relevante kravene til prøvetaking fastsatt i OIEs «Terrestrial Animal Health Code» og 

«Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals», 

e) bistå Kommisjonen ved gjennomgåelse av OIEs anbefalinger i «Terrestrial Animal Health Code» og «Manual of 

Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals», 

f) holde seg oppdatert når det gjelder den epidemiologiske utviklingen innen sykdommer forårsaket av capripoxvirus. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/212 

av 7. februar 2017 

om utpeking av EU-referanselaboratoriet for småfepest, om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og 

oppgaver for dette laboratoriet og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 882/2004(*) 

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 er det fastsatt generelle oppgaver, plikter og krav for EU-referanselaboratoriene for 

næringsmidler og fôrvarer og for dyrehelse. EU-referanselaboratorier for dyrehelse og levende dyr er oppført i del II i 

vedlegg VII til nevnte forordning. 

2) Det finnes ennå ikke et EU-referanselaboratorium for småfepest. EU-referanselaboratoriene bør omfatte alle områder av 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket og bestemmelser om dyrs helse der det er behov for nøyaktige analyse- og 

diagnoseresultater. Utbruddene av småfepest krever nøyaktige analyse- og diagnoseresultater. 

3) Den 30. juni 2016 inviterte Kommisjonen til søknader med sikte på å velge og utpeke et EU-referanselaboratorium for 

småfepest. Det valgte referanselaboratoriet, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD), bør utpekes til EU-referanselaboratorium for småfepest. 

4) I tillegg til de alminnelige oppgavene og pliktene fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 bør det valgte 

laboratoriet tildeles visse særskilte oppgaver og ansvarsområder. Dette omfatter særlig kontakten mellom de nasjonale 

referanselaboratoriene i medlemsstatene, å støtte deres funksjoner og levere best mulig metoder for diagnostisering av 

småfepest. 

5) Del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 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 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, Frankrike, 

utpekes til EUs referanselaboratorium for småfepest. 

Ytterligere ansvarsområder og oppgaver for laboratoriet er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 8.2.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 37. 

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

2019/EØS/62/44 
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Artikkel 2 

I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 tilføyes følgende som nr. 20: 

«20. EU-referanselaboratorium for småfepest 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 

TA A-15/G, 

Campus International de Baillarguet 

34398 Montpellier Cedex 

Frankrike» 

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 7. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Ansvarsområder og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for småfepest 

I tillegg til de alminnelige funksjonene og oppgavene til EU-referanselaboratorier i dyrehelsesektoren i henhold til artikkel 32 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal EU-referanselaboratoriet for småfepest ha følgende ansvarsområder og oppgaver: 

1. Sikre kontakt mellom de nasjonale referanselaboratoriene og levere best mulig metoder for diagnostisering av småfepest 

hos dyr i en besetning, særlig ved å: 

a) typebestemme og foreta en fullstendig antigen og genomisk karakterisering og en fylogenetisk analyse (slektskap med 

andre stammer av samme virus) av virus samt lagre stammer av småfepest for å legge til rette for diagnostiske tjenester 

i Unionen, og dersom det er relevant og nødvendig, for eksempel for epidemiologisk oppfølging eller diagnose-

bekreftelse, 

b) bygge opp og vedlikeholde en oppdatert samling av stammer og isolater av småfepestvirus og bestemte sera og andre 

reagenser mot sykdommen, når og dersom de er tilgjengelige, 

c) harmonisere diagnostiseringen og sikre høy prøvingskvalitet i Unionen ved å organisere og gjennomføre regelmessige 

sammenlignende forsøk laboratoriene imellom samt øvelser i ekstern kvalitetssikring når det gjelder den aktuelle 

sykdommen på unionsplan og ved regelmessig oversending av resultatene av slike forsøk til Kommisjonen, 

medlemsstatene og de berørte nasjonale laboratoriene, 

d) beholde ekspertise på sykdommen som gjør det mulig å stille en rask differensialdiagnose, særlig i forbindelse med 

andre relevante virussykdommer, 

e) utføre forskningsstudier med sikte på å utvikle bedre metoder for sykdomsbekjempelse, i samarbeid med de utpekte 

nasjonale referanselaboratoriene og som avtalt med Kommisjonen, 

f) gi Kommisjonen råd om vitenskapelige aspekter knyttet til småfepest, særlig når det gjelder valg og bruk av 

vaksinestammer av småfepestvirus. 

2. Støtte virksomheten til nasjonale referanselaboratorier som er utpekt til å diagnostisere småfepest, særlig ved å: 

a) lagre og levere standardsera og andre referansereagenser, f.eks. virus, inaktiverte antigener eller cellelinjer, til disse 

laboratoriene for å standardisere de diagnostiske prøvene og reagensene som brukes i hver medlemsstat, dersom det er 

nødvendig å identifisere agensen og/eller bruke serologiske prøver, 

b) bistå aktivt ved diagnostisering av sykdommer i forbindelse med mistanke om og bekreftelse av utbrudd i 

medlemsstatene ved å motta isolater av småfepestvirus med sikte på diagnosebekreftelse og viruskarakterisering samt 

bidra til epidemiologiske undersøkelser og studier og umiddelbart meddele Kommisjonen, medlemsstatene og de 

berørte nasjonale referanselaboratoriene resultatene av disse aktivitetene. 

3. Formidle opplysninger og foreta ytterligere opplæring, særlig ved å: 

a) legge til rette for opplæring, etterutdanning og seminarer for nasjonale referanselaboratorier som er utpekt til å 

diagnostisere småfepest, og for sakkyndige innen laboratoriediagnostisering med sikte på å harmonisere de 

diagnostiske metodene for denne sykdommen i hele Unionen, 

b) delta i internasjonale fora, særlig med hensyn til standardisering og bruk av analytiske metoder for denne sykdommen 

og innføringen av dem, 

c) samarbeide med relevante kompetente laboratorier i tredjestater der denne sykdommen er utbredt når det gjelder 

metoder for å diagnostisere småfepest, 

d) på det årlige møtet for de nasjonale referanselaboratoriene som er utpekt til å diagnostisere småfepest, vurdere de 

relevante anbefalingene for prøvetaking fastsatt i OIEs «Terrestrial Animal Health Code» og «Manual of Diagnostic 

Tests and Vaccines for Terrestrial Animals», 
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e) bistå Kommisjonen ved gjennomgåelse av OIEs anbefalinger i «Terrestrial Animal Health Code» og «Manual of 

Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals», 

f) holde seg oppdatert når det gjelder den epidemiologiske utviklingen innen småfepest. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/228 

av 9. februar 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til navnene på og 

ansvarsområdene til vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 

prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(1), særlig artikkel 28 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 28 i forordning (EF) nr. 178/2002 nedsettes ti vitenskapsgrupper med ansvar for å avgi vitenskapelige 

uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») innenfor sine respektive 

ansvarsområder. Disse gruppene omfatter blant annet gruppen for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i 

næringsmidler («ANS-gruppen»), gruppen for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og 

allergier («NDA-gruppen») og gruppen for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for enzymer, 

aromaer og tekniske hjelpestoffer («CEF-gruppen»). 

2) Den 3. februar 2016 anmodet Myndigheten Kommisjonen om å endre navnene på ANS, NDA og CEF for å ta hensyn til 

forventede endringer i den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

3) De vitenskapelige og tekniske endringene påvirker først og fremst gruppenes arbeidsbyrde. Særlig vil CEF-gruppens 

arbeidsbyrde sannsynligvis øke i årene som kommer, på grunn av behovet for å evaluere pågående søknader om 

oppføring på EU-listen over næringsmiddelenzymer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1332/2008(2). Evalueringen av aromaer som for tiden utføres av CEN-gruppen, bør derfor tildeles ANS. 

4) For ikke å overbelaste den nåværende ANS-gruppen bør imidlertid evalueringen av næringsstoffer og andre stoffer med 

fysiologisk virkning som tilsettes i næringsmidler, tildeles NDA-gruppen, ettersom dennes arbeidsbyrde sannsynligvis 

vil reduseres som følge av sluttføringen av referanseverdiene for næringsinntak og det stadig færre antallet søknader om 

oppføring på listen over tillatte helsepåstander i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006(3). En slik omfordeling er også i samsvar med sakkunnskapen i NDA-gruppen, ettersom visse stoffer som 

brukes som næringsstoffer, faller inn under kategorien nye næringsmidler som for tiden vurderes av NDA-gruppen. 

5) Navnet på de tre berørte gruppene endres derfor på følgende måte ved denne forordning: ANS-gruppen får navnet 

«gruppen for tilsetningsstoffer og aromaer», NDA-gruppen får navnet «gruppen for ernæring, nye næringsmidler og 

matallergener» og CEF-gruppen får navnet «gruppen for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for 

enzymer og tekniske hjelpestoffer». 

6) Den nåværende mandatperioden for medlemmene av ANS-gruppen og CEF-gruppen utløper 30. juni 2017, og den 

nåværende mandatperioden for Myndighetens åtte resterende vitenskapsgrupper, herunder NDA-gruppen, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 10.2.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 37. 

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 

83/417/EØF, rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT 

L 354 av 31.12.2008, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (EUT  

L 404 av 30.12.2006, s. 9). 

2019/EØS/62/45 
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utløper 30. juni 2018. For å gi Myndigheten tilstrekkelig tid til å organisere gruppene effektivt i samsvar med  

artikkel 28 nr. 5 og 9 i forordning (EF) nr. 178/2002 får denne forordning anvendelse fra 1. juli 2018. 

7) Forordning (EF) nr. 178/2002 bør derfor endres. 

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 artikkel 28 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 178/2002 gjøres følgende endringer: 

1) Bokstav a) skal lyde: 

«a) gruppen for tilsetningsstoffer og aromaer,» 

2) Bokstav e) skal lyde: 

«e) gruppen for ernæring, nye næringsmidler og matallergener,» 

3) Bokstav j) skal lyde: 

«j) gruppen for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for enzymer og tekniske hjelpestoffer.» 

Artikkel 2 

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

1. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/170 

av 30. januar 2017 

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

til grenseverdier for rester av bifentrin, karbetamid, cinidon-etyl, fenpropimorf og triflusulfuron i eller på 

visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av karbetamid og triflusulfuron er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av bifentrin, cinidon-etyl og fenpropimorf er fastsatt i vedlegg II og del B i vedlegg III til 

nevnte forordning. 

2) Når det gjelder bifentrin, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). 

Den fastslo en risiko for forbrukerne når det gjelder grenseverdien for kinakål. Denne grenseverdien bør derfor senkes. 

Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å senke grenseverdiene for papaya, rosenkål, 

hodekål, rapsfrø, byggkorn, maiskorn, fruktkrydder, krydder i form av røtter og jordstengler, muskler fra svin, storfe, 

sau og geit samt lever fra fjørfe. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det 

gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, kirsebær, ferskener, plommer, jordbær, bjørnebær, blåbringebær, bringebær og 

fugleegg, 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 grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdiene for epler, pærer, solbær, hvitrips og rødrips, hvitløk, 

slangeagurker, mandelgresskar, meloner, vannmeloner, bønner med belg, bønner uten belg, erter med belg og erter uten 

belg, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen. Idet det tas hensyn til merknader fra europeiske interessegrupper og handelspartnere, og ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for urtete fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til gjeldende nivå.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 3.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2017 av 7. juli 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 39. 

(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 (MRLs) 

for bifenthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(4):4081. 

2019/EØS/62/46 
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3) Når det gjelder karbetamid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å senke 

grenseverdiene for solsikkefrø og rapsfrø. Når det gjelder grenseverdiene for epler, pærer, kveder, steinfrukter, 

borddruer, vindruer, salat, bredbladet endiv, salatsikori, linser (tørkede), erter (tørkede), sikorirøtter og melk fra storfe, 

sau og geit, 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 grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdiene for havrerot, grønnkål, gressløk, snittselleri, persille, fransk 

estragon, bønner (tørkede), saflortistel, urtete (tørkede blomster), urtete (tørkede røtter), krydder (frukt og bær), 

sukkerbete (rot), muskler, fett, lever og nyrer fra svin, storfe, sau og geit, konkluderte Myndighetene med at det ikke 

forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

4) Når det gjelder cinidon-etyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Godkjenningen av cinidon-etyl har ikke blitt fornyet i samsvar med 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1134/2011(3). Ettersom bruk av cinidon-etyl ikke lenger er tillatt i 

Unionen og det ikke er meldt om godkjent bruk i tredjestater, er det ikke forventet at rester av cinidon-etyl vil 

forekomme i animalske eller vegetabilske produkter. Likevel mener Myndigheten av grenseverdiene for cinidon-etyl må 

settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Når det gjelder fenpropimorf, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Myndigheten fastslo en risiko for forbrukerne når det gjelder 

grenseverdiene for jordbær, solbær og purre. Disse grenseverdiene bør derfor senkes. Myndigheten foreslo å endre 

definisjonen av restmengde og anbefalte å senke grenseverdiene for bananer, gulrøtter, pepperrot, pastinakk, rotpersille, 

havrerot, bygg, havre, rug og hvete. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når 

det gjelder grenseverdier for blåbringebær, bringebær, blåbær, tranebær, solbær, stikkelsbær og humle, konkluderte den 

med at det ikke forelå 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) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdiene for sukkerbete (rot), konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Grenseverdiene for dette produktet bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

6) Når det gjelder triflusulfuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte 

å senke grenseverdiene for rødbeter, salatsikori, sukkerbete og sikorirøtter. 

7) 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.  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for carbetamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4192. 

(2) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cinidon-ethyl 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4166. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1134/2011 av 9. november 2011 om avslag på fornyelse av godkjenning av det aktive 

stoffet cinidon-etyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantefarmasøytiske 

produkter, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 292 av 10.11.2011, s. 1). 

(4) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(3):4050. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for triflusulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4190. 
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8) 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 utvikling gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

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

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

10) 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) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes 

ved de gjeldende grenseverdiene, bør verdien for bifentrin på 0,01 mg/kg for kinakål og verdien for fenpropimorf på 

0,01 mg/kg for jordbær, bjørnebær og purre få anvendelse på alle produkter fra denne forordnings anvendelsesdato. 

13) 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. 

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 

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

Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene karbetamid, cinidon-etyl og triflusulfuron i og på alle produkter, skal forordning (EF) 

nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt 

før 23. august 2017. 

Når det gjelder de aktive stoffene bifentrin i og på alle produkter unntatt kinakål og fenpropimorf i og på alle produkter unntatt 

jordbær, bjørnebær og purre, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne 

forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 23. august 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 23. august 2017. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for bifentrin og fenpropimorf skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

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

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,05(+) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter 0,05 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(*) 0,01(*) 

0130010 Epler   
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(1) (2) (3) (4) 

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

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

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 0,01(*) 0,01(*) 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 1(+) 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 1(+)  

0153010 Bjørnebær  0,01(*) 

0153020 Blåbringebær  1,5(+) 

0153030 Bringebær (røde og gule)  1,5(+) 

0153990 Andre  0,01(*) 

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

0154010 Blåbær  0,9(+) 

0154020 Tranebær  0,9(+) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,9(+) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,9(+) 

0154050 Nyper  0,01(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*) 

0154080 Hyllebær  0,01(*) 

0154990 Andre  0,01(*) 
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0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 0,01(*) 

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

0163020 Bananer 0,1 0,6 

0163030 Mango 0,5 0,01(*) 

0163040 Papaya 0,4 0,01(*) 

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,01(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,05  

0211000 a) poteter  0,01(*) 

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

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter  0,01(*) 

0213020 Gulrøtter  0,04 

0213030 Knollselleri  0,01(*) 

0213040 Pepperrot  0,04 

0213050 Jordskokk  0,01(*) 

0213060 Pastinakk  0,04 

0213070 Rotpersille  0,04 

0213080 Reddiker  0,01(*) 

0213090 Havrerot  0,04 

0213100 Kålrot  0,01(*) 

0213110 Neper  0,01(*) 

0213990 Andre  0,01(*) 

0220000 Løk 0,01(*) 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 0,3  

0231020 Grønnsakpaprika 0,5  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,3  

0231040 Okra 0,2  

0231990 Andre 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*)  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)  

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  

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

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål 0,4  

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål 0,4  

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål 0,01(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai   
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0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål 0,4  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter  0,01(*) 

0251010 Vårsalat 0,01(*)  

0251020 Salat 0,01(*)  

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) 4  

0251990 Andre 0,01(*)  

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

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 

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

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/553 

 

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

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter 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(*) 

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(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,3 0,01(*) 

0300010 Bønner   
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0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,02(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,02(*)  

0401030 Valmuefrø 0,02(*)  

0401040 Sesamfrø 0,02(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)  

0401060 Rapsfrø 0,05  

0401070 Soyabønner 0,3  

0401080 Sennepsfrø 0,02(*)  

0401090 Bomullsfrø 0,5  

0401100 Gresskarfrø 0,02(*)  

0401110 Saflorfrø 0,02(*)  

0401120 Agurkurtfrø 0,02(*)  

0401130 Oljedodrefrø 0,02(*)  

0401140 Hampefrø 0,02(*)  

0401150 Ricinus 0,02(*)  

0401990 Andre 0,02(*)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN   

0500010 Bygg 0,05(*) 0,4 
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0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,05(*) 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre 0,01(*) 0,4 

0500060 Ris 0,01(*) 0,01(*) 

0500070 Rug 0,01(*) 0,15 

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,5 0,15 

0500990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

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

0610000 Te 30  

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  

0630000 Urtete fra 0,1 (+)  

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   
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0640000 Kakaobønner 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  

0700000 HUMLE 20 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 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 0,03 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(*) 
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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   

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

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,2 0,2 

1011020 Fettvev 3 0,01(*) 

1011030 Lever 0,2 0,3 

1011040 Nyrer 0,2 0,05 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 0,3 

1011990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,2 0,15 
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1012020 Fettvev 3 0,2 

1012030 Lever 0,2 3 

1012040 Nyrer 0,2 0,5 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 3 

1012990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,2 0,15 

1013020 Fettvev 3 0,2 

1013030 Lever 0,2 3 

1013040 Nyrer 0,2 0,5 

1013050 Spiselig slakteavfall(unntatt lever og nyrer) 3 3 

1013990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,2 0,15 

1014020 Fettvev 3 0,2 

1014030 Lever 0,2 3 

1014040 Nyrer 0,2 0,5 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 3 

1014990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,2 0,15 

1015020 Fettvev 3 0,2 

1015030 Lever 0,2 3 

1015040 Nyrer 0,2 0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 3 

1015990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe  0,01(*) 

1016010 Muskler 0,05(*)  

1016020 Fettvev 0,05(*)  

1016030 Lever 0,01(*)  

1016040 Nyrer 0,01(*)  
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1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*)  

1016990 Andre 0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,2 0,15 

1017020 Fettvev 3 0,2 

1017030 Lever 0,2 3 

1017040 Nyrer 0,2 0,5 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 3 

1017990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,2 0 015 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) (+) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Bifentrin (summen av isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 3. februar 2019, 

og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 
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0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

0152000 b) jordbær 

0153000 c) bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0153990 Andre 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Forekomstdata viser at en lavere grenseverdi enn 0,1 mg/kg ikke kan oppnås på nåværende tidspunkt. Ytterligere data er nødvendig for 

å overvåke dette nivået over tid med henblikk på en mulig reduksjon. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene dersom disse framlegges innen 3. februar 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0630000 Urtete fra 

(+) 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 3. februar 2019, 

og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Fenpropimorf (summen av isomerer) (F) 

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

Fenpropimorf – kode 1000000: Fenpropimorfkarboksylsyre (BF 421-2) uttrykt som fenpropimorf 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b) Nye kolonner for karbetamid og triflusulfuron skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

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

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter 0,02(*) 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(*) 0,01(*) 

0130010 Epler (+)  
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0130020 Pærer (+)  

0130030 Kveder (+)  

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

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

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 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   
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0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 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   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre   
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 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(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

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

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater   
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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(*) 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   

0251000 a) salat og salatplanter  0,01(*) 

0251010 Vårsalat 0,01(*)  

0251020 Salat 0,6 (+)  

0251030 Bredbladet endiv 0,6 (+)  

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(*) 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 

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

0255000 e) sikori/julesalat 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 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(*) 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(*) 

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(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER  0,01(*) 

0300010 Bønner 0,01(*)  

0300020 Linser 0,02(*) (+)  
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0300030 Erter 0,02(*) (+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,01(*)  

0300990 Andre 0,01 (*)  

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

0401000 Oljeholdige frø   

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   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN 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(*) 

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   
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0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 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 0,05(*) 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(*) 
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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   

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*)  

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,02(*) (+)  

0900990 Andre 0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra 0,01(*) 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   
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler   

1017020 Fettvev   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre   

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

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

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

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Karbetamid (summen av karbetamid og dets S-isomer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 
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0140000 Steinfrukter 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0140990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster, restanalyseforsøk og 

lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0255000 e) sikori/julesalat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 3. februar 2019, 

og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

(+) 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 metabolisme i vekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900030 Sikorirøtter 

Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoretoksy)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (IN-M7222) (A) 

(A) =  Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for metabolitten 6-(2,2,2-trifluoretoksy)-1,3,5-triazin-2,4-

diamin (IN-M7222) ikke er kommersielt tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt 

referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 3. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

referansestandarden mangler. 

(+) 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» 
 

c) Kolonnen for cinidon-etyl utgår. 

2) I vedlegg III utgår kolonnene for bifentrin karbetamid, cinidon-etyl, fenpropimorf og triflusulfuron.  
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3) I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for cinidon-etyl: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

C
in

id
o
n

-e
ty

l 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0.05* 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter  

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  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  
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0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

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  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  
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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  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

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

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  
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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  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

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  
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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)  

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  

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  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

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  

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/581 

 

(1) (2) (3) 

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer  

0300000 BELGFRUKTER 0,05(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

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  
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0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,05(*) 

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 0,1(*) 

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  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/583 

 

(1) (2) (3) 

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,1(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 

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(*) 

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(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,1(*) 

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  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/585 

 

(1) (2) (3) 

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  
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1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,05(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,1(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,1(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,1(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,1(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

vedlegg I. 

Cinidon-etyl 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/171 

av 30. januar 2017 

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

til grenseverdier for rester av aminopyralid, azoksystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, 

dietofenkarb, ditiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloksyfop, isofetamid, metalaksyl, proheksadion, 

propakvizafop, pyrimetanil, Trichoderma atroviride stamme SC1 og zoksamid 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 azoksystrobin, dietofenkarb, fluazifop-P, haloksyfop, proheksadion og pyrimetanil er fastsatt 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av ditiokarbamater, metalaksyl og zoksamid er 

fastsatt i vedlegg II og del B i vedlegg III til nevnte forordning. Grenseverdier for rester av aminopyralid, 

cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, fluopyram og propakvizafop er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte 

forordning. Når det gjelder isofetamid og Trichoderma atroviride stamme SC1, er det ikke fastsatt særlige 

grenseverdier, og stoffene 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 mais av et plantevernmiddel som 

inneholder det aktive stoffet aminopyralid, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en 

søknad om endring av den gjeldende grenseverdien. 

3) Når det gjelder azoksystrobin, er det inngitt en slik søknad for rabarbra, linfrø, saflorfrø og agurkurtfrø. Når det gjelder 

cyantraniliprol, er det inngitt en slik søknad for borddruer, jordbær, bønner (uten belg), erter (uten belg), artisjokker, 

urtete fra røtter samt krydder i form av røtter og jordstengler. Når det gjelder cyflufenamid, er det inngitt en slik søknad 

for steinfrukter og artisjokker. Når det gjelder cyprokonazol, er det inngitt en slik søknad for belgfrukter, bygg og havre. 

Når det gjelder ditiokarbamater, er det inngitt en slik søknad for daddelplommer etter bruk av mankozeb på dette 

produktet. Når det gjelder fluazifop-P, er det inngitt en slik søknad for gresskarfrø. Når det gjelder fluopyram, er det 

inngitt en slik søknad for aprikoser, grønnsakpaprika, «spinat og lignende blader», salatsikori, «friske urter og spiselige 

blomster», erter (med belg), linser, andre belgfrukter med kodenummer 0260990, sesamfrø, solsikkefrø, gresskarfrø, 

saflorfrø, agurkurtfrø, hampefrø, ricinus, bygg, bokhvete, havre og sukkerbete. Når det gjelder metalaksyl, er det inngitt 

en slik søknad for grapefrukt, appelsiner, jordbær, rosenkål og «spinat og lignende blader». Når det gjelder proheksa-

dion, er det inngitt en slik søknad for jordbær. Når det gjelder propakvizafop, er det inngitt en slik søknad for knollsel-

leri, pastinakk, rotpersille, reddiker, blomkål, hodekål, «salat og salatplanter», valmuefrø, soyabønner og sennepsfrø. 

Når det gjelder pyrimetanil, er det inngitt en slik søknad for purre. Når det gjelder zoksamid, er det inngitt en slik 

søknad for «salat og salatplanter», «spinat og lignende blader» og «urter og spiselige blomster». 

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

bananer og haloksyfop-P på soyabønner. Søkerne hevder at den tillatte bruken av nevnte stoffer på slike vekster i Sør- 

og Mellom-Amerika fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere 

grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse 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 30 av 3.2.2017, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 39. 

2019/EØS/62/47 
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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 Kommisjonen og medlems-

statene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder bruk av azoksystrobin på rabarbra, fluopyram på sukkerbete og propakvizafop på «salat og andre 

salatplanter», konkluderte Myndigheten i sine grunngitte uttalelser med at de framlagte dataene ikke er tilstrekkelige til 

å fastsette nye grenseverdier. De gjeldende grenseverdiene bør derfor beholdes. 

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) Når det gjelder fluazifop-P, ble flere grenseverdier endret ved kommisjonsforordning (EU) 2016/1015(3). Ved nevnte 

forordning ble grenseverdien for gresskarfrø senket til den relevante bestemmelsesgrensen fra og med 19. januar 2017. 

Av hensyn til rettssikkerheten bør grenseverdien fastsatt i denne forordning få anvendelse fra samme dato. 

10) Når det gjelder cyantraniliprol og isofetamid, framla Myndigheten konklusjoner om fagfellevurderingen av risiko-

vurderingen av pesticider med de aktive stoffene(4). Mot denne bakgrunn anbefalte Myndigheten å fastsette 

grenseverdier som omfatter representativ bruk i henhold til god landbrukspraksis i Unionen. Kommisjonen rådspurte 

Den europeiske unions referanselaboratorier om passende bestemmelsesgrenser. 

11) Trichoderma atroviride stamme SC1, et aktivt stoff med lav risiko, ble godkjent ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2016/951(5). Når det gjelder risikoen for forbrukerne ved inntak av stoffet, konkluderte Myndigheten(6) 

med at visse opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr påpekte på sitt møte 19. mai 2016 at stoffet ikke produserer 

relevante metabolitter av signifikant toksisitet eller på nivåer som fører til en ikke ubetydelig eksponering(7). Stoffet bør 

derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjoner, 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. 

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

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 

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. 

Den får imidlertid anvendelse fra 19. januar 2017 når det gjelder grenseverdien for fluazifop-P for gresskarfrø.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. januar 2017. 

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 gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for azoksystrobin, dietofenkarb, fluazifop-P, haloksyfop, metalaksyl, proheksadion, pyrimetanil og zoksamid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

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

0110000 Sitrusfrukter 15 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 8 0,02(*) 

0110010 Grapefrukt     0,7    

0110020 Appelsiner     0,7    

0110030 Sitroner     0,5    

0110040 Lime     0,5    

0110050 Mandariner     0,5    

0110990 Andre     0,5    

0120000 Nøtter  0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0120010 Mandler 0,01      0,2  

  



   

 

 

N
r. 6

2
/5

9
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0120020 Paranøtter 0,01      0,02(*)  

0120030 Kasjunøtter 0,01      0,02(*)  

0120040 Kastanjer 0,01      0,02(*)  

0120050 Kokosnøtter 0,01      0,02(*)  

0120060 Hasselnøtter 0,01      0,02(*)  

0120070 Macadamianøtter 0,01      0,02(*)  

0120080 Pekannøtter 0,01      0,02(*)  

0120090 Pinjekjerner 0,01      0,02(*)  

0120100 Pistasienøtter 1      0,2  

0120110 Valnøtter 0,01      0,02(*)  

0120990 Andre 0,01      0,02(*)  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*)  0,01(*)  1 0,1 15 0,02(*) 

0130010 Epler  0,01(*)       

0130020 Pærer  0,8(+)       

0130030 Kveder  0,01(*)       

0130040 Mispel  0,01(*)   (**)   (**) 

0130050 Japansk mispel  0,01(*)   (**)   (**) 

0130990 Andre  0,01(*)       

0140000 Steinfrukter 2 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)   0,02(*) 

0140010 Aprikoser      0,01(*) 10  

0140020 Kirsebær (søte)      0,4 4  

0140030 Ferskener      0,01(*) 10  

0140040 Plommer      0,01(*) 2  

0140990 Andre      0,01(*) 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0150000 Bær og små frukter         

0151000 a) druer 3  0,01(*)   0,01(*) 5 5 

0151010 Borddruer  0,01(*)   2    

0151020 Vindruer  0,9(+)   1    

0152000 b) jordbær 10 0,01(*) 0,2(+)  0,6 0,15 5 0,02(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 5 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0153010 Bjørnebær       10  

0153020 Blåbringebær       0,01(*)  

0153030 Bringebær (røde og gule)       10  

0153990 Andre       0,01(*)  

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 0,1   0,01(*)  0,02(*) 

0154010 Blåbær 5    0,05(*)  5  

0154020 Tranebær 0,5    0,05(*)  5  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 5    0,4  5  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 5    0,4  5  

0154050 Nyper 5    (**)  5 (**) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 5    (**)  5 (**) 

0154070 Azarolhagtorn 5    (**)  15 (**) 

0154080 Hyllebær 5    (**)  5 (**) 

0154990 Andre 5    0,05(*)  5  

0160000 Forskjellige frukter med   0,01(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0161000 a) spiselig skall  0,01(*)       

0161010 Dadler 0,01(*)      0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0161020 Fikener 0,01(*)      0,01(*)  

0161030 Bordoliven 0,01(*)      0,02(*)  

0161040 Kumquat 0,01(*)      0,01(*)  

0161050 Stjernefrukt 0,1    (**)  0,01(*) (**) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*)    (**)  15 (**) 

0161070 Jambolan 0,01(*)    (**)  0,01(*) (**) 

0161990 Andre 0,01(*)      0,01(*)  

0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*)     0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,01(*)        

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*)        

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 4        

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*)    (**)   (**) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*)    (**)   (**) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,01(*)    (**)   (**) 

0162990 Andre 0,01(*)        

0163000 c) uspiselig skall, store         

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,01(*)     0,01(*)  

0163020 Bananer 2 0,09     0,1  

0163030 Mango 0,7 0,01(*)     0,01(*)  

0163040 Papaya 0,3 0,01(*)     0,01(*)  

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,01(*)     0,01(*)  

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,01(*)   (**)  0,01(*) (**) 

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*)   (**)  0,01(*) (**) 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*)     0,01(*)  

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,01(*)   (**)  0,01(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*)   (**)  0,01(*) (**) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*)   (**)  0,01(*) (**) 

0163990 Andre 0,01(*) 0,01(*)     0,01(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE         

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

0211000 a) poteter 7  0,15 0,01(*) 0,05(*)  0,05(*)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 1   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0212010 Kassava   0,01(*)      

0212020 Søtpoteter   0,01(*)      

0212030 Jams   0,15      

0212040 Arrowrot   0,01(*)  (**)   (**) 

0212990 Andre   0,01(*)      

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

        

0213010 Rødbeter 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0213020 Gulrøtter 1  0,3(+) 0,09(+) 0,1  1  

0213030 Knollselleri 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0213040 Pepperrot 1  0,5 0,01(*) 0,1  0,01(*)  

0213050 Jordskokk 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0213060 Pastinakk 1  0,5 0,01(*) 0,1  0,01(*)  

0213070 Rotpersille 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0213080 Reddiker 1,5  0,5 0,01(*) 0,1  0,01(*)  

0213090 Havrerot 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0213100 Kålrot 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0213110 Neper 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0213990 Andre 1  0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

0220000 Løk 10 0,01(*)    0,01(*)  0,02(*) 

0220010 Hvitløk   0,3 0,01(*) 0,5  0,01(*)  

0220020 Kepaløk   0,3 0,2(+) 0,5  0,2  

0220030 Sjalottløk   0,3 0,01(*) 0,5  0,01(*)  

0220040 Pipeløk/vårløk   0,01(*) 0,01(*) 0,2  3  

0220990 Andre   0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)  

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

0231000 a) søtvierfamilien 3        

0231010 Tomater  0,7(+) 0,01(*)  0,2  1 0,5 

0231020 Grønnsakpaprika  0,01(*) 0,01(*)  0,5  2 0,02(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter  0,7(+) 1  0,05(*)  1 0,02(*) 

0231040 Okra  0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0231990 Andre  0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 1 0,01(*)     0,7 2 

0232010 Slangeagurker   0,03  0,5    

0232020 Sylteagurker   0,03  0,05(*)    

0232030 Mandelgresskar   0,01(*)  0,05(*)    

0232990 Andre   0,01(*)  0,05(*)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 1 0,01(*) 0,01(*)    0,01(*) 2 

0233010 Meloner     0,2    

0233020 Kjempegresskar     0,05(*)    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0233030 Vannmeloner     0,2    

0233990 Andre     0,05(*)    

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål 5    0,2    

0241010 Brokkoli         

0241020 Blomkål         

0241990 Andre         

0242000 b) hodekål 5        

0242010 Rosenkål     0,15    

0242020 Hodekål     1    

0242990 Andre     0,05(*)    

0243000 c) bladkål 6        

0243010 Kinakål/pe-tsai     0,05(*)    

0243020 Grønnkål     0,2    

0243990 Andre     0,05(*)    

0244000 d) knutekål 5    0,05(*)    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

        

0251000 a) salat og salatplanter 15 0,01(*) 0,02 0,01(*) 3 0,01(*)  30 

0251010 Vårsalat (+)      0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0251020 Salat       20  

0251030 Bredbladet endiv (+)      20  

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) (+)      20  

0251990 Andre       0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 15 0,01(*) 0,02 0,01(*) 1,5 0,01(*) 0,01(*) 30 

0252010 Spinat         

0252020 Portulakk     (**)   (**) 

0252030 Mangold/bladbete         

0252990 Andre         

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,01(*) (**) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,3 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,3 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 70 0,02(*) 0,02 0,02(*) 2 0,02(*) 20 30 

0256010 Kjørvel         

0256020 Gressløk         

0256030 Snittselleri         

0256040 Persille         

0256050 Salvie     (**)   (**) 

0256060 Rosmarin     (**)   (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0256070 Timian     (**)   (**) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster     (**)   (**) 

0256090 Laurbærblad     (**)   (**) 

0256100 Estragon     (**)   (**) 

0256990 Andre         

0260000 Belgfrukter 3 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)   1,5    3  

0260020 Bønner (uten belg)   0,01(*)    0,01(*)  

0260030 Erter (med belg)   1,5    3  

0260040 Erter (uten belg)   1,5    0,2  

0260050 Linser   0,01(*)    0,01(*)  

0260990 Andre   0,01(*)    0,01(*)  

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

0270010 Asparges 0,01(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*)  

0270020 Kardon 15  0,3  0,05(*)  0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 15  0,3  0,05(*)  0,01(*)  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 10  0,3  0,05(*)  0,01(*)  

0270050 Artisjokker 5  0,9  0,05(*)  0,01(*)  

0270060 Purre 10  0,01(*)  0,2  4  

0270070 Rabarbra 0,6  0,3  0,05(*)  0,01(*)  

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

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

0270990 Andre 0,01(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0280020 Viltvoksende sopp         

0280990 Mose og lav         

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,01(*) (**) 

0300000 BELGFRUKTER 0,15 0,01(*) 4  0,05(*) 0,02(*)  0,02(*) 

0300010 Bønner    0,15(+)   0,5  

0300020 Linser    0,01(*)   0,5  

0300030 Erter    0,15(+)   0,5  

0300040 Lupiner/lupinbønner    0,01(*)   0,5  

0300990 Andre    0,01(*)   0,01(*)  

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

0401000 Oljeholdige frø     0,1(*)   0,05(*) 

0401010 Linfrø 0,4  9 0,01(*)  0,01(*)   

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,2  0,01(*) 0,01(*)  0,9   

0401030 Valmuefrø 0,5  9 0,01(*)  0,01(*)   

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø 0,5  0,1 0,4(+)  0,01(*)   

0401060 Rapsfrø 0,5  9 0,2(+)  0,01(*)   

0401070 Soyabønner 0,5  15 0,5  0,01(*)   

0401080 Sennepsfrø 0,5  4 0,01(*)  0,01(*)   

0401090 Bomullsfrø 0,7  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)  5 0,01(*)  0,01(*)   

0401110 Saflorfrø 0,4  9 0,01(*) (**) 0,01(*)  (**) 

0401120 Agurkurtfrø 0,4  4 0,01(*) (**) 0,01(*)  (**) 

0401130 Oljedodrefrø 0,5  9 0,01(*) (**) 0,01(*)  (**) 

0401140 Hampefrø 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   



   

 

8
.8

.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. 6

2
/6

0
1
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0401150 Ricinus 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*)  (**) 

0401990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     0,05(*)   0,02(*) 

0402020 Oljepalmefrø     (**)   (**) 

0402030 Oljepalmefrukter     (**)   (**) 

0402040 Kapok     (**)   (**) 

0402990 Andre     0,1(*)   0,05(*) 

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

0500010 Bygg 1,5     0,1 0,05(*) (+)  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*)     0,02(*) 0,01(*)  

0500030 Mais 0,02     0,02(*) 0,01(*)  

0500040 Hirse 0,01(*)     0,02(*) 0,01(*)  

0500050 Havre 1,5     0,1 0,05(*) (+)  

0500060 Ris 5     0,02(*) 0,05(*)  

0500070 Rug 0,5     0,1 0,05(*) (+)  

0500080 Sorghum 10     0,02(*) 0,05(*)  

0500090 Hvete 0,5     0,1 0,05(*) (+)  

0500990 Andre 0,01(*)     0,02(*) 0,01(*)  

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

0610000 Te 0,05(*)  0,05(*)    0,05(*)  

0620000 Kaffebønner 0,03  0,05(*)  (**)  0,05(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0630000 Urtete fra     (**)   (**) 

0631000 a) blomster 60  0,04(*) (+)  (**)  0,05(*) (**) 

0631010 Kamille     (**)   (**) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle     (**)   (**) 

0631030 Rose     (**)   (**) 

0631040 Jasmin     (**)   (**) 

0631050 Lind     (**)   (**) 

0631990 Andre     (**)   (**) 

0632000 b) blader og urter 60  0,04(*) (+)  (**)  0,05(*) (**) 

0632010 Jordbær     (**)   (**) 

0632020 Rooibos     (**)   (**) 

0632030 Maté     (**)   (**) 

0632990 Andre     (**)   (**) 

0633000 c) røtter 0,3  4(+)  (**)   (**) 

0633010 Vendelrot     (**)  0,05(*) (**) 

0633020 Ginseng     (**)  1,5 (**) 

0633990 Andre     (**)  0,05(*) (**) 

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*)  0,05(*)  (**)  0,05(*) (**) 

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  0,05(*)  (**)  0,05(*) (**) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  0,05(*)  (**)  0,05(*) (**) 

0700000 HUMLE 30 0,05(*) 0,05(*) (+) 0,05(*) 10 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0800000 KRYDDER     (**)   (**) 

0810000 Frøkrydder 0,3 0,05(*) 0,03(*) (+) 0,05(*) (**) 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 0,3 0,05(*) 0,03(*) (+) 0,05(*) (**) 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(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0830010 Kanel     (**)   (**) 

0830990 Andre     (**)   (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   (+)  (**)   (**) 

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

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

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0850010 Kryddernellik     (**)   (**) 

0850020 Kapers     (**)   (**) 

0850990 Andre     (**)   (**) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0860010 Safran     (**)   (**) 

0860990 Andre     (**)   (**) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0870010 Muskatblomme     (**)   (**) 

0870990 Andre     (**)   (**) 

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

0900010 Sukkerbeterøtter 0,2  0,5 0,2(+) (**)   (**) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) (**)   (**) 

0900030 Sikorirøtter 0,09  0,01(*) 0,01(*) (**)   (**) 

0900990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) (**)   (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

    0,05(*)  (+)  

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

1011000 a) svin (+)      0,1(*)  

1011010 Muskler 0,01(*)  0,02(+) 0,01(*) (+)     

1011020 Fettvev 0,05  0,04(+) 0,01(*) (+)     

1011030 Lever 0,07  0,03(+) 0,03(+)     

1011040 Nyrer 0,07  0,06(+) 0,06(+)     

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07  0,06 0,06     

1011990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)     

1012000 b) storfe (+)        

1012010 Muskler 0,01(*)  0,02(+) 0,01(*) (+)   0,1(*)  

1012020 Fettvev 0,05  0,04(+) 0,01(*) (+)   0,1(*)  

1012030 Lever 0,07  0,03(+) 0,03(+)   0,1(*)  

1012040 Nyrer 0,07  0,07(+) 0,07(+)   0,2  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07  0,07 0,07   0,1(*)  

1012990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)   0,1(*)  

1013000 c) sau (+)        

1013010 Muskler 0,01(*)  0,02(+) 0,01(*) (+)   0,1(*)  

1013020 Fettvev 0,05  0,04(+) 0,01(*) (+)   0,1(*)  

1013030 Lever 0,07  0,03(+) 0,03(+)   0,1(*)  

1013040 Nyrer 0,07  0,07(+) 0,07(+)   0,2  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07  0,07 0,07   0,1(*)  

1013990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)   0,1(*)  

1014000 d) geit (+)        

1014010 Muskler 0,01(*)  0,02(+) 0,01(*) (+)   0,1(*)  

1014020 Fettvev 0,05  0,04(+) 0,01(*) (+)   0,1(*)  

1014030 Lever 0,07  0,03(+) 0,03(+)   0,1(*)  

1014040 Nyrer 0,07  0,07(+) 0,07(+)   0,2  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07  0,07 0,07   0,1(*)  

1014990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)   0,1(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien     (**)   (**) 

1015010 Muskler 0,01(*)  0,02 0,01(*) (**)  0,1(*) (**) 

1015020 Fettvev 0,05  0,04 0,01(*) (**)  0,1(*) (**) 

1015030 Lever 0,07  0,03 0,03 (**)  0,1(*) (**) 

1015040 Nyrer 0,07  0,07 0,07 (**)  0,2 (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07  0,07 0,07 (**)  0,1(*) (**) 

1015990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) (**)  0,1(*) (**) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*) (+)      0,05(*)  

1016010 Muskler   0,02(+) 0,01(*) (+)     

1016020 Fettvev   0,02(+) 0 015(+)     

1016030 Lever   0,04(+) 0,03(+)     

1016040 Nyrer   0,01(*) 0,01(*)     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,04 0,03     

1016990 Andre   0,01(*) 0,01(*)     

1017000 g) andre oppdrettede landdyr     (**)   (**) 

1017010 Muskler 0,01(*)  0,02 0,01(*) (**)  0,1(*) (**) 

1017020 Fettvev 0,05  0,04 0,01(*) (**)  0,1(*) (**) 

1017030 Lever 0,07  0,03 0,03 (**)  0,1(*) (**) 

1017040 Nyrer 0,07  0,07 0,07 (**)  0,2 (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07  0,07 0,07 (**)  0,1(*) (**) 

1017990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) (**)  0,1(*) (**) 

1020000 Melk 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,08 0 015  0,01(*) 0,05 0,01(*) 

1020010 Storfe   (+) (+)     

1020020 Sau   (+) (+)     

1020030 Geit   (+) (+)     

1020040 Hest         

1020990 Andre         

1030000 Fugleegg 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,02(+) 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(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,05(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,05(*) (**) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,05(*) (**) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

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

(F) = Løselig i fett. 

Azoksystrobin 

(+) 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 1. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

(+) 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 metabolitters toksisitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 
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1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

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 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 
 



   

 

 

N
r. 6

2
/6

1
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Dietofenkarb 

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

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130020 Pærer 

0151020 Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

(+) 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 

Fluazifop-P (summen av alle beslektede isomerer av fluazifop, dets estere og dets konjugater, uttrykt som fluazifop) 

(+) 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 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

0213020 Gulrøtter 
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(+) 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 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 
 



   

 

 

N
r. 6

2
/6

1
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

8
.8

.2
0
1

9
 

 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) 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 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 
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1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets estere, salter og konjugater uttrykt som haloksyfop (summen av R- og S-isomerer i hvilket som helst forhold) (F) (R) 

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

Haloksyfop – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av haloksyfop, dets salter og konjugater uttrykt som haloksyfop (summen av R- og S-isomerer i hvilket som helst forhold) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i 

undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, eller 

dersom opplysningene ikke er framlagt innen nevnte dato, manglende, 

0213020 Gulrøtter 

0220020 Kepaløk 

0300010 Bønner 

0300030 Erter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restmengder i bearbeidede produkter, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i 

restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, eller dersom opplysningene ikke er framlagt innen nevnte dato, manglende, 

0401050 Solsikkefrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restmengder i bearbeidede produkter, restanalyseforsøk, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, 

analysemetoder i restanalyseforsøkene, analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet samt god landbrukspraksis i de nordlige områder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, eller dersom opplysningene ikke er framlagt innen nevnte dato, manglende, 

0401060 Rapsfrø 

(+) 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, arten av restmengder i bearbeidede produkter, restanalyseforsøk, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, 

analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 19. november 2017, eller dersom opplysningene ikke er framlagt innen nevnte dato, manglende, 

0900010 Sukkerbeterøtter 

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

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 
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1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, arten av restmengder i bearbeidede produkter samt analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

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

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

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 
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Pyrimetanil (R) 

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

Pyrimetanil – kode 1020000: Summen av pyrimetanil og 2-anilino-4,6-dimetylpyrimidin-5-ol uttrykt som pyrimetanil 

Pyrimetanil – kode 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Summen av pyrimetanil og 2-(4-hydroksyanilino)-4,6-dimetylpyrimidin uttrykt som pyrimetanil 

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

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) 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 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Vev fra 

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 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 
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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 
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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 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 
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b) Nye kolonner for cyantraniliprol og isofetamid skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

C
y
an

tr
an

il
ip

ro
l 

Is
o

fe
ta

m
id

 

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

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,9 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter 0,01(*) 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 0,8 0,01(*) 

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   
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(1) (2) (3) (4) 

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 

0140010 Aprikoser 0,01(*)  

0140020 Kirsebær (søte) 6  

0140030 Ferskener 1,5  

0140040 Plommer 0,7  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 1,5 4 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 0,5 3 

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

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

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

0154010 Blåbær 4  

0154020 Tranebær 0,01(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 4  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 4  

0154050 Nyper 4  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 0,8  

0154080 Hyllebær 0,01(*)  

0154990 Andre 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) 

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler 0,01(*)  

0161020 Fikener 0,01(*)  

0161030 Bordoliven 1,5  

0161040 Kumquat 0,01(*)  

0161050 Stjernefrukt 0,01(*)  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,8  

0161070 Jambolan 0,01(*)  

0161990 Andre 0,01(*)  

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)  

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 0,01(*)  

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

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,05 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 0,05  

0220020 Kepaløk 0,05  

0220030 Sjalottløk 0,05  

0220040 Pipeløk/vårløk 8  

0220990 Andre 0,05  
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(1) (2) (3) (4) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 1  

0231020 Grønnsakpaprika 1,5  

0231030 Auberginer/eggplanter 1  

0231040 Okra 1,5  

0231990 Andre 1,5  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,4  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3  

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål 2  

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål 2  

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0243000 c) bladkål 0,01(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål 2  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat 0,01(*) 0,01(*) 

0251020 Salat 5 20 

0251030 Bredbladet endiv 0,01(*) 0,01(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 0,01(*) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 0,01(*) 

0251060 Salatsennep/rucola 0,01(*) 0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,01(*) 0,01(*) 

0251990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 20 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 

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

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 20 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   
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(1) (2) (3) (4) 

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter  0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,01(*)  

0260020 Bønner (uten belg) 0,04  

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

0260040 Erter (uten belg) 0,15  

0260050 Linser 0,01(*)  

0260990 Andre 0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 15  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,1  

0270060 Purre 0,01(*)  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   
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(1) (2) (3) (4) 

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø 0,01(*)  

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 1,5  

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*)  

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*)  

0402040 Kapok 0,01(*)  

0402990 Andre 0,01(*)  

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

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   
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(1) (2) (3) (4) 

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 0,05(*)  

0620000 Kaffebønner 0,03  

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster 0,05(*)  

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter 0,05(*)  

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter 0,2  

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) 

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 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 0,05(*) 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 0,2 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,2 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,2 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,2 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   

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,05  

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,05  

0900990 Andre 0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra  0,01(*) 

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,01  

1011020 Fettvev 0,01  

1011030 Lever 0,05  

1011040 Nyrer 0,05  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05  

1011990 Andre 0,01  

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,01  
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1012020 Fettvev 0,01  

1012030 Lever 0,05  

1012040 Nyrer 0,05  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05  

1012990 Andre 0,01  

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,01  

1013020 Fettvev 0,01  

1013030 Lever 0,05  

1013040 Nyrer 0,05  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05  

1013990 Andre 0,01  

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,01  

1014020 Fettvev 0,01  

1014030 Lever 0,05  

1014040 Nyrer 0,05  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05  

1014990 Andre 0,01  

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,01  

1015020 Fettvev 0,01  

1015030 Lever 0,05  

1015040 Nyrer 0,05  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05  

1015990 Andre 0,01  

1016000 f) fjørfe 0,01  

1016010 Muskler   

1016020 Fettvev   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre   
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,01  

1017020 Fettvev 0,01  

1017030 Lever 0,05  

1017040 Nyrer 0,05  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05  

1017990 Andre 0,01  

1020000 Melk 0,02 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0 015 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

vedlegg I. 

Cyantraniliprol 

(+) 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 

Isofetamid 

(+) 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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2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal kolonnene for aminopyralid, cyflufenamid, cyprokonazol, fluopyram og propakvizafop lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

A
m

in
o

p
y

ra
li

d
 

C
y

fl
u

fe
n

am
id

 (
su

m
m

en
 a

v
 

cy
fl

u
fe

n
am

id
 (

Z
-i

so
m

er
er

) 

o
g
 d

et
s 

E
-i

so
m

er
) 

C
y
p

ro
k
o

n
az

o
l 

(F
) 

F
lu

o
p
y

ra
m

 (
R

) 

P
ro

p
ak

v
iz

af
o

p
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

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

0110000 Sitrusfrukter  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt      

0110020 Appelsiner      

0110030 Sitroner      

0110040 Lime      

0110050 Mandariner      

0110990 Andre      

0120000 Nøtter  0,02(*) 0,05(*)   

0120010 Mandler    0,05  

0120020 Paranøtter    0,05  

0120030 Kasjunøtter    0,05  

0120040 Kastanjer    0,05  

0120050 Kokosnøtter    0,04  

0120060 Hasselnøtter    0,05  

0120070 Macadamianøtter    0,05  

0120080 Pekannøtter    0,05  

0120090 Pinjekjerner    0,05  

0120100 Pistasienøtter    0,05  

0120110 Valnøtter    0,05  

0120990 Andre    0,05  

0130000 Kjernefrukter  0,05 0,1   

0130010 Epler    0,6  
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0130020 Pærer    0,5  

0130030 Kveder    0,5  

0130040 Mispel    0,5  

0130050 Japansk mispel    0,5  

0130990 Andre    0,5  

0140000 Steinfrukter      

0140010 Aprikoser  0,06 0,1 1,5  

0140020 Kirsebær (søte)  0,1 0,1 1,5  

0140030 Ferskener  0,06 0,1 1,5  

0140040 Plommer  0,06 0,05(*) 0,5  

0140990 Andre  0,06 0,05(*) 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter      

0151000 a) druer  0,15 0,2 1,5  

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) jordbær  0,04 0,05(*) 2  

0153000 c) bær fra halvbusker  0,02(*) 0,05(*) 3  

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær      

0153030 Bringebær (røde og gule)      

0153990 Andre      

0154000 d) andre små frukter og bær  0,02(*) 0,05(*) 3  

0154010 Blåbær      

0154020 Tranebær      

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips      

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

     

0154050 Nyper      

0154060 Morbær (svart og hvit)      

0154070 Azarolhagtorn      
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0154080 Hyllebær      

0154990 Andre      

0160000 Forskjellige frukter med  0,02(*) 0,05(*)   

0161000 a) spiselig skall    0,01(*)  

0161010 Dadler      

0161020 Fikener      

0161030 Bordoliven      

0161040 Kumquat      

0161050 Stjernefrukt      

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon      

0161070 Jambolan      

0161990 Andre      

0162000 b) uspiselig skall, små    0,01(*)  

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    0,01(*)  

0163020 Bananer    0,8  

0163030 Mango    0,01(*)  

0163040 Papaya    0,01(*)  

0163050 Granatepler    0,01(*)  

0163060 Cherimoya    0,01(*)  

0163070 Guava    0,01(*)  

0163080 Ananas    0,01(*)  
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0163090 Brødfrukter    0,01(*)  

0163100 Durian    0,01(*)  

0163110 Surannona/guanabana    0,01(*)  

0163990 Andre    0,01(*)  

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

0210000 Rot- og knollvekster  0,02(*) 0,05(*)   

0211000 a) poteter    0,1 0,1 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    0,1 0,1 

0212010 Kassava      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

     

0213010 Rødbeter    0,3 0,05(*) 

0213020 Gulrøtter    0,4 0,1 

0213030 Knollselleri    0,3 0,15 

0213040 Pepperrot    0,3 0,05(*) 

0213050 Jordskokk    0,3 0,05(*) 

0213060 Pastinakk    0,3 0,15 

0213070 Rotpersille    0,3 0,15 

0213080 Reddiker    0,3 0,15 

0213090 Havrerot    0,3 0,05(*) 

0213100 Kålrot    0,3 0,05(*) 

0213110 Neper    0,3 0,05(*) 

0213990 Andre    0,3 0,05(*) 

0220000 Løk  0,02(*) 0,05(*)   

0220010 Hvitløk    0,1 0,05(*) 
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0220020 Kepaløk    0,1 0,1 

0220030 Sjalottløk    0,1 0,05(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk    2 0,05(*) 

0220990 Andre    0,1 0,05(*) 

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

0231000 a) søtvierfamilien      

0231010 Tomater  0,02(*)  0,9  

0231020 Grønnsakpaprika  0,04  2  

0231030 Auberginer/eggplanter  0,02(*)  0,9  

0231040 Okra  0,02(*)  0,01(*)  

0231990 Andre  0,02(*)  0,1(+)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall    0,5  

0232010 Slangeagurker  0,04    

0232020 Sylteagurker  0,08    

0232030 Mandelgresskar  0,05    

0232990 Andre  0,02(*)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,04  0,4  

0233010 Meloner      

0233020 Kjempegresskar      

0233030 Vannmeloner      

0233990 Andre      

0234000 d) sukkermais  0,02(*)  0,1(+)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,02(*)  0,1(+)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål      

0241010 Brokkoli    0,3 0,2 
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0241020 Blomkål    0,2 0,3 

0241990 Andre    0,2 0,05(*) 

0242000 b) hodekål    0,3  

0242010 Rosenkål     0,05(*) 

0242020 Hodekål     0,3 

0242990 Andre     0,05(*) 

0243000 c) bladkål     0,05(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai    0,7  

0243020 Grønnkål    0,1(+)  

0243990 Andre    0,1(+)  

0244000 d) knutekål    0,1(+) 0,05(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

 0,02(*)    

0251000 a) salat og salatplanter     0,1 

0251010 Vårsalat   5 15  

0251020 Salat   0,05(*) 15  

0251030 Bredbladet endiv   0,05(*) 1,5  

0251040 Karse og andre spirer og skudd   0,05(*) 15  

0251050 Vårkarse   0,05(*) 15  

0251060 Salatsennep/rucola   0,05(*) 15  

0251070 Sareptasennep   0,05(*) 15  

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

  0,05(*) 15  

0251990 Andre   0,05(*) 15  

0252000 b) spinat og lignende blader   0,05(*) 0,2  

0252010 Spinat     0,2 

0252020 Portulakk     0,05(*) 

0252030 Mangold/bladbete     0,05(*) 

0252990 Andre     0,05(*) 
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0253000 c) vindrueblader og lignende arter   0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0254000 d) brønnkarse   0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0255000 e) sikori/julesalat   0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster   0,05(*) 8 0,2 

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

0260010 Bønner (med belg)    0,9 0,05(*) 

0260020 Bønner (uten belg)    0,15 0,05(*) 

0260030 Erter (med belg)    1,5 0,2 

0260040 Erter (uten belg)    0,15 0,05(*) 

0260050 Linser    0,2 0,05(*) 

0260990 Andre    0,9 0,05(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker      

0270010 Asparges  0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,1 

0270020 Kardon  0,02(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0270030 Stilkselleri  0,02(*) 0,2 0,1(+) 0,1 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,02(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0270050 Artisjokker  0,03 0,1 0,5 0,1 

0270060 Purre  0,02(*) 0,05(*) 0,7 0,05(*) 
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0270070 Rabarbra  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270990 Andre  0,02(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp      

0280020 Viltvoksende sopp      

0280990 Mose og lav      

0290000 Alger og prokaryote organismer  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 0,08 0,4 0,05(*) 

0300010 Bønner      

0300020 Linser      

0300030 Erter      

0300040 Lupiner/lupinbønner      

0300990 Andre      

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,02(*)    

0401000 Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)  0,05(*) 0,03 0,05(*) 

0401030 Valmuefrø 0,01(*)  0,4 0,3 0,08 

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,2 

0401060 Rapsfrø 0,03  0,4 1 0,1 

0401070 Soyabønner 0,01(*)  0,07 0,2 0,08 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)  0,4 0,3 0,08 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)  0,05(*) 0,1(+) 0,1 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 
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0401110 Saflorfrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*)  0,4 0,3 0,05(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*)  0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0401990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Oljepalmefrø      

0402030 Oljepalmefrukter      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 KORN     0,05(*) 

0500010 Bygg 0,1 0,1 0,2 0,2  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 0,02(*) 0,1 0,2  

0500030 Mais 0,05 0,02(*) 0,1 0,02  

0500040 Hirse 0,01(*) 0,02(*) 0,1 0,1(+)  

0500050 Havre 0,1 0,1 0,2 0,2  

0500060 Ris 0,01(*) 0,02(*) 0,1 0,01(*)  

0500070 Rug 0,1 0,05 0,1 0,8  

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,02(*) 0,1 1,5  

0500090 Hvete 0,1 0,05 0,1 0,8  

0500990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,1 0,1(+)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

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

0610000 Te   0,05(*) 0,05(*)  

0620000 Kaffebønner   0,1 0,05(*)  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/641 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

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    2,5  

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginseng      

0633990 Andre      

0639000 d) andre deler av planten    0,1(+)  

0640000 Kakaobønner   0,05(*) 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød   0,05(*) 0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 3 0,05(*) 

0800000 KRYDDER      

0810000 Frøkrydder 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Selleri      

0810040 Koriander      

0810050 Spisskummen      

0810060 Dill      

0810070 Fennikel      
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0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 Fruktkrydder 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 

0820010 Allehånde    0,05(*)  

0820020 Sichuanpepper    0,05(*)  

0820030 Karve    0,1(+)  

0820040 Kardemomme    0,05(*)  

0820050 Einebær    0,05(*)  

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

0820070 Vanilje    0,05(*)  

0820080 Tamarind    0,05(*)  

0820990 Andre    0,05(*)  

0830000 Barkkrydder 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel      

0830990 Andre      

0840000 Krydder i form av røtter og jord-

stengler 

     

0840010 Lakris 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      

0860000 Krydder i form av støvveier 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      
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0870000 Krydder i form av frøkapper 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,02(*)    

0900010 Sukkerbeterøtter   0,1 0,1(+) 0,1 

0900020 Sukkerrør   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter   0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

0900990 Andre   0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 

    0,05(*) 

1010000 Vev fra  0,03(*)    

1011000 a) svin      

1011010 Muskler 0,01(*)  0,05(*) 0,5  

1011020 Fettvev 0,02  0,05(*) 0,5  

1011030 Lever 0,02  0,5 3  

1011040 Nyrer 0,3  0,5 0,7  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,01(*)  0,5 0,7  

1011990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)  

1012000 b) storfe      

1012010 Muskler 0,1  0,05(*) 0,5  

1012020 Fettvev 0,1  0,05(*) 0,5  

1012030 Lever 0,05  0,5 3  

1012040 Nyrer 1  0,5 0,7  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,05  0,5 0,7  

1012990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)  

1013000 c) sau      

1013010 Muskler 0,1  0,05(*) 0,5  

1013020 Fettvev 0,1  0,05(*) 0,5  
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1013030 Lever 0,05  0,5 3  

1013040 Nyrer 1  0,5 0,7  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,05  0,5 0,7  

1013990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)  

1014000 d) geit      

1014010 Muskler 0,1  0,05(*) 0,5  

1014020 Fettvev 0,1  0,05(*) 0,5  

1014030 Lever 0,05  0,5 3  

1014040 Nyrer 1  0,5 0,7  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,05  0,5 0,7  

1014990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien      

1015010 Muskler 0,1  0,05(*) 0,5  

1015020 Fettvev 0,1  0,05(*) 0,5  

1015030 Lever 0,05  0,5 0,7  

1015040 Nyrer 1  0,5 0,7  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,05  0,5 0,7  

1015990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)  

1016000 f) fjørfe   0,05(*)   

1016010 Muskler 0,01(*)   0,2  

1016020 Fettvev 0,02   0,2  

1016030 Lever 0,02   0,7  

1016040 Nyrer 0,3   0,7  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,01(*)   0,7  

1016990 Andre 0,01(*)   0,02(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr      

1017010 Muskler 0,1  0,05(*) 0,5  

1017020 Fettvev 0,1  0,05(*) 0,5  
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1017030 Lever 0,05  0,5 0,7  

1017040 Nyrer 1  0,5 0,7  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,05  0,5 0,7  

1017990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)  

1020000 Melk 0,02 0,03(*) 0,05(*) 0,3  

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*) 0,3  

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*) 0,02(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*) 0,02(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,03(*) 0,05(*) 0,02(*)  
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Aminopyralid 

(+) 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 

Cyflufenamid (summen av cyflufenamid (Z-isomerer) og dets E-isomer) 

(+) 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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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 

Fluopyram (R) 

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

Fluopyram – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

(+) 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. oktober 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231990 Andre 

(+) 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. oktober 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0234000 (d) sukkermais 

(+) 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. oktober 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsaker 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre 

0244000 (d) knutekål 

0254000 (d) brønnkarse 

0270020 Kardon 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 

0270990 Andre 

0401090 Bomullsfrø 

0401990 Andre 

0500040 Hirse 

0500990 Andre 

0631000 (a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 
 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/647 

 

0631990 Andre 

0632000 (b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0639000 (d) andre deler av planten 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) 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. oktober 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 

0900990 Andre 

Propakvizafop 

(+) 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 A utgår kolonnen for cyantraniliprol.  



Nr. 62/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

c) I del B skal kolonnene for ditiokarbamater, metalaksyl og zoksamid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0130040 Mispel 5(+) 1 0,02(*) 

0130050 Japansk mispel 5(+) 1 0,02(*) 

0154050 Nyper 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0154080 Hyllebær 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,2(+) 0,05(*) 0,02(*) 

0161070 Jambolan 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0163070 Guava 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukter 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 5(+) 3 30 

0251070 Sareptasennep 5(+) 3 30 

0252020 Portulakk 5(+) 1,5 30 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0256050 Salvie 5(+) 2 30 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0256060 Rosmarin 5(+) 2 30 

0256070 Timian 5(+) 2 30 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 5(+) 2 30 

0256090 Laurbærblad 5(+) 2 30 

0256100 Estragon 5(+) 2 30 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*)   

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

0401120 Agurkurtfrø 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0630000 Urtete fra  0,1(*) 0,05(*) 

0631000 a) blomster 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0631010 Kamille 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0631030 Rose 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0631040 Jasmin 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0631050 Lind 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0631990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0632000 b) blader og urter 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0632010 Jordbær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0632020 Rooibos 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0632030 Maté 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0632990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0633000 c) røtter  0,1(*) 0,05(*) 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 



Nr. 62/650 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

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

0633020 Ginseng 1,5(+) 0,1(*) 0,05(*) 

0633990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0639000 d) andre deler av planten 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0640000 Kakaobønner 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder  0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810030 Selleri 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810040 Koriander 0,1(+) 0,1(*) 0,05(*) 

0810050 Spisskummen 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810060 Dill 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810070 Fennikel 0,1(+) 0,1(*) 0,05(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820000 Fruktkrydder  0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(+) 0,1(*) 0,05(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 0,1(+) 0,1(*) 0,05(*) 

0820070 Vanilje 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/651 

 

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

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper  0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850020 Kapers 25 0,1(*) 0,05(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0900000 SUKKERPLANTER   0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 2 0,1 0,02(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015010 Muskler 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015020 Fettvev 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015030 Lever 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015040 Nyrer 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1017010 Muskler 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 
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1017020 Fettvev 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1017030 Lever 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1017040 Nyrer 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030020 And 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030030 Gås 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030040 Vaktel 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

vedlegg I. 

Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) 

Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram). 

Grenseverdiene uttrykt som CS2 kan utledes fra forskjellige ditiokarbamater og er derfor ikke tilstrekkelige som parametrer for god 

landbrukspraksis. Disse grenseverdiene bør derfor ikke legges til grunn for en vurdering av om prinsippene for god landbrukspraksis er oppfylt. 

(+) (ma, mz, me, pr, t, z) 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+) (mz) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 

(+) (mz, me, t) 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0252020 Portulakk 

(+) (mz, me) 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 
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(+) (mz) 

0633020 Ginseng 

0810040 Koriander 

0810070 Fennikel 

0820040 Kardemomme 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

(+) 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 

Metalaksyl og metalaksyl-M (metalaksyl, inkludert andre beslektede isomerblandinger som omfatter metalaksyl-M (summen av 

isomerer)) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Zoksamid 

(+) 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: «Trichoderma atroviride stamme SC1». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2281 

av 30. november 2016 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter, med hensyn til krav til miljøvennlig 

utforming av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer og 

viftekonvektorer(*) 

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 bør Kommisjonen fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter som representerer betydelige salgs- og handelsvolumer, har en vesentlig miljøvirkning og et betydelig 

potensial for å redusere denne virkningen ved å forbedre produktenes utforming, uten at det medfører urimelige 

kostnader. 

2) I henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/125/EF bør Kommisjonen eventuelt innføre 

gjennomføringstiltak for produkter som har et betydelig potensial for å redusere utslippene av klimagasser på en 

kostnadseffektiv måte, for eksempel luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater. Disse gjennomføringstiltakene bør 

innføres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2009/125/EF, og i samsvar med kriteriene fastsatt i 

artikkel 15 nr. 2 i nevnte direktiv. Kommisjonen bør rådføre seg med samrådsforumet for miljøvennlig utforming om de 

tiltakene som skal innføres. 

3) Kommisjonen har gjennomført ulike forberedende undersøkelser om tekniske, miljømessige og økonomiske egenskaper 

hos de luftoppvarmingsproduktene, kjøleapparatene og prosesskjølerne til bruk ved høye temperaturer som vanligvis 

brukes i Unionen. Undersøkelsene ble utarbeidet i samarbeid med berørte parter fra både Unionen og fra tredjestater, og 

resultatene er gjort offentlig tilgjengelige. 

4) De egenskapene hos luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som 

anses for å være vesentlige med henblikk på denne forordning, er energiforbruk og utslipp av nitrogenoksider når 

produktene er i bruk. Direkte utslipp fra kjølemidler og støyutslipp ble også ansett som relevant. 

5) De forberedende undersøkelsene viser at det ikke er nødvendig å innføre krav med hensyn til andre parametrer for 

miljøvennlig utforming nevnt i del 1 i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, når det gjelder luftoppvarmingsprodukter, 

kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 41. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2019/EØS/62/48 
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6) Denne forordning bør omfatte luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye tempera-

turer som er utformet for å bruke gassformig brensel, flytende brensel eller elektrisitet og viftekonvektorer. 

7) Ettersom kjølemidler er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014(1), er det ikke fastsatt noen 

særlige krav til kjølemidler i denne forordning. 

8) Støyutslipp fra luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer og viftekon-

vektorer er også relevant. De omgivelsene der luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved 

høye temperaturer er installert, påvirker imidlertid hvilke høyeste støynivåer som kan tillates. I tillegg kan det treffes 

ytterligere tiltak for å minske virkningen av støyutslipp. Det fastsettes derfor ikke noen minstekrav med hensyn til 

høyeste tillatte støynivåer. Det innføres opplysningskrav med hensyn til lydeffektnivå. 

9) Det samlede årlige energiforbruket til luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye 

temperaturer i Unionen ble anslått til 2 477 PJ (59 Mtoe) per år i 2010, tilsvarende 107 Mt karbondioksidutslipp. Med 

mindre det treffes særlige tiltak, forventes det årlige energiforbruket til luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og 

prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer å stige til 2 534 PJ (60 Mtoe) innen 2030. 

10) Energiforbruket til luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer kan 

reduseres ved bruk av eksisterende, allment tilgjengelig teknologi, uten at de samlede kostnadene til innkjøp og drift av 

disse produktene øker. 

11) De samlede årlige utslippene av nitrogenoksider i Unionen, først og fremst fra gassfyrte varmluftsaggregater, ble anslått 

til 36 Mt SOx-ekvivalenter per år i 2010 (uttrykt som deres bidrag til forsuring). Disse utslippene forventes å falle til  

22 Mt SOx-ekvivalenter per år innen 2030. 

12) Utslipp fra luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer kan reduseres 

ytterligere ved bruke av eksisterende, allment tilgjengelig teknologi, uten at de samlede kostnadene til innkjøp og drift 

av disse produktene øker. 

13) Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i denne forordning, forventes å gi en årlig energiøkonomisering på cirka  

203 PJ (5 Mtoe) innen 2030, hvilket tilsvarer 9 Mt karbondioksidutslipp. 

14) Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i denne forordning, forventes å redusere de årlige utslippene av nitrogen-

oksider med 2,6 Mt SOx-ekvivalenter innen 2030. 

15) Kravene til miljøvennlig utforming bør føre til en harmonisering av kravene til energieffektivitet og utslipp av nitrogen-

oksider som gjelder for luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater i hele Unionen. Dette vil bidra til å bedre det indre 

markeds virkemåte og forbedre miljøprestasjonen til de aktuelle produktene. 

16) Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i denne forordning, bør ikke påvirke funksjonaliteten til eller prisen på 

luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer for sluttbrukeren, og bør 

heller ikke ha noen skadevirkning på helse, sikkerhet eller miljø. 

17) Produsentene bør få tilstrekkelig tid til å endre utformingen av sine produkter slik at de oppfyller kravene i denne 

forordning. Dette bør tas i betraktning ved fastsettelsen av datoen kravene får anvendelse fra. Tidsrammen bør ta hensyn 

til kostnadene for produsentene, særlig for små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at målene for denne 

forordning kan nås innen de fastsatte fristene. 

18) Målinger av relevante produktparametrer bør utføres ved hjelp av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder 

som bygger på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder eventuelle harmoniserte standarder vedtatt av 

europeiske standardiseringsorganisasjoner som angitt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning 1025/2012(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 842/2006 (EUT L 150 av 20.5.2014, s. 195). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/ 

EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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19) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF angir denne forordning hvilke framgangsmåter for samsvarsvur-

dering som får anvendelse. 

20) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene framlegge opplysninger i den tekniske dokumentasjonen 

nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF, i den grad disse opplysningene har relevans for kravene fastsatt i 

denne forordning. 

21) For ytterligere å begrense miljøvirkningene av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved 

høye temperaturer og viftekonvektorer, bør produsentene gi opplysninger om demontering, materialgjenvinning og/eller 

sluttbehandling. 

22) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne forordning, bør det angis veiledende referanseverdier for de 

beste tilgjengelige teknologiene med henblikk på å sikre allmenn og enkel tilgang til opplysninger om miljøprestasjonen 

til luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer. 

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. Denne forordning fastsetter krav til miljøvennlig utforming for å bringe i omsetning og/eller ta i bruk 

a) luftoppvarmingsprodukter med en nominell varmeeffekt på høyst 1 MW, 

b) kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer med en nominell kjøleeffekt på høyst 2 MW, 

c) viftekonvektorer. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

a) Produkter omfattet av kommisjonsforordning (EU) 2015/1188 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varme-

ovner(1). 

b) Produkter omfattet av kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av 

klimaanlegg og komfortvifter(2). 

c) Produkter omfattet av kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg 

for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming(3). 

d) Produkter omfattet av kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1095 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av 

kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere(4). 

e) Komfortkjølere der utløpstemperaturen for avkjølt vann er lavere enn + 2 °C og prosesskjølere til bruk ved høye tempera-

turer der utløpstemperaturen for avkjølt vann er lavere enn + 2 °C eller høyre enn + 12 °C. 

f) Produkter som er konstruert hovedsakelig for å drives med biomassebrensel. 

g) Produkter som bruker fast brensel.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (EUT L 193 av 21.7.2015, s. 76). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012 av 6. mars 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

omsyn til krav til miljøvenleg utforming av klimaanlegg og komfortvifter (EUT L 72 av 10.3.2012, s. 7). 

(3) 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 (EUT L 239 av 

6.9.2013, s. 136). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1095 av 5. mai 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og 

prosesskjølere (EUT L 177 av 8.7.2015, s. 19). 
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h) Produkter som leverer varme eller kulde i kombinasjon med elektrisk kraft («kraftvarme») ved hjelp av forbrenning av 

brensel eller en konverteringsprosess. 

i) Produkter i anlegg som er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(1) om industriutslipp. 

j) Prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som utelukkende bruker fordampingskondensator. 

k) Spesiallagde produkter som er montert på stedet og laget i ett eksemplar. 

l) Prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer der kjølingen skjer ved hjelp av en absorpsjonsprosess med varme som 

energikilde. 

m) Luftoppvarmingsprodukter og/eller kjøleapparater, hvis primære funksjon er å produsere eller lagre materialer som råtner 

lett ved bestemte temperaturer i kommersielle, institusjonelle eller industrielle anlegg, og som har romoppvarming 

og/eller romkjøling som en sekundær funksjon, og der energieffektiviteten til funksjonen for romoppvarming og/eller 

romkjøling er avhengig av den primære funksjonen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i direktiv 2009/125/EF, og i tillegg menes med 

1) «luftoppvarmingsprodukt» en innretning som 

a) produserer eller leverer varme til et luftbasert oppvarmingssystem, 

b) er utstyrt med en eller flere varmegeneratorer, og 

c) kan omfatte et luftbasert oppvarmingssystem som leverer oppvarmet luft direkte til det oppvarmede rommet ved 

hjelp av en innretning som setter luften i bevegelse. 

En varmegenerator som er utformet for et luftoppvarmingsprodukt, og en yttermantel til et luftoppvarmingsprodukt som 

er utformet for å kunne utstyres med en slik varmegenerator, skal sammen anses som et luftoppvarmingsprodukt, 

2) «luftbasert oppvarmingssystem» komponenter og/eller utstyr som er nødvendig for å levere oppvarmet luft ved hjelp av 

en innretning som setter luften i bevegelse, enten gjennom kanaler eller direkte til det oppvarmede rommet, der formålet 

med systemet er å oppnå og opprettholde en ønsket innetemperatur og et nivå av varmekomfort for mennesker i et lukket 

rom, for eksempel en bygning eller deler av den, 

3) «varmegenerator» den delen av et luftoppvarmingsprodukt som produserer nyttbar varme ved hjelp av en eller flere av 

følgende prosesser: 

a) Forbrenning av flytende eller gassformig brensel. 

b) Joule-effekten som finner sted i varmeelementene i et oppvarmingssystem med elektrisk motstand. 

c) Varmeopptak fra omgivelsesluft, avtrekksluft, vann eller varmekilde(r) i jorden og overføring av denne varmen til 

det luftbaserte oppvarmingssystemet ved hjelp av en dampkompresjonssyklus eller sorpsjonssyklus, 

4) «kjøleapparat» en innretning som 

a) opptar eller avgir avkjølt luft eller vann til et luftbasert kjølesystem eller vannbasert kjølesystem, og 

b) er utstyrt med en eller flere kjølegeneratorer. 

En kjølegenerator som er utformet til bruk i et kjøleapparat, og en yttermantel til et kjøleapparat som er utformet for å 

kunne utstyres med en slik kjølegenerator, skal sammen anses som et kjøleapparat,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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5) «luftbasert kjølesystem» komponenter eller utstyr som er nødvendig for å levere avkjølt luft ved hjelp av en innretning 

som setter luften i bevegelse, enten gjennom kanaler eller direkte til det avkjølte rommet for å oppnå og opprettholde en 

ønsket innetemperatur og et nivå av varmekomfort for mennesker i et lukket rom, for eksempel en bygning eller deler av 

den, 

6) «vannbasert kjølesystem» komponenter eller utstyr som er nødvendig for å fordele avkjølt vann og overføre varme fra 

områder innendørs til avkjølt vann, der formålet med systemet er å oppnå og opprettholde en ønsket innetemperatur og et 

nivå av varmekomfort for mennesker i et lukket rom, for eksempel en bygning eller deler av den, 

7) «kjølegenerator» den delen av et kjøleapparat som genererer en temperaturforskjell slik at varme kan tas fra varmekilden, 

det vil si det området innendørs som skal avkjøles, og overføres til et kjølelegeme, for eksempel omgivelsesluft, vann 

eller jord, ved hjelp av en dampkompresjonssyklus eller en sorpsjonssyklus, 

8) «komfortkjøler» et kjøleapparat som 

a) har en varmeveksler (fordamper) innendørs som trekker ut varme fra et vannbasert kjølesystem (varmekilde), som er 

konstruert for drift ved utløpstemperaturer for avkjølt vann som er høyere enn eller lik + 2 °C, 

b) er utstyrt med en kjølegenerator, og 

c) har en utendørs varmeveksler (kondensator) som avgir denne varmen til ett eller flere kjølelegemer, for eksempel 

omgivelsesluft, vann eller jord, 

9) «viftekonvektor» en innretning som gir tvungen sirkulasjon av inneluften, med henblikk på ett eller flere formål, f.eks. 

oppvarming, kjøling, avfukting og filtrering av inneluften for å nå et nivå av varmekomfort for mennesker, men som ikke 

omfatter noen kilde til oppvarming eller kjøling, og heller ikke noen varmeveksler utendørs. Innretningen kan ha noen få 

kanaler til inntak og utløp av luft, herunder kondisjonert luft. Produktet kan være konstruert for å bygges inn eller ha en 

yttermantel slik at det kan plasseres i det rommet der luften skal kondisjoneres. Det kan ha en varmegenerator som 

utnytter Joule-effekten, og som bare brukes som et reservevarmeanlegg, 

10) «prosesskjøler til bruk ved høye temperaturer» et produkt som 

a) omfatter minst én kompressor som drives eller er beregnet på å drives av en elektrisk motor, og minst én fordamper, 

b) kan kjøle ned og kontinuerlig opprettholde temperaturen i en væske for å gi kjøling til et kjøleapparat eller 

kjølesystem, som ikke har til formål å gi kjøling av et rom for å nå et nivå av varmekomfort for mennesker, 

c) er i stand til å levere sin nominelle kuldeeffekt ved en innendørs varmevekslerutløpstemperatur på 7 °C ved standard 

driftsforhold, 

d) kan omfatte kondensatoren, elementene i kjølekretsen og annet tilhørende utstyr, 

11) «nominell kuldeeffekt» (P) den kuldeeffekten som prosesskjøleren til bruk ved høye temperaturer kan nå ved drift med 

fullast og målt ved en luftinntakstemperatur på 35 °C for luftkjølte prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, og ved 

en vanninntakstemperatur på 30 °C for vannkjølte prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, uttrykt i kW, 

12) «luftkjølt prosesskjøler til bruk ved høye temperaturer» en prosesskjøler til bruk ved høye temperaturer der varmeover-

føringsmediet på kondensatorsiden er luft, 

13) «vannkjølt prosesskjøler til bruk ved høye temperaturer» en prosesskjøler til bruk ved høye temperaturer der 

varmeoverføringsmediet på kondensatorsiden er vann eller en kjølevæske, 

14) «biomassebrensel» brensel produsert av biomasse, 

15) «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, 

16) «fast brensel» brensel som er fast ved normal innetemperatur,  
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17) «nominell varmeeffekt» (Prated,h) den varmeeffekten som en varmepumpe, et varmluftsaggregat eller viftekonvektorer kan 

levere ved romoppvarming ved «standard driftsforhold», uttrykt i kW, 

18) «nominell kjøleeffekt» (Prated,c) den kjøleeffekten som en komfortkjøler og/eller et klimaanlegg eller viftekonvektorer kan 

levere ved romkjøling ved «standard driftsforhold», uttrykt i kW, 

19) «standard driftsforhold» de driftsforholdene som komfortkjølere, klimaanlegg og varmepumper prøves under for å fastslå 

deres nominelle varmeeffekt, nominelle kjøleeffekt, lydeffektnivå og/eller utslipp av nitrogenoksider. For produkter med 

forbrenningsmotorer gjelder motorturtall-ekvivalenten (Erpmequivalent), 

20) «utløpstemperatur for avkjølt vann» temperaturen på det vannet som forlater en komfortkjøler, uttrykt i grader Celsius. 

Med hensyn til vedlegg II-V angis ytterligere definisjoner i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming og tidsplan 

1. Kravene til miljøvennlig utforming for luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, viftekonvektorer og prosesskjølere til 

bruk ved høye temperaturer er angitt i vedlegg II. 

2. Hvert krav til miljøvennlig utforming får anvendelse i samsvar med følgende tidsplan: 

a) Fra 1. januar 2018: 

i) Luftoppvarmingsprodukter skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og nr. 5 i vedlegg II. 

ii) Kjøleapparater skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2 bokstav a) og nr. 5 i vedlegg II. 

iii) Prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 3 bokstav a) og nr. 5 i vedlegg II. 

iv) Viftekonvektorer skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 5 i vedlegg II. 

b) Fra 26. september 2018: 

i) Luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 4 bokstav a) i vedlegg II. 

c) Fra 1. januar 2021: 

i) Luftoppvarmingsprodukter skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg II. 

ii) Kjøleapparater skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2 bokstav b) i vedlegg II. 

iii) Prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 3 bokstav b) i vedlegg II. 

iv) Luftoppvarmingsprodukter skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 4 bokstav b) i vedlegg II. 

3. Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming skal måles og beregnes i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

Produsentene kan i forbindelse med framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, 

velge enten intern kontroll av utformingen fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V 

til nevnte direktiv.  
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Produsentene skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som inneholder opplysningene fastsatt i nr. 5 bokstav c) i vedlegg 

II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal anvende framgangsmåten for verifisering fastsatt i vedlegg IV til denne 

forordning når de foretar kontroller i forbindelse med markedstilsyn som nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, for å 

sikre at kravene i vedlegg II til denne forordning er oppfylt. 

Artikkel 6 

Referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste luftoppvarmingsproduktene, kjøleapparatene og prosesskjølerne til bruk 

ved høye temperaturer som er tilgjengelig på markedet når denne forordning trer i kraft, er fastsatt i vedlegg V til denne 

forordning. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning på nytt i lys av den teknologiske utviklingen av luftoppvarmingsprodukter, 

kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer. Den skal framlegge resultatene av denne gjennomgåelsen for 

samrådsforumet for miljøvennlig utforming senest 1. januar 2022. Gjennomgåelsen skal omfatte en vurdering av 

a) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming som omfatter direkte klimagassutslipp fra kjølemidler, 

b) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som 

bruker fordampingskondensator, og for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som bruker absorpsjonsteknologi, 

c) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming for energieffektiviteten til og utslipp av 

nitrogenoksider fra luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, 

d) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming for støyutslipp fra luftoppvarmingsprodukter, 

kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer og viftekonvektorer, 

e) om det er hensiktsmessig å fastsette utslippskrav på grunnlag av nyttbar varme eller kjøleeffekt, i stedet for tilført energi, 

f) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming for varmluftsaggregater for rom- og tappevann-

oppvarming, 

g) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til energimerking for luftoppvarmingsprodukter til husholdningsbruk, 

h) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming for C2- og C4-varmluftsaggregater, 

i) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming for takmonterte og kanaltilsluttede 

klimaanlegg og varmepumper, 

j) om det er hensiktsmessig med tredjemannssertifisering, og 

k) når det gjelder alle produkter, verdien av verifiseringstoleransene som nevnt i framgangsmåtene for verifisering angitt i 

vedlegg IV. 
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Artikkel 8 

Unntak 

1. Fram til 1. januar 2018 kan medlemsstatene tillate at luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk 

ved høye temperaturer bringes i omsetning og/eller tas i bruk dersom de er i samsvar med de gjeldende nasjonale 

bestemmelsene om sesongavhengig energieffektivitet eller sesongavhengig energiytelsesfaktor på det tidspunktet denne 

forordning vedtas. 

2. Fram til 26. september 2018 kan medlemsstatene tillate at luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater bringes i 

omsetning og/eller tas i bruk dersom de er i samsvar med de gjeldende nasjonale bestemmelsene om utslipp av nitrogenoksider 

på det tidspunktet denne forordning vedtas. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner som gjelder for vedlegg II–V 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i direktiv 2009/125/EF, og i tillegg menes med 

Felles definisjoner 

1) «omregningsfaktor» (CC) en faktor som gjenspeiler den anslåtte gjennomsnittlige produksjonseffektiviteten på 40 % i 

EU, som angitt i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(1); omregningsfaktoren er CC = 2,5, 

2) «brutto brennverdi» (GCV) den samlede varmemengden som frigjøres fra en mengdeenhet av brensel når det forbrennes 

fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene går tilbake til omgivelsestemperatur; denne mengden omfatter 

kondensasjonsvarme fra vanndamp i brenselet og fra vanndampen som dannes ved forbrenning av hydrogen i brenselet, 

3) «potensial for global oppvarming» (GWP) klimaoppvarmingspotensialet til en klimagass i forhold til 

klimaoppvarmingspotensialet til karbondioksid (CO2), beregnet i form av oppvarmingspotensialet over et tidsrom på 

100 år for ett kilogram av en klimagass i forhold til ett kilogram CO2. GWP-verdiene skal være de som er angitt i 

vedlegg I, II og IV til forordning (EU) nr. 517/2014. GWP-verdiene for blandinger av kjølemidler skal være basert på 

metoden angitt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 517/2014, 

4) «luftgjennomstrømning» luftgjennomstrømning i m3/h, målt ved luftuttaket til innendørs og/eller utendørs deler 

(eventuelt) på komfortkjølere, klimaanlegg, varmepumper og viftekonvektorer ved standard driftsforhold for kjøling, 

eller for oppvarming dersom produktet ikke har en kjølefunksjon, 

5) «lydeffektnivå» (LWA) det A-veide lydeffektnivået inne og/eller ute ved standard driftsforhold, uttrykt i dB, 

6) «supplerende varmeanlegg» en varmegenerator i et luftoppvarmingsprodukt som produserer ekstra varme under forhold 

der varmelasten er større enn varmeeffekten til den primære varmegeneratoren, 

7) «primær varmegenerator» varmegeneratoren i et luftoppvarmingsprodukt som har det høyeste bidraget til den samlede 

varmemengden som leveres i oppvarmingssesongen, 

8) «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming» (ηs,h) forholdet mellom det årlige referanseoppvarmings-

behovet for en bestemt oppvarmingssesong som dekkes av et luftoppvarmingsprodukt, og det årlige energiforbruket til 

oppvarming, korrigert for bidrag som tar høyde for temperaturregulering og elektrisitetsforbruket til en eller flere 

grunnvannspumper, dersom det er relevant, uttrykt i %, 

9) «sesongavhengig energieffektivitet ved romkjøling» (ηs,c) forholdet mellom det årlige referansekjølebehovet for en 

bestemt kjølesesong som dekkes av et kjøleapparat, og det årlige energiforbruket til kjøling, korrigert for bidrag som tar 

høyde for temperaturregulering og elektrisitetsforbruket til en eller flere grunnvannspumper, dersom det er relevant, 

uttrykt i %, 

10) «temperaturregulator» utstyr som danner grensesnitt mot sluttbrukeren når det gjelder verdier og tidsinnstillinger for 

ønsket innetemperatur, og som sender relevante data, som faktisk inne- og/eller utetemperatur, til et grensesnitt på 

luftoppvarmingsproduktet eller kjøleapparatet, for eksempel en prosessorenhet, og dermed bidrar til å regulere innetem-

peraturen(e), 

11) «bin» (binj) en kombinasjon av «utetemperatur (Tj)» og «bin-timer (hj)», som angitt i tabell 26, 27 og 28 i vedlegg III,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 
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12) «bin-timer» (hj) antall timer per sesong, uttrykt i timer per år, der en utetemperatur inntreffer for hver bin, som angitt i 

tabell 26, 27 og 28 i vedlegg III, 

13) «innetemperatur» (Tin) innendørs tørrtemperatur uttrykt i grader Celsius, hvis relative luftfuktighet kan angis ved en til-

svarende våttemperatur, 

14) «utetemperatur» (Tj) utendørs tørrtemperatur uttrykt i grader Celsius, hvis relative luftfuktighet kan angis ved en til-

svarende våttemperatur, 

15) «effektregulering» evnen til en varmepumpe, et klimaanlegg, en komfortkjøler eller en prosesskjøler til bruk ved høye 

temperaturer til å endre sin varme eller kjøleeffekt ved å endre den volumetriske strømningsmengden for ett eller flere 

kjølemidler; denne skal angis som «fast» dersom den volumetriske strømningsmengden ikke kan endres, «trinnvis» 

dersom den volumetriske strømningsmengden endres eller varieres i serier på høyst to trinn, eller «variabel» dersom den 

volumetriske strømningsmengden endres eller varieres i serier på tre eller flere trinn, 

16) «degraderingskoeffisient» ((Cdh) for oppvarmingstilstand og (Cdc) for kjøletilstand) et mål på effektivitetstap på grunn 

av den sykliske aktiviteten til produktet; dersom det ikke bestemmes ved måling, er standard degraderingskoeffisient  

0,25 for et klimaanlegg eller en varmepumpe, eller 0,9 for en komfortkjøler eller prosesskjøler til bruk ved høye 

temperaturer, 

17) «utslipp av nitrogenoksider» summen av utslipp av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid fra luftoppvarmingsprodukter 

eller kjøleapparater som bruker gassformig eller flytende brensel, uttrykt i nitrogendioksid, bestemt ved levering av den 

nominelle varmeeffekten, uttrykt i mg/kWh på grunnlag av GCV, 

Definisjoner knyttet til varmluftsaggregater 

18) «varmluftsaggregat» et luftoppvarmingsprodukt som overfører varme fra en varmegenerator direkte til luft, og som 

opptar eller fordeler denne varmen gjennom et luftbasert oppvarmingssystem, 

19) «varmluftsaggregat for gassformig/flytende brensel» et varmluftsaggregat som bruker en varmegenerator ved 

forbrenning av gassformig eller flytende brensel, 

20) «elektrisk varmluftsaggregat» et varmluftsaggregat som bruker en varmegenerator som utnytter Joule-effekten i mot-

standsoppvarming, 

21) «B1-varmluftsaggregat» et varmluftsaggregat for gassformig/flytende brensel, særlig utformet for å koples til en kanal 

med naturlig avtrekk som fører forbrenningsrestene ut av det rommet der B1-varmluftsaggregatet er plassert, og som 

henter forbrenningsluften direkte fra rommet; et type B1-varmluftsaggregat markedsføres bare som et B1-varmlufts-

aggregat, 

22) «C2-varmluftsaggregat» et varmluftsaggregat for gassformig/flytende brensel, særlig utformet for å hente forbrennings-

luft fra et delt kanalsystem som mer enn ett apparat er tilkoplet, og for å føre røykgass til kanalsystemet; et type C2-

varmluftsaggregat markedsføres bare som et C2-varmluftsaggregat, 

23) «C4-varmluftsaggregat» et varmluftsaggregat for gassformig/flytende brensel, særlig utformet for å hente forbrennings-

luft fra et delt kanalsystem som mer enn ett apparat er tilkoplet, og for å føre røykgass til et annet rør i avtrekks-

kanalsystemet; et type C4-varmluftsaggregat markedsføres bare som et C4-varmluftsaggregat, 

24) «minste effekt» den minste varmeeffekten til varmluftsaggregatet (Pmin), uttrykt i kW, 

25) «nyttevirkningsgrad ved nominell varmeeffekt» (ηnom) forholdet mellom den nominelle varmeeffekten og den samlede 

inngangseffekten for å oppnå denne varmeeffekten, uttrykt i %, der samlet inngangseffekt er basert på brenselets GCV, 

dersom det brukes gassformig/flytende brensel, 

26) «nyttevirkningsgrad ved minste effekt» (ηpl) forholdet mellom minste effekt og samlet inngangseffekt for å oppnå denne 

varmeeffekten, uttrykt i %, der samlet inngangseffekt er basert på brenselets GCV,  
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27) «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand» (ηs,on) sesongavhengig energieffektivitet for 

termisk energi multiplisert med utslippseffektiviteten, uttrykt i %, 

28) «sesongavhengig energieffektivitet for termisk energi» (ηs,th) veid gjennomsnitt av nyttevirkningsgraden ved nominell 

varmeeffekt og nyttevirkningsgraden ved minste effekt, som tar høyde for kapslingens varmetap, 

29) «utslippseffektivitet» (ηs,flow) en korreksjon som anvendes ved beregning av sesongavhengig energieffektivitet ved 

romoppvarming i aktiv tilstand som tar høyde for den oppvarmede luftens tilsvarende luftstrøm og varmeeffekten, 

30) «kapslingens varmetapsfaktor» (Fenv) tap i sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming som følge av 

varmetapet fra varmegeneratoren til områder utenfor det rommet som skal varmes opp, uttrykt i %, 

31) «forbruk av tilleggselektrisitet» tap i sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming som følge av elektrisitets-

forbruket ved nominell varmeeffekt (elmax), ved minste effekt (elmin) og i hviletilstand (elsb), uttrykt i %, 

32) «beredskapsflammens tap» tap i sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming forårsaket av tennbrennerens 

effektforbruk, uttrykt i %, 

33) «effektforbruk til permanent beredskapsflamme» (Pign) effektforbruket til en brenner som er beregnet på å tenne 

hovedbrenneren, og som bare kan slukkes ved at brukeren griper inn, uttrykt i W på grunnlag av brenselets GCV, 

34) «røykgasstap» tap i sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i perioder der den primære generatoren ikke 

er i drift, uttrykt i %, 

Definisjoner knyttet til varmepumper, klimaanlegg og komfortkjølere 

35) «varmepumpe» et luftoppvarmingsprodukt 

a) hvis utendørs varmeveksler (fordamperen) trekker ut varme fra omgivelsesluft, avtrekksluft, vann eller varmekilder 

i jorden, 

b) som har en varmegenerator som bruker en dampkompresjonssyklus eller en sorpsjonssyklus, 

c) hvis innendørs varmeveksler (kondensatoren) avgir denne varmen til et luftbasert oppvarmingssystem, 

d) som kan være utstyrt med et supplerende varmeanlegg, 

e) som kan fungere omvendt, det vil si at den fungerer som et klimaanlegg, 

36) «luft-til-luft-varmepumpe» en varmepumpe som har en varmegenerator som bruker en dampkompresjonssyklus, som 

drives av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, og der den utendørs varmeveksleren (fordamperen) gjør det 

mulig med overføring av varme fra omgivelsesluften, 

37) «vann/kjølevæske-til-luft-varmepumpe» en varmepumpe som har en varmegenerator som bruker en dampkompre-

sjonssyklus, som drives av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, og der den utendørs varmeveksleren 

(fordamperen) gjør det mulig med overføring av varme fra vann eller kjølevæske, 

38) «takmontert varmepumpe» en luft-til-luft-varmepumpe som drives av en elektrisk kompressor, der fordamperen, kom-

pressoren og kondensatoren er integrert i én enkelt enhet, 

39) «sorpsjonsvarmepumpe» en varmepumpe som har en varmegenerator som bruker en sorpsjonssyklus basert på ytre 

forbrenning av brensel og/eller forsyning av varme,  
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40) «flerdelt varmepumpe» en varmepumpe som har en eller flere innendørs enheter, en eller flere kjølekretser, en eller flere 

kompressorer og en eller flere utendørs enheter, der de innendørs enhetene eventuelt kan reguleres individuelt, 

41) «klimaanlegg» et kjøleapparat som gir romkjøling, og 

a) hvis innendørs varmeveksler (fordamperen) trekker ut varme fra et luftbasert kjølesystem (varmekilden), 

b) som har en kjølegenerator som bruker en dampkompresjonssyklus eller en sorpsjonssyklus, 

c) hvis utendørs varmeveksler (kondensatoren) avgir denne varmen til en eller flere kjølelegemer, for eksempel 

omgivelsesluft, vann eller jord, og som eventuelt kan omfatte overføring av varme basert på fordamping av eksternt 

tilført vann, 

d) som kan fungere omvendt, det vil si at den fungerer som en varmepumpe, 

42) «luft-til-luft-klimaanlegg» et klimaanlegg som har en kjølegenerator som bruker en dampkompresjonssyklus, som 

drives av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, og der den utendørs varmeveksleren (kondensatoren) gjør det 

mulig med overføring av varme til luften, 

43) «vann/kjølevæske-til-luft-klimaanlegg» et klimaanlegg som har en kjølegenerator som bruker en dampkompre-

sjonssyklus, som drives av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, og der den utendørs varmeveksleren 

(kondensatoren) gjør det mulig med overføring av varme til vann eller kjølevæske, 

44) «takmontert klimaanlegg» et luft-til-luft-klimaanlegg som drives av en elektrisk kompressor, der fordamperen, 

kompressoren og kondensatoren er integrert i én enkelt enhet, 

45) «flerdelt klimaanlegg» et klimaanlegg som har en eller flere innendørs enheter, en eller flere kjølekretser, en eller flere 

kompressorer og en eller flere utendørs enheter, der de innendørs enhetene eventuelt kan reguleres individuelt, 

46) «sorpsjonsklimaanlegg» et klimaanlegg som har en kjølegenerator som bruker en sorpsjonssyklus basert på ytre 

forbrenning av brensel og/eller forsyning av varme, 

47) «luft-til-vann-komfortkjøler» en komfortkjøler som har en kjølegenerator som bruker en dampkompresjonssyklus, som 

drives av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, og der den utendørs varmeveksleren (kondensatoren) gjør det 

mulig med overføring av varme til luft, herunder overføring av varme basert på fordamping av eksternt tilført vann, 

forutsatt at innretningen også kan fungere uten ekstra tilført vann, bare ved bruk av luft, 

48) «vann/kjølevæske-til-vann-komfortkjøler» en komfortkjøler som har en kjølegenerator som bruker en dampkompre-

sjonssyklus, som drives av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, og der den utendørs varmeveksleren 

(kondensatoren) gjør det mulig med overføring av varme til vann eller kjølevæske, bortsett fra overføring av varme 

basert på fordamping av eksternt tilført vann, 

49) «sorpsjonskjøler til komfortkjøling» en komfortkjøler som har en kjølegenerator som bruker en sorpsjonssyklus basert 

på ytre forbrenning av brensel og/eller forsyning av varme, 

Definisjoner knyttet til beregningsmetoden for komfortkjølere, klimaanlegg og varmepumper 

50) «dimensjonerende referansevilkår» kombinasjonen av «dimensjonerende referansetemperatur», høyeste «bivalente 

temperatur» og høyeste «temperaturgrense for drift», som angitt i tabell 24 i vedlegg III, 

51) «dimensjonerende referansetemperatur» «utetemperatur» for enten kjøling (Tdesign,c) eller oppvarming (Tdesign,h), som 

angitt i tabell 24 i vedlegg III, der «dellastfaktoren» er lik 1, og som varierer avhengig av kjøle- eller oppvarmings-

sesongen, uttrykt i grader Celsius,  
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52) «bivalent temperatur» (Tbiv) den utetemperaturen (Tj) som er angitt av produsenten, der den angitte varmeeffekten er lik 

dellasten ved oppvarming, og under hvilken den angitte varmeeffekten suppleres med varmeeffekt fra elektrisk 

reserveanlegg for å dekke dellasten ved oppvarming, uttrykt i grader Celsius, 

53) «temperaturgrense for drift» (Tol) den utetemperaturen som er angitt av produsenten for oppvarming, og som er den 

nedre temperaturgrensen for at varmepumpen kan levere noen varmeeffekt, og der den angitte varmeeffekten er lik null, 

uttrykt i grader Celsius, 

54) «dellastfaktor» (pl(Tj)) «utetemperatur» minus 16 °C dividert med «dimensjonerende referansetemperatur» minus 16 °C 

for enten romkjøling eller romoppvarming, 

55) «sesong» et sett omgivelsesforhold utpekt som enten en oppvarmingssesong eller en kjølesesong, som for hver bin 

beskriver kombinasjonen av utetemperaturer og bin-timer som hører til den aktuelle sesongen, 

56) «dellast ved oppvarming» (Ph(Tj)) varmelasten ved en bestemt utetemperatur, beregnet som den dimensjonerende 

varmelasten multiplisert med dellastfaktoren og uttrykt i kW, 

57) «dellast ved kjøling» (Pc(Tj)) kjølelasten ved en bestemt utetemperatur, beregnet som den dimensjonerende kjølelasten 

multiplisert med dellastfaktoren og uttrykt i kW, 

58) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor» (SEER) klimaanleggets eller komfortkjølerens overordnede energieffek-

tivitetsfaktor, som er representativ for kjølesesongen, beregnet som «årlig referansekjølebehov» dividert med «årlig 

energiforbruk til kjøling», 

59) «sesongeffektfaktor» (SCOP) den overordnede effektfaktoren for en varmepumpe som bruker elektrisk kraft, som er 

representativ for oppvarmingssesongen, beregnet som «årlig referanseoppvarmingsbehov» dividert med «årlig 

energiforbruk til oppvarming», 

60) «årlig referansekjølebehov» (QC) det referansekjølebehovet som skal brukes som grunnlag for beregning av SEER, og 

beregnes som produktet av den dimensjonerende kjølelasten (Pdesign,c) og kjøletimeekvivalenter i aktiv tilstand (HCE)), 

uttrykt i kWh, 

61) «årlig referanseoppvarmingsbehov» (QH) det referanseoppvarmingsbehovet som hører til en bestemt oppvarmingssesong, 

som skal brukes som grunnlag for beregning av SCOP, og beregnes som produktet av den dimensjonerende varmelasten 

(Pdesign,h) og oppvarmingstimeekvivalenter i aktiv tilstand (HHE), uttrykt i kWh, 

62) «årlig energiforbruk til kjøling» (QCE) det energiforbruket som kreves for å oppfylle «årlig referansekjølebehov», og 

som er beregnet som «årlig referansekjølebehov» dividert med «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv 

tilstand» (SEERon) og elektrisitetsforbruket til enheten ved tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand og avslått 

tilstand og ved drift med veivhusoppvarming i kjølesesongen, uttrykt i kWh, 

63) «årlig energiforbruk til oppvarming» (QHE) det energiforbruket som kreves for å oppfylle «årlig referanseopp-

varmingsbehov», som hører til en bestemt oppvarmingssesong, og som er beregnet som «årlig referanseopp-

varmingsbehov» dividert med «sesongeffektfaktor i aktiv tilstand» (SCOPon) og elektrisitetsforbruket til enheten ved 

tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand og avslått tilstand og ved drift med veivhusoppvarming i opp-

varmingssesongen, uttrykt i kWh, 

64) «kjøletimeekvivalenter i aktiv tilstand» (HCE) antatt timeantall per år der enheten skal levere «dimensjonerende 

kjølelast» (Pdesign,c) for å dekke «årlig referansekjølebehov», uttrykt i timer, 

65) «oppvarmingstimeekvivalenter i aktiv tilstand» (HHE) antatt timeantall per år der en varmepumpe til varmluftsanlegg 

skal levere den dimensjonerende varmelasten for å dekke årlig referanseoppvarmingsbehov, uttrykt i timer, 

66) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand» (SEERon) gjennomsnittet av energieffektivitetsfaktoren for 

enheten i aktiv kjøletilstand, beregnet ut fra dellasten og bin-spesifikke energieffektivitetsfaktorer (EERbin(Tj)) og vektet 

med de bin-timene der bin-vilkåret forekommer,  
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67) «sesongeffektfaktor i aktiv tilstand» (SCOPon) gjennomsnittet av effektfaktoren for varmepumpen i aktiv tilstand for 

oppvarmingssesongen, beregnet ut fra dellasten, effekten fra det elektriske reservevarmeanlegget (dersom dette kreves) 

og bin-spesifikke effektfaktorer (COPbin(Tj)) og vektet med de bin-timene der bin-vilkåret forekommer, 

68) «bin-spesifikk effektfaktor» (COPbin(Tj)) effektfaktoren for varmepumpen som er spesifikk for hver binj med utetemperatur 

(Tj) i en sesong, avledet av dellasten, den angitte effekten og den angitte effektfaktoren (COPd(Tj) og beregnet for øvrige 

bin-vilkår gjennom interpolering/ekstrapolering, om nødvendig korrigert med gjeldende degraderingskoeffisient, 

69) «bin-spesifikk energieffektivitetsfaktor» (EERbin(Tj)) energieffektivitetsfaktoren som er spesifikk for hver binj med 

utetemperatur (Tj) i en sesong, avledet av dellasten, den angitte effekten og den angitte energieffektivitetsfaktoren 

(EERd(Tj)) og beregnet for øvrige bin-vilkår gjennom interpolering/ekstrapolering, om nødvendig korrigert med 

gjeldende degraderingskoeffisient, 

70) «angitt varmeeffekt» (Pdh(T)j)) varmeeffekten fra dampkompresjonssyklusen til en varmepumpe, som gjelder for en 

utetemperatur (Tj) og en innetemperatur (Tin), som angitt av produsenten, uttrykt i kW, 

71) «angitt kjøleeffekt» (Pdc(Tj)) kjøleeffekten fra dampkompresjonssyklusen til et klimaanlegg eller en komfortkjøler, som 

gjelder for en utetemperatur(Tj) og en innetemperatur (Tin), som angitt av produsenten, uttrykt i kW, 

72) «dimensjonerende varmelast» (Pdesign,h) varmelasten på en varmepumpe ved den dimensjonerende referansetemperaturen 

der den dimensjonerende varmelasten (Pdesign,h) er lik dellasten ved oppvarming ved en utetemperatur (Tj) som er lik den 

dimensjonerende referansetemperaturen for oppvarming (Tdesign,h), uttrykt i kW, 

73) «dimensjonerende kjølelast» (Pdesign,c) kjølelasten på en komfortkjøler eller et klimaanlegg ved de dimensjonerende 

referansevilkårene der den dimensjonerende kjølelasten (Pdesign,c) er lik angitt kjøleeffekt ved en utetemperatur (Tj) som 

er lik den dimensjonerende referansetemperaturen for kjøling(Tdesign,c), uttrykt i kW, 

74) «angitt effektfaktor» (COPd(Tj))) effektfaktoren ved et begrenset antall angitte bin (j) med utetemperatur (Tj), 

75) «angitt energieffektivitetsfaktor» (EERd(Tj) energieffektivitetsfaktoren ved et begrenset antall angitte bin (j) med 

utetemperatur (Tj), 

76) «reserveeffekt for elektrisk oppvarming» (elbu(Tj)) varmeeffekten fra et faktisk eller tenkt supplerende varmeanlegg 

med en COP på 1, som supplerer den angitte varmeeffekten (Pdh(Tj)) for å oppnå dellasten ved oppvarming (Ph(Tj)) 

dersom Pdh(Tj) er mindre enn Ph(Tj), for utetemperaturen (Tj), uttrykt i kW, 

77) «kapasitetsfaktor» dellasten ved oppvarming (Ph(Tj)) dividert med angitt varmeeffekt (Pdh(Tj)) eller dellasten ved kjøling 

(Pc(Tj)) dividert med angitt kjøleeffekt (Pdc(Tj))), 

Driftstilstander for beregning av sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming eller romkjøling for luftopp-

varmingsprodukter og kjøleapparater 

78) «aktiv tilstand» den tilstanden som tilsvarer timene med kjøle- eller varmelast fra bygningen, og der enhetens kjøle- 

eller oppvarmingsfunksjon er aktivert. Denne tilstanden kan omfatte en av/på-syklus på enheten for å oppnå eller 

opprettholde en ønsket innetemperatur, 

79) «hviletilstand» en tilstand der varmluftsaggregatet, komfortkjøleren, klimaanlegget eller varmepumpen er tilkoplet 

strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet for å fungere etter hensikten og gir bare følgende funksjoner 

som kan opprettholdes i ubegrenset tid: reaktiveringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og bare en angivelse av at 

reaktiveringsfunksjonen er aktivert, og/eller informasjons- eller statusvisning,  
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80) «reaktiveringsfunksjon» en funksjon som gjør det mulig å aktivere andre tilstander, herunder aktiv tilstand, ved bruk av 

fjernbetjening, herunder fjernkontroll via nettverket, innebygd sensor eller tidsur, til en tilstand som gir tilgang til 

ytterligere funksjoner, herunder hovedfunksjonen, 

81) «informasjons- eller statusvisning» en kontinuerlig funksjon som gir informasjon om eller angir utstyrets status på en 

visningsskjerm, herunder klokker, 

82) «avslått tilstand» en tilstand der komfortkjøleren, klimaanlegget eller varmepumpen er tilkoplet strømnettet, men ingen 

av funksjonene er aktive. Som «avslått tilstand» regnes også tilstander der det bare finnes en angivelse av «avslått 

tilstand», samt tilstander der det bare finnes funksjoner som skal sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(1), 

83) «tilstand med utkoplet termostat» den tilstanden som tilsvarer timene uten kjøle- eller varmelast, og der enhetens kjøle- 

eller oppvarmingsfunksjon er aktivert, men uten at enheten er i drift; en syklus i aktiv tilstand anses ikke for å være en 

tilstand med utkoplet termostat, 

84) «drift med veivhusoppvarming» den tilstanden der en enhet har aktivert en oppvarmingsinnretning for å hindre at det 

renner kjølemiddel inn i kompressoren, med henblikk på å begrense kjølemiddelkonsentrasjonen i oljen når 

kompressoren startes, 

85) «effektforbruk i avslått tilstand» (POFF) en enhets effektforbruk i avslått tilstand, uttrykt i kW, 

86) «effektforbruk i tilstand med utkoplet termostat» (PTO) en enhets effektforbruk i tilstand med utkoplet termostat, uttrykt 

i kW, 

87) «effektforbruk i hviletilstand» (PSB) en enhets effektforbruk i hviletilstand, uttrykt i kW, 

88) «effektforbruk ved veivhusoppvarming» (PCK) en enhets effektforbruk ved drift med veivhusoppvarming, uttrykt i kW, 

89) «driftstimer i avslått tilstand» (HOFF) det årlige antallet timer der enheten anses for å være i avslått tilstand, og som 

avhenger av den bestemte sesongen og funksjonen, 

90) «driftstimer i tilstand med utkoplet termostat» (HTO) det årlige antallet timer der enheten anses for å være i tilstand med 

utkoplet termostat, og som avhenger av den bestemte sesongen og funksjonen, 

91) «driftstimer i hviletilstand» (HSB) det årlige antallet timer der enheten anses for å være i hviletilstand, og som avhenger 

av den bestemte sesongen og funksjonen, 

92) «driftstimer med veivhusoppvarming» (HCK) det årlige antallet timer der enheten anses for å være i drift med 

veivhusoppvarming, og som avhenger av den bestemte sesongen og funksjonen, 

Definisjoner knyttet til beregningsmetoden for klimaanlegg, komfortkjølere og varmepumper som bruker brensel 

93) «sesongfaktor for primærenergi i kjøletilstand» (SPERc) den overordnede energieffektivitetsfaktoren for klimaanlegget 

eller komfortkjøleren som bruker brensel, og som er representativ for kjølesesongen, 

94) «sesongavhengig gassvirkningsgrad i kjøletilstand» (SGUEc) gassvirkningsgraden for hele kjølesesongen, 

95) «gassvirkningsgrad ved dellast» gassvirkningsgraden ved kjøling (GUEc,bin) eller oppvarming (GUEh,bin) ved 

utetemperatur Tj,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF av 15. desember 2004 om tilnærming av medlemsstatenes lover om elektromagnetisk 

kompatibilitet og om oppheving av direktiv 89/336/EØF (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24). 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/669 

 

96) «gassvirkningsgrad ved angitt effekt» gassvirkningsgraden ved kjøling (GUEcDC) eller oppvarming (GUEhDC) under 

forhold med angitt effekt som definert i vedlegg III tabell 21, og korrigert for enhetens mulige sykliske aktivitet, dersom 

den faktiske kjøleeffekten (QEc) overstiger kjølelasten (Pc(Tj)) eller den faktiske varmeeffekten (QEh) overstiger 

varmelasten (Ph(Tj)), 

97) «faktisk kjøleeffekt» (QEc) den målte kjøleeffekten korrigert for varme som avgis fra innretningen (en eller flere pumper 

eller vifter), og som sikrer at varmeoverføringsmediet sirkulerer gjennom den innendørs varmeveksleren, uttrykt i kW, 

98) «faktisk varmegjenvinningseffekt» den målte varmegjenvinningseffekten korrigert for varme som avgis fra innretningen 

(en eller flere pumper) i varmegjenvinningkretsløpet for kjøling (QEhr,c) eller oppvarming (Q Ehr,h), uttrykt i kW, 

99) «målt varmetilførsel til kjøling» (Qgmc) den målte tilførselen av brensel ved dellastforholdene som definert i vedlegg III 

tabell 21, uttrykt i kW, 

100) «sesongfaktor for hjelpeenergi i kjøletilstand» (SAEFc) hjelpeenergieffektiviteten for kjølesesongen, herunder bidraget 

fra følgende tilstander: tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming, 

101) «årlig referansekjølebehov» (QC) det årlige kjølebehovet beregnet som den dimensjonerende kjølelasten (Pdesign,c) 

multiplisert med kjøletimeekvivalenter i aktiv tilstand (HCE), 

102) «sesongfaktor for hjelpeenergi i aktiv kjøletilstand» (SAEFc,on) hjelpeenergieffektiviteten for kjølesesongen, unntatt 

bidraget fra følgende tilstander: tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift med 

veivhusoppvarming, 

103) «hjelpeenergifaktor i kjøletilstand ved dellast» (AEFc,bin) hjelpeenergieffektiviteten ved kjøling ved utetemperatur(Tj), 

104) «elektrisk inngangseffekt i kjøletilstand» (PEc) faktisk elektrisk inngangseffekt ved kjøling, uttrykt i kW, 

105) «sesongfaktor for primærenergi i oppvarmingstilstand» (SPERh) den overordnede energieffektivitetsfaktoren for den 

varmepumpen som bruker brensel, og som er representativ for oppvarmingssesongen, 

106) «sesongavhengig gassvirkningsgrad i oppvarmingstilstand» (SGUEh) gassvirkningsgraden for oppvarmingssesongen, 

107) «faktisk varmeeffekt» (QEh) den målte varmeeffekten korrigert for varme som avgis fra innretningen (en eller flere 

pumper eller vifter), og som sikrer at varmeoverføringsmediet sirkulerer gjennom den innendørs varmeveksleren, uttrykt 

i kW, 

108) «målt varmetilførsel til oppvarming» (Qgmh) den målte tilførselen av brensel ved dellastforholdene som definert i 

vedlegg III tabell 21, uttrykt i kW, 

109) «sesongfaktor for hjelpeenergi i oppvarmingstilstand» (SAEFh) hjelpeenergieffektiviteten for oppvarmingssesongen, 

herunder bidraget fra følgende tilstander: tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift med 

veivhusoppvarming, 

110) «årlig referanseoppvarmingsbehov» (QH) det årlige behovet for oppvarming beregnet som den dimensjonerende 

varmelasten multiplisert med oppvarmingstimeekvivalenter i aktiv tilstand (HHE), 

111) «sesongfaktor for hjelpeenergi i aktiv oppvarmingstilstand» (SAEFh,on) hjelpeenergieffektiviteten for oppvarmings-

sesongen, unntatt bidraget fra følgende tilstander: tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift 

med veivhusoppvarming, 

112) «hjelpeenergifaktor i oppvarmingstilstand ved dellast» (AEFh,bin) hjelpeenergieffektiviteten ved oppvarming ved 

utetemperatur Tj,  
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113) «hjelpeenergifaktor ved angitt effekt» hjelpeenergifaktoren ved kjøling (AEFc,dc) eller oppvarming (AEFh,dc) ved 

dellastforholdene som definert i vedlegg III tabell 21, og korrigert for enhetens mulige sykliske aktivitet, dersom den 

faktiske kjøleeffekten (QEc) overstiger kjølelasten (Pc(Tj)) eller den faktiske varmeeffekten (QEh) overstiger varmelasten 

(Ph(Tj)), 

114) «elektrisk inngangseffekt i oppvarmingstilstand» (PEh) faktisk elektrisk inngangseffekt ved oppvarming, uttrykt i kW, 

115) «NOx-utslipp fra varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med forbrenningsmotor» samlet utslipp av nitrogen-

monoksid og nitrogendioksid fra varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med forbrenningsmotor, målt ved 

standard driftsforhold ved hjelp av en motorturtall-ekvivalent, uttrykt i mg nitrogendioksid per kWh tilført brensel på 

grunnlag av GCV, 

116) «motorturtall-ekvivalent» (Erpmequivalent) antall omdreininger per minutt for forbrenningsmotoren beregnet på grunnlag 

av et motorturtall på henholdsvis 70, 60, 40 og 20 % dellast ved oppvarming (eller kjøling dersom det ikke finnes noen 

oppvarmingsfunksjon) og vektingsfaktorer på henholdsvis 0,15, 0,25, 0,30 og 0,30,. 

Definisjoner knyttet til prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

117) «nominell inngangseffekt» (DA) den elektriske inngangseffekten som kreves for at en prosesskjøler til bruk ved høye 

temperaturer (med kompressor, en eller flere kondensatorvifter eller pumper, og en eller flere fordampingspumper og 

eventuelt hjelpeutstyr) skal kunne levere den nominelle kuldeeffekten, uttrykt i kW med to desimaler, 

118) «nominell energieffektivitetsfaktor» (EERA) den nominelle kuldeeffekten, uttrykt i kW, dividert med den nominelle 

inngangseffekten, uttrykt i kW med to desimaler, 

119) «sesongavhengig energiytelsesfaktor» (SEPR) effektivitetsfaktoren for en prosesskjøler til bruk ved høye temperaturer 

ved standard driftsforhold, som er representativ for variasjonene i last og omgivelsestemperatur i løpet av året, beregnet 

som forholdet mellom årlig kuldebehov og årlig elektrisitetsforbruk, 

120) «årlig kuldebehov» summen av hver bin-spesifikke kuldelast multiplisert med tilsvarende antall bin-timer, 

121) «kuldelast» den nominelle kuldeeffekten multiplisert med dellastfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye 

temperaturer, uttrykt i kW med to desimaler, 

122) «dellast» (Pc(Tj)) kuldelasten ved en bestemt omgivelsestemperatur (Tj), beregnet som fullasten multiplisert med 

dellastfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, som tilsvarer den samme omgivelsestemperaturen Tj, 

uttrykt i kW med to desimaler, 

123) «dellastfaktor for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer» (PR(Tj)) 

a) for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som bruker luftkjølt kondensator, omgivelsestemperaturen Tj 

minus 5 °C dividert med referanseomgivelsestemperaturen minus 5 °C multiplisert med 0,2 og lagt til 0,8. For 

omgivelsestemperaturer som er høyere enn referanseomgivelsestemperaturen, skal dellastfaktoren for 

prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer være 1. For omgivelsestemperaturer som er lavere enn 5 °C, skal 

dellastfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer være 0,8, 

b) for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som bruker vannkjølt kondensator, vanninntakstemperaturen 

(kondensatorens vanninntak) minus 9 °C dividert med referanseomgivelsestemperaturen ved kondensatorens 

vanninntak (30 °C) minus 9 °C multiplisert med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer (kondensatorens 

vanninntak) som er høyere enn referanseomgivelsestemperaturen, skal dellastfaktoren for prosesskjølere til bruk 

ved høye temperaturer være 1. For omgivelsestemperaturer som er lavere enn 9 °C (kondensatorens vanninntak), 

skal dellastfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer være 0,8, 

c) som angis i prosent med én desimal, 
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124) «årlig elektrisitetsforbruk» elektrisitetsforbruket beregnet som summen av forholdet mellom hvert bin-spesifikke 

kjølebehov og tilsvarende bin-spesifikke energieffektivitetsfaktor, multiplisert med tilsvarende antall bin-timer, 

125) «omgivelsestemperatur» 

a) for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som bruker luftkjølt kondensator, tørrtemperaturen uttrykt i grader 

Celsius, 

b) for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som bruker vannkjølt kondensator, vanninntakstemperaturen ved 

kondensatoren, uttrykt i grader Celsius, 

126) «referanseomgivelsestemperatur» omgivelsestemperaturen uttrykt i grader Celsius, der dellastfaktoren for prosesskjølere 

til bruk ved høye temperaturer er lik 1. Den skal fastsettes til 35 °C. For luftkjølte prosesskjølere til bruk ved høye 

temperaturer fastsettes luftinntakstemperaturen til kondensatoren til 35 °C, mens vanninntakstemperaturen til 

kondensatoren for vannkjølte prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer fastsettes til 30 °C med en utendørs 

lufttemperatur på 35 °C ved kondensatoren, 

127) «energieffektivitetsfaktor ved dellast» (EERPL(Tj)) energieffektivitetsfaktoren for hver bin i løpet av året, avledet av den 

angitte energieffektivitetsfaktoren (EERDC) for angitte bin og beregnet for øvrige bin ved lineær interpolering, 

128) «angitt kuldebehov» kuldelasten ved angitte bin-vilkår og beregnet som den nominelle kuldeeffekten multiplisert med 

den tilsvarende dellastfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, 

129) «angitt energieffektivitetsfaktor» (EERDC) energieffektivitetsfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

på et bestemt målepunkt, om nødvendig korrigert med degraderingskoeffisienten dersom den laveste angitte 

kuldeeffekten overstiger kuldelasten eller interpoleres, dersom de nærmeste angitte kuldeeffektene ligger over og under 

kuldelasten, 

130) «angitt inngangseffekt» den elektriske inngangseffekten som kreves for at prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

når den angitte kuldeeffekten på et bestemt målepunkt, 

131) «angitt kuldeeffekt» den kuldeeffekten som prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer avgir for å dekke det angitte 

kuldebehovet på et bestemt målepunkt, 

Definisjoner knyttet til viftekonvektorer 

132) «samlet elektrisk inngangseffekt» (Pelec) den samlede elektriske effekten som enheten, herunder en eller flere vifter og 

hjelpeutstyr, tar opp. 

 _____   
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming 

1. Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for luftoppvarmingsprodukter: 

a) Fra 1. januar 2018 skal den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for luftoppvarmingsprodukter 

ikke ligge under verdiene i tabell 1: 

Tabell 1 

Første trinn - minste sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming for luftoppvarmingsprodukter, 

uttrykt i % 

 ηs,h (*) 

Varmluftsaggregater som bruker brensel, unntatt B1-varmluftsaggregater med en 

nominell varmeytelse på under 10 kW, og unntatt C2- og C4-varmluftsaggregater med 

en nominell varmeytelse på under 15 kW 

72 

B1-varmluftsaggregater med en nominell varmeytelse på under 10 kW, og C2- og  

C4-varmluftsaggregater med en nominell varmeytelse på under 15 kW 
68 

Elektriske varmluftsaggregater 30 

Luft-til-luft-varmepumper som drives av en elektrisk motor, unntatt takmonterte 

varmepumper 
133 

Takmonterte varmepumper 115 

Luft-til-luft-varmepumper som drives av en forbrenningsmotor 120 

(*) Angis i de relevante tabellene i dette vedlegg og i den tekniske dokumentasjonen, avrundet til én desimal. 

For flerdelte varmepumper skal produsenten fastslå samsvar med denne forordning på grunnlag av målinger og beregnin-

ger i samsvar med vedlegg III. For hver modell av enheter som monteres utendørs, skal det vedlegges en liste over 

anbefalte kombinasjoner med kompatible innendørs enheter i den tekniske dokumentasjonen. Samsvarserklæringen får 

deretter anvendelse på alle kombinasjoner som er oppført på denne listen. Listen over anbefalte kombinasjoner skal gjøres 

tilgjengelig før innkjøp/leasing/leie av en utendørs enhet. 

b) Fra 1. januar 2021 skal den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for luftoppvarmingsprodukter 

ikke ligge under verdiene i tabell 2: 

Tabell 2 

Annet trinn - minste sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming for luftoppvarmingsprodukter, 

uttrykt i % 

 ηs,h (*) 

Varmluftsaggregater som bruker brensel, unntatt B1-varmluftsaggregater med en 

nominell varmeytelse på under 10 kW, og unntatt C2- og C4-varmluftsaggregater med 

en nominell varmeytelse på under 15 kW 

78 

Elektriske varmluftsaggregater 31 

Luft-til-luft-varmepumper som drives av en elektrisk motor, unntatt takmonterte 

varmepumper 
137 
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 ηs,h (*) 

Takmonterte varmepumper 125 

Luft-til-luft-varmepumper som drives av en forbrenningsmotor 130 

(*) Angis i de relevante tabellene i dette vedlegg og i den tekniske dokumentasjonen, avrundet til én desimal. 

For flerdelte varmepumper skal produsenten fastslå samsvar med denne forordning på grunnlag av målinger og 

beregninger i samsvar med vedlegg III. For hver modell av enheter som monteres utendørs, skal det vedlegges en liste 

over anbefalte kombinasjoner med kompatible innendørs enheter i den tekniske dokumentasjonen. Samsvarserklæringen 

får deretter anvendelse på alle kombinasjoner som er oppført på denne listen. Listen over anbefalte kombinasjoner skal 

gjøres tilgjengelig før innkjøp/leasing/leie av en utendørs enhet. 

2. Sesongavhengig energieffektivitet ved romkjøling for kjøleapparater: 

a) Fra 1. januar 2018 skal den sesongavhengige energieffektiviteten ved romkjøling for kjøleapparater ikke ligge under 

verdiene i tabell 3: 

Tabell 3 

Første trinn - minste sesongavhengige energieffektivitet ved romkjøling for kjøleapparater, uttrykt i % 

 ηs,c (*) 

Luft-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt < 400 kW, når de drives av en 

elektrisk motor 
149 

Luft-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 400 kW, når de drives av en 

elektrisk motor 
161 

Vann/kjølevæske-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt < 400 kW, når de 

drives av en elektrisk motor 
196 

Vann/kjølevæske-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 400 kW og  

< 1 500 kW, når de drives av en elektrisk motor 
227 

Vann/kjølevæske-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 1 500 kW, når de 

drives av en elektrisk motor 
245 

Luft-til-vann-komfortkjølere, når de drives av en forbrenningsmotor 144 

Luft-til-luft-klimaanlegg som drives av en elektrisk motor, unntatt takmonterte 

klimaanlegg 
181 

Takmonterte klimaanlegg 117 

Luft-til-luft-klimaanlegg som drives av en forbrenningsmotor 157 

(*) Angis i de relevante tabellene i dette vedlegg og i den tekniske dokumentasjonen, avrundet til én desimal. 

For flerdelte klimaanlegg skal produsenten fastslå samsvar med denne forordning på grunnlag av målinger og beregninger 

i samsvar med vedlegg III. For hver modell av enheter som monteres utendørs, skal det vedlegges en liste over anbefalte 

kombinasjoner med kompatible innendørs enheter i den tekniske dokumentasjonen. Samsvarserklæringen får deretter 

anvendelse på alle kombinasjoner som er oppført på denne listen. Listen over anbefalte kombinasjoner skal gjøres 

tilgjengelig før innkjøp/leasing/leie av en utendørs enhet.  
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b) Fra 1. januar 2021 skal den sesongavhengige energieffektiviteten ved romkjøling for kjøleapparater ikke ligge under 

verdiene i tabell 4: 

Tabell 4 

Annet trinn - minste sesongavhengige energieffektivitet ved romkjøling for kjøleapparater, uttrykt i % 

 ηs,c (*) 

Luft-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt < 400 kW, når de drives av en 

elektrisk motor 
161 

Luft-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 400 kW, når de drives av en 

elektrisk motor 
179 

Vann/kjølevæske-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt < 400 kW, når de 

drives av en elektrisk motor 
200 

Vann/kjølevæske-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 400 kW og  

< 1 500 kW, når de drives av en elektrisk motor 
252 

Vann/kjølevæske-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 1 500 kW, når de 

drives av en elektrisk motor 
272 

Luft-til-vann-kjølere med en nominell kjøleeffekt ≥ 400 kW, når de drives av en 

elektrisk motor 
154 

Luft-til-luft-klimaanlegg som drives av en elektrisk motor, unntatt takmonterte 

klimaanlegg 
189 

Takmonterte klimaanlegg 138 

Luft-til-luft-klimaanlegg som drives av en forbrenningsmotor 167 

(*) Angis i de relevante tabellene i dette vedlegg og i den tekniske dokumentasjonen, avrundet til én desimal. 

For flerdelte klimaanlegg skal produsenten fastslå samsvar med denne forordning på grunnlag av målinger og beregninger 

i samsvar med vedlegg III. For hver modell av enheter som monteres utendørs, skal det vedlegges en liste over anbefalte 

kombinasjoner med kompatible innendørs enheter i den tekniske dokumentasjonen. Samsvarserklæringen får deretter 

anvendelse på alle kombinasjoner som er oppført på denne listen. Listen over anbefalte kombinasjoner skal gjøres 

tilgjengelig før innkjøp/leasing/leie av en utendørs enhet. 

3. Sesongavhengig energiytelsesfaktor for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer: 

a) Fra 1. januar 2018 skal den sesongavhengige energiytelsesfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

ikke ligge under verdiene i tabell 5: 

Tabell 5 

Første trinn - sesongavhengig energiytelsesfaktor for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Varmeoverføringsmedium på kondensatorsiden Nominell kuldeeffekt Minsteverdi for SEPR(*) 

Luft 

PA < 400 kW 4,5 

PA ≥ 400 kW 5,0 
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Varmeoverføringsmedium på kondensatorsiden Nominell kuldeeffekt Minsteverdi for SEPR(*) 

Vann 

PA < 400 kW 6,5 

400 kW ≤ PA < 1 500 kW 7,5 

PA ≥ 1 500 kW 8,0 

(*) Angis i de relevante tabellene i dette vedlegg og i den tekniske dokumentasjonen, avrundet til to desimaler. 

b) Fra 1. januar 2021 skal den sesongavhengige energiytelsesfaktoren for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

ikke ligge under verdiene i tabell 6: 

Tabell 6 

Annet trinn - sesongavhengig energiytelsesfaktor for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Varmeoverføringsmedium på kondensatorsiden Nominell kuldeeffekt Minsteverdi for SEPR(*) 

Luft 

PA < 400 kW 5,0 

PA ≥ 400 kW 5,5 

Vann 

PA < 400 kW 7,0 

400 kW ≤ PA < 1 500 kW 8,0 

PA ≥ 1 500 kW 8,5 

(*) Angis i de relevante tabellene i dette vedlegg og i den tekniske dokumentasjonen, avrundet til to desimaler. 

4. Utslipp av nitrogenoksider: 

a) Fra 26. september 2018 skal utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, fra varmluftsaggregater, varme-

pumper, komfortkjølere og klimaanlegg ikke overstige verdiene i tabell 7: 

Tabell 7 

Første trinn - høyeste tillatte utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i mg/kWh tilført brensel på grunnlag av GCV 

Varmluftsaggregater som bruker gassformig brensel 100 

Varmluftsaggregater som bruker flytende brensel 180 

Varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med motor med ytre forbrenning 

som bruker gassformig brensel 
70 

Varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med motor med ytre forbrenning 

som bruker flytende brensel 
120 

Varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med motor med ytre forbrenning 

som bruker gassformig brensel 
240 

Varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med motor med ytre forbrenning 

som bruker flytende brensel 
420 
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b) Fra 1. januar 2021 skal utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, fra varmluftsaggregater ikke overstige 

verdiene i tabell 8: 

Tabell 8 

Annet trinn - høyeste tillatte utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i mg/kWh tilført brensel på grunnlag av GCV 

Varmluftsaggregater som bruker gassformig brensel 70 

Varmluftsaggregater som bruker flytende brensel 150 

5. Produktinformasjon: 

a) Fra 1. januar 2018 skal bruksanvisningene for installatører og sluttbrukere, og fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører 

produsentene, deres representanter og importører, inneholde følgende produktinformasjon: 

1) For varmluftsaggregater, opplysningene i tabell 9 i dette vedlegg, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III. 

2) For komfortkjølere, opplysningene i tabell 10 i dette vedlegg, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III. 

3) For luft-til-luft-klimaanlegg, opplysningene i tabell 11 i dette vedlegg, målt og beregnet i samsvar med 

vedlegg III. 

4) For vann/kjølevæske-til-luft-klimaanlegg, opplysningene i tabell 12 i dette vedlegg, målt og beregnet i samsvar 

med vedlegg III. 

5) For viftekonvektorer, opplysningene i tabell 13 i dette vedlegg, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III. 

6) For varmepumper, opplysningene i tabell 14 i dette vedlegg, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III. 

7) For prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, opplysningene i tabell 15 i dette vedlegg, målt og beregnet i 

samsvar med vedlegg III. 

8) Eventuelle særlige forholdsregler som skal tas når produktet monteres, installeres eller vedlikeholdes. 

9) For varmegeneratorer eller kjølegeneratorer som er utformet for luftoppvarmingsprodukter eller kjøleapparater, 

og yttermantler til luftoppvarmingsprodukter eller kjøleapparater som skal utstyres med slike varme- eller 

kjølegeneratorer, deres egenskaper, monteringskravene for å sikre samsvar med kravene til miljøvennlig 

utforming for luftoppvarmingsprodukter eller kjøleapparater, og, dersom det er hensiktsmessig, listen over de 

kombinasjonene som anbefales av produsenten. 

10) For flerdelte varmepumper og flerdelte klimaanlegg, en liste over egnede innendørs enheter. 

11) For B1-, C2- og C4-varmluftsaggregater, følgende standardtekst: «Dette varmluftsaggregatet er bare beregnet på 

tilkopling til en avtrekkskanal som deles av flere husstander i eksisterende bygninger. På grunn av en lavere 

effektivitet skal all annen bruk av dette varmluftsaggregatet unngås, ettersom det vil medføre høyere 

energiforbruk og høyere driftskostnader.». 

b) Fra 1. januar 2018 skal bruksanvisninger for installatører og sluttbrukere, samt en seksjon for fagfolk på de fritt tilgjen-

gelige nettstedene som tilhører produsentene, deres representanter og importører, inneholde følgende produkt-

informasjon: 

1) Opplysninger om demontering, materialgjenvinning og/eller sluttbehandling av kasserte produkter. 

c) Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende 

elementer: 

1) Opplysningene angitt i bokstav a).  
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2) Dersom opplysningene om en bestemt modellkombinasjon er framskaffet ved beregninger på grunnlag av 

konstruksjonen og/eller ved ekstrapolering fra andre kombinasjoner, skal den tekniske dokumentasjonen 

inneholde nærmere opplysninger om disse beregningene og/eller ekstrapoleringene, samt om prøvinger som er 

gjort for å kontrollere nøyaktigheten av de utførte beregningene, herunder nærmere opplysninger om den 

matematiske modellen for beregning av ytelse for slike kombinasjoner, og om målinger utført for å kontrollere 

denne modellen, samt en liste over alle andre modeller der opplysningene i den tekniske dokumentasjonen er 

framskaffet på samme måte. 

d) Produsentene, deres representanter og importører av komfortkjølere, luft-til-luft-klimaanlegg og vann/kjølevæske-til-

luft-klimaanlegg, varmepumper og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer skal på anmodning gi laboratorier 

som foretar markedstilsyn, nødvendige opplysninger om en enhets innstillinger, som eventuelt er brukt for å fastsette 

enhetens angitte effekt, og verdiene for SEER/EER, SCOP/COP og SEPR/COP, og opplyse om hvor slike 

opplysninger kan innhentes. 

Tabell 9 

Opplysningskrav for varmluftsaggregater 

Modell(er): Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

B1-varmluftsaggregat: [ja/nei] 

C2-varmluftsaggregat: [ja/nei] 

C4-varmluftsaggregat: [ja/nei] 

Brenseltype: [gass/flytende/elektrisitet] 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Effekt  Nyttevirkningsgrad 

Nominell varme-

effekt 
Prated,h x,x kW 

 Nyttevirkningsgrad ved 

nominell varmeeffekt(*) 
ηnom x,x % 

Minste effekt Pmin x,x kW 
 Nyttevirkningsgrad ved 

minste effekt(*) 
ηpl x,x % 

Elektrisitetsforbruk(*)  Annet 

Ved nominell 

varmeeffekt 
elmax x,xxx kW 

 Kapslingens varmetapsfaktor 
Fenv x,x % 

Ved minste effekt elmin x,xxx kW 
 Tennbrennerens 

effektforbruk(*) 
Pign x,x kW 

I hviletilstand elsb x,xxx kW 

 Utslipp av 

nitrogenoksider(*)(**) 
NOx x 

mg/kWh 

tilført 

energi 

(GCV) 

     Utslippseffektivitet ηs,flow x,x % 

     Sesongavhengig 

energieffektivitet ved 

romoppvarming 

ηs,h x,x % 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) Ikke relevant for elektriske varmluftsaggregater. 

(**) Fra 26. september 2018. 
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Tabell 10 

Opplysningskrav for komfortkjølere 

Modell(er): Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

Utendørs varmeveksler for kjøleren: [angi: luft eller vann/kjølevæske] 

Innendørs varmeveksler for kjøleren: [standard: vann] 

Type: Kompressordrevet dampkompresjon eller sorpsjon 

Dersom det er relevant: Kompressorens drivmekanisme: [elektrisk motor eller brenselfyrt, gassformig eller flytende brensel, 

forbrenningsmotor eller motor med ytre forbrenning] 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Nominell kjøle-

effekt 
Prated,c x,x kW 

 Sesongavhengig energief-

fektivitet ved romkjøling 
ηs,c x,x % 

Angitt kjøleeffekt ved dellast ved en gitt utetemperatur Tj 
 Angitt energieffektivitetsfaktor eller gassvirkningsgrad / 

hjelpeenergifaktor for dellast ved en gitt utetemperatur Tj 

Tj = + 35 °C Pdc x,x kW 

 

Tj = + 35 °C 

EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,

bin 

x,x % 

Tj = + 30 °C Pdc x,x kW 

 

Tj = + 30 °C 

EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,

bin 

x,x % 

Tj = + 25 °C Pdc x,x kW 

 

Tj = + 25 °C 

EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,

bin 

x,x % 

Tj = + 20 °C Pdc x,x kW 

 

Tj = + 20 °C 

EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,

bin 

x,x % 

         

Degraderings-

koeffisient for 

effektivitetstap 

for kjølere(*) 

Cdc x,x — 

     

Effektforbruk i andre tilstander enn «aktiv tilstand» 

Avslått tilstand POFF x,xxx kW 
 Drift med veivhus-

oppvarming 
PCK x,xxx kW 

Tilstand med 

utkoplet termostat 
PTO x,xxx kW 

 
Hviletilstand PSB x,xxx kW 
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Annet 

Effektregulering fast/trinnvis/variabel  For luft-til-vann-komfort-

kjølere: Luftgjennom-

strømning, målt utendørs 

— x m3/h 

Lydeffektnivå, 

utendørs 
LWA x,x/x,x dB 

 For vann/kjølevæske-til-

vann-kjølere: Nominell 

væske- eller vannmengde-

strøm, utendørs varme-

veksler 

— x m3/h 
Utslipp av nitrogen-

oksider (dersom 

relevant) 

NOx(**) x 

mg/kWh 

tilført energi 

(GCV) 

 

GWP for 

kjølemiddelet 
  

kg CO2eq 

(100 år) 

     

Standard driftsforhold: [lav temperatur/middels temperatur] 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) Dersom Cdc ikke bestemmes ved måling, er standard degraderingskoeffisient for kjølere 0,9. 

(**) Fra 26. september 2018. 

Tabell 11 

Opplysningskrav for luft-til-luft-klimaanlegg 

Modell(er): Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

Utendørs varmeveksler for klimaanlegg: [standard: luft] 

Innendørs varmeveksler for klimaanlegg: [standard: luft] 

Type: Kompressordrevet dampkompresjon eller sorpsjon 

Dersom det er relevant: Kompressorens drivmekanisme: [elektrisk motor eller brenselfyrt, gassformig eller flytende brensel, 

forbrenningsmotor eller motor med ytre forbrenning] 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Nominell 

kjøleeffekt Prated,c x,x kW 

 Sesongavhengig energi-

effektivitet ved romkjø-

ling 

ηs,c x,x % 

Angitt kjøleeffekt ved dellast ved en gitt utetemperatur Tj og 

innetemperatur 27°/19 °C (tørr/våt) 

 Angitt energieffektivitetsfaktor eller gassvirkningsgrad / 

hjelpeenergifaktor for dellast ved en gitt utetemperatur Tj 

Tj = + 35 °C Pdc x,x kW 
 

Tj = + 35 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

Tj = + 30 °C Pdc x,x kW 
 

Tj = + 30 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 
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Tj = + 25 °C Pdc x,x kW 
 

Tj = + 25 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

Tj = + 20 °C Pdc x,x kW 
 

Tj = + 20 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

         

Degraderings-

koeffisient for 

klimaanlegg(*) 

Cdc x,x — 

     

Effektforbruk i andre tilstander enn «aktiv tilstand» 

Avslått tilstand POFF x,xxx kW 
 Drift med veivhus-

oppvarming 
PCK x,xxx kW 

Tilstand med utkoplet 

termostat 
PTO x,xxx kW 

 
Hviletilstand PSB x,xxx kW 

         

Annet 

Effektregulering fast/trinnvis/variabel 

 For luft-til-luft-klima-

anlegg: Luftgjennom-

strømning, målt 

utendørs 

— x m3/h 

Lydeffektnivå, 

utendørs 
LWA x,x/x,x 

dB      

Dersom motordrevet: 

Utslipp av nitrogen-

oksider 

NOx (**) x 

mg/kWh 

tilført brensel 

(GCV) 

 

GWP for kjølemid-

delet 

  kg CO2eq 

(100 år) 

     

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) Dersom Cdc ikke bestemmes ved måling, er standard degraderingskoeffisient for klimaanlegg 0,25. 

(**) Fra 26. september 2018. 

Dersom opplysningene gjelder flerdelte klimaanlegg, kan prøvingsresultatene og ytelsesdataene oppnås på grunnlag av ytelsen til den utendørs 

enheten, med en kombinasjon av innendørs enheter som er anbefalt av produsenten eller importøren. 
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Tabell 12 

Opplysningskrav for vann/kjølevæske-til-luft-klimaanlegg 

Modell(er): Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

Utendørs varmeveksler for klimaanlegg: [standard: vann/kjølevæske] 

Innendørs varmeveksler for klimaanlegg: [standard: luft] 

Type: Kompressordrevet dampkompresjon eller sorpsjon 

Dersom det er relevant: Kompressorens drivmekanisme: [elektrisk motor eller brenselfyrt, gassformig eller flytende brensel, 

forbrenningsmotor eller motor med ytre forbrenning] 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Nominell kjøleeffekt Prated,c x,x kW 

 Sesongavhengig 

energieffektivitet 

ved romkjøling 

ηs,c x,x % 

Angitt kjøleeffekt ved dellast ved en gitt utetemperatur Tj og innetemperatur 

27°/19 °C (tørr/våt) 

 Angitt energieffektivitetsfaktor eller gassvirkningsgrad / 

hjelpeenergifaktor for dellast ved en gitt utetemperatur Tj 

Utetemperatur 

Tj 

Kjøletårn 

(inntak/utløp) 

Jordet         

Tj = + 35 °C 30/35 10/15 Pdc x,x kW 
 

Tj = + 35 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

Tj = + 30 °C 26/* 10/* Pdc x,x kW 
 

Tj = + 30 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

Tj = + 25 °C 22/* 10/* Pdc x,x kW 
 

Tj = + 25 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

Tj = + 20 °C 18/* 10/* Pdc x,x kW 
 

Tj = + 20 °C 
EERd eller 

GUEc,bin/AEFc,bin 
x,x % 

         

Degraderingskoeffisient for 

klimaanlegg(**) 
Cdc x,x — 

     

Effektforbruk i andre tilstander enn «aktiv tilstand» 

Avslått tilstand POFF x,xxx kW 
 Drift med veivhus-

oppvarming 
PCK x,xxx kW 

Tilstand med utkoplet termostat PTO x,xxx kW  Hviletilstand PSB x,xxx kW 
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Annet 

Effektregulering fast/trinnvis/variabel      

Lydeffektnivå, utendørs LWA x,x/x,x dB  For vann/ 

kjølevæske-til-

luft-klimaanlegg: 

Nominell væske- 

eller vann-

mengdestrøm, 

utendørs varme-

veksler 

— x m3/h Dersom motordrevet: 

Utslipp av nitrogenoksider 

(dersom relevant) 

NOx (***) x 

mg/kWh 

tilført brensel 

(GCV) 

 

GWP for kjølemiddelet   kg CO2eq  

(100 år) 

     

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(**) Dersom Cdc ikke bestemmes ved måling, er standard degraderingskoeffisient for klimaanlegg 0,25. 

(***) Fra 26. september 2018. Dersom opplysningene gjelder flerdelte klimaanlegg, kan prøvingsresultatene og ytelsesdataene oppnås på grunnlag av 

ytelsen til den utendørs enheten, med en kombinasjon av innendørs enheter som er anbefalt av produsenten eller importøren. 

Tabell 13 

Opplysningskrav for viftekonvektorer 

Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Kjøleeffekt (merkbart) Prated,c x,x kW  Samlet elektrisk inngangseffekt Pelec x,xxx kW 

Kjøleeffekt (latent) Prated,c x,x kW 

 Lydeffektnivå (per hastighets-

innstilling, dersom det er 

relevant) 

LWA x,x/osv. dB 

Varmeeffekt Prated,h x,x kW      

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

Tabell 14 

Opplysningskrav for varmepumper 

Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

Utendørs varmeveksler for varmepumpe: [angi: luft/vann/kjølevæske] 

Innendørs varmeveksler for varmepumpe: [angi: luft/vann/kjølevæske] 

Angivelse av om anlegget er utstyrt med et supplerende varmeanlegg: ja/nei 

Dersom det er relevant: Kompressorens drivmekanisme: [elektrisk motor eller brenselfyrt, gassformig eller flytende brensel, 

forbrenningsmotor eller motor med ytre forbrenning] 

Parametrer skal angis for gjennomsnittlig oppvarmingssesong; det er valgfritt om parametrer for varmere og kaldere oppvarmings-

sesong angis. 
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Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Nominell varme-

effekt 
Prated,h x,x kW 

 Sesongavhengig energi-

effektivitet ved romopp-

varming 

ηs,h x,x % 

Angitt varmeeffekt ved dellast ved innetemperatur 20 °C og 

utetemperatur Tj 

 Angitt effektfaktor eller gassvirkningsgrad / hjelpeenergifaktor for dellast ved en 

gitt utetemperatur Tj 

Tj = – 7 °C Pdh x,x kW 
 

Tj = – 7 °C 
COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

Tj = + 2 °C Pdh x,x kW 
 

Tj = + 2 °C 
COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

Tj = + 7 °C Pdh x,x kW 
 

Tj = + 7 °C 
COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

Tj = + 12 °C Pdh x,x kW 
 

Tj = + 12 °C 
COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

Tbiv = bivalent 

temperatur 
Pdh x,x kW 

 
Tbiv = bivalent temperatur 

COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

TOL = tempera-

turgrense for drift 
Pdh x,x kW 

 TOL = temperaturgrense for 

drift 

COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

For luft-til-vann-

varmepumper:  

Tj = – 15 °C 

(dersom TOL < – 

20 °C) 

Pdh x,x kW 

 

For vann-til-luft-varme-

pumper: Tj = – 15 °C 

(dersom TOL < – 20 °C) 

COPd eller 

GUEh,bin/AEFh,bin 
x,x % 

Bivalent temperatur Tbiv x °C 

 For vann-til-luft-varme-

pumper: Temperaturgrense 

for drift 

Tol x °C 

         

Degraderings-

koeffisient for 

varmepumper(**) 

Cdh x,x — 

 

 

   

Effektforbruk i andre tilstander enn «aktiv tilstand»  Supplerende varmeanlegg 

Avslått tilstand POFF x,xxx kW 
 Reserveeffekt for 

oppvarming(*) 
elbu x,x kW 

Tilstand med 

utkoplet termostat 
PTO x,xxx kW 

 
Type energitilførsel  

Drift med veivhus-

oppvarming 
PCK x,xxx kW 

 
Hviletilstand PSB x,xxx kW 
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Annet 

Effektregulering fast/trinnvis/variabel 

 For luft-til-luft-

varmepumper: 

Luftgjennomstrømning, 

målt utendørs 

— x m3/h 

Lydeffektnivå, målt 

innendørs/utendørs 
LWA x,x/x,x dB 

 
For vann/kjølevæske-til-

luft-varmepumper: 

Nominell væske- eller 

vannmengdestrøm, 

utendørs varmeveksler 

— x m3/h 
Utslipp av 

nitrogenoksider 

(dersom relevant) 

NOx (***) x 
mg/kWh tilført 

brensel (GCV) 

 

GWP for 

kjølemiddelet 
  

kg CO2eq  

(100 år) 

     

Kontakt-

opplysninger 

Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) 

(**) Dersom Cdh ikke bestemmes ved måling, er standard degraderingskoeffisient for varmepumper 0,25. 

(***) Fra 26. september 2018. 

Dersom opplysningene gjelder flerdelte varmepumper, kan prøvingsresultatene og ytelsesdataene oppnås på grunnlag av ytelsen til den utendørs 

enheten, med en kombinasjon av innendørs enheter som er anbefalt av produsenten eller importøren. 

Tabell 15 

Opplysningskrav for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder: 

Type kondensering: [luftkjølt/vannkjølt] 

Kjølemiddel/-midler: [opplysninger som identifiserer det eller de kjølemidlene som er beregnet brukt sammen med 

prosesskjøleren] 

Element Symbol Verdi Enhet 

Driftstemperatur t 7 °C 

Sesongavhengig energiytelsesfaktor SEPR x,xx [-] 

Årlig elektrisitetsforbruk Q x kWh/a 

    

 

Parametrer ved fullast og referanseomgivelsestemperatur ved målepunkt A(**) 

Nominell kuldeeffekt PA x,xx kW 

Nominell inngangseffekt DA x,xx kW 

Nominell energieffektivitetsfaktor EERDC,A x,xx [-] 
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Parametrer ved målepunkt B 

Angitt kuldeeffekt PB x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DB x,xx kW 

Angitt energieffektivitetsfaktor EERDC,B x,xx [-] 

    

Parametrer ved målepunkt C 

Angitt kuldeeffekt PC x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DC x,xx kW 

Angitt energieffektivitetsfaktor EERDC,C x,xx [-] 

    

Parametrer ved målepunkt D 

Angitt kuldeeffekt PD x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DD x,xx kW 

Angitt energieffektivitetsfaktor EERDC,D x,xx [-] 

    

Annet 

Effektregulering fast/trinnvis(**)/variabel 

Degraderingskoeffisient for kjølere(*) Cdc x,xx [-] 

GWP for kjølemiddelet   
kg CO2eq  

(100 år) 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

(*) Dersom Cdc ikke bestemmes ved måling, er standard degraderingskoeffisient for kjølere 0,9. 

(**) For enheter med trinnvis effektregulering skal to verdier delt med en skråstrek («/») angis i hver rute i den delen som viser til 

«kuldeeffekt» og «EER». 
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VEDLEGG III 

Målinger og beregninger 

1. Med henblikk på 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 tar hensyn til allment anerkjente metoder som 

representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. De skal oppfylle vilkårene og de tekniske parametrene angitt i nr. 2–8. 

2. Allmenne vilkår for målinger og beregninger: 

a) Med sikte på beregningene som angis i nr. 3–8, skal elektrisitetsforbruket multipliseres med omregningsfaktoren CC  

på 2,5. 

b) Utslipp av nitrogenoksider skal måles som summen av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid, og uttrykkes som 

nitrogendioksidekvivalenter. 

c) For varmepumper som er utstyrt med et supplerende varmeanlegg, skal målingen og beregningen av nominell 

varmeeffekt, sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, lydeffektnivå og utslipp av nitrogenoksider 

omfatte det supplerende varmeanlegget. 

d) En varmegenerator som er utformet for et luftoppvarmingsprodukt, eller en yttermantel som skal utstyres med en slik 

generator, skal prøves med henholdsvis en egnet yttermantel eller en egnet generator. 

e) En kjølegenerator som er utformet for et kjøleapparat, eller en yttermantel som skal utstyres med en slik generator, skal 

prøves med henholdsvis en egnet yttermantel eller en egnet generator. 

3. Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmluftsaggregater: 

a) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs,h skal beregnes som sesongavhengig energieffektivitet 

ved romoppvarming i aktiv tilstand ηs,on som tar hensyn til den sesongavhengige energieffektiviteten for termisk energi 

ηs,th, kapslingens varmetapsfaktor Fenv og utslippseffektiviteten ηs,flow, korrigert for bidrag som tar høyde for regulering av 

varmeytelse, forbruk av tilleggselektrisitet, røykgasstap og tennbrennerens effektforbruk Pign (dersom relevant). 

4. Sesongavhengig energieffektivitet ved romkjøling for komfortkjølere og klimaanlegg som drives av elektriske motorer: 

a) Med henblikk på målingene i forbindelse med klimaanlegg skal innetemperaturen være 27 °C. 

b) Ved fastsettelse av lydeffektnivået skal driftsforholdene være standard driftsforhold som angitt i tabell 16 (luft-til-luft-

varmepumper og -klimaanlegg), tabell 17 (vann/kjølevæske-til-vann-komfortkjølere), tabell 18 (luft-til-vann-

komfortkjølere) og tabell 19 (vann/kjølevæske-til-luft-varmepumper og -klimaanlegg). 

c) Den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren i aktiv tilstand SEERon skal beregnes på grunnlag av dellasten ved 

kjøling Pc(Tj) og den bin-spesifikke energieffektivitetsfaktoren EERbin(Tj), og skal vektes med de bin-timene der bin-

vilkåret foreligger, idet det tas hensyn til følgende forhold: 

1) De dimensjonerende referansevilkårene angitt i tabell 24. 

2) Den gjennomsnittlige europeiske kjølesesongen angitt i tabell 27. 

3) Dersom det er aktuelt, virkningene av energieffektivitetstapet som følge av en syklus, avhengig av hvordan 

kjøleeffekten reguleres. 

4) Det årlige referansekjølebehovet QC skal være den dimensjonerende kjølelasten Pdesign,c multiplisert med 

kjøletimeekvivalentene i aktiv tilstand HCE angitt i tabell 29. 

5) Det årlige energiforbruket til kjøling QCE skal beregnes som summen av 

i) forholdet mellom det årlige referansekjølebehovet QC og energieffektivitetsfaktoren i aktiv tilstand  

SEERon og 

ii) energiforbruket i tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i 

løpet av sesongen.  
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6) Den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren SEER skal beregnes som forholdet mellom det årlige 

referansekjølebehovet QC og det årlige referanseenergiforbruket til kjøling QCE. 

7) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romkjøling ηs,c skal beregnes som den sesongavhengige energi-

effektivitetsfaktoren SEER dividert med omregningsfaktoren CC, korrigert for bidrag som tar høyde for tempera-

turregulering og, bare for vann/kjølevæske-til-vann-komfortkjølere eller vann/kjølevæske-til-luft-klimaanlegg, 

elektrisitetsforbruket til en eller flere grunnvannspumper. 

d) For flerdelte luft-til-luft-klimaanlegg skal målingene og beregningene være basert på ytelsen til den utendørs enheten, i 

kombinasjon med en eller flere innendørs enheter, som er anbefalt av produsenten eller importøren. 

5. Sesongavhengig energieffektivitet ved romkjøling for komfortkjølere og klimaanlegg som drives av forbrenningsmotor: 

a) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romkjøling ηs,c skal beregnes på grunnlag av sesongfaktoren for 

primærenergi i kjøletilstand SPERC, korrigert for bidrag som tar høyde for temperaturregulering og, bare for vann/ 

kjølevæske-til-vann-komfortkjølere eller vann/kjølevæske-til-luft-klimaanlegg, elektrisitetsforbruket til en eller flere 

grunnvannspumper. 

b) Sesongfaktoren for primærenergi i kjøletilstand SPERC skal beregnes på grunnlag av den sesongavhengige 

gassvirkningsgraden i kjøletilstand SGUEC og sesongfaktoren for hjelpeenergi i kjøletilstand SAEFC, idet det tas 

hensyn til omregningsfaktoren for elektrisitet CC. 

c) Den sesongavhengige gassvirkningsgraden i kjøletilstand SGUEC skal være basert på dellasten ved kjøling Pc(Tj) 

dividert med den bin-spesifikke gassvirkningsgraden for kjøling ved dellast GUEc,bin, vektet med de bin-timene der 

bin-vilkår foreligger, ved anvendelse av de vilkårene som er angitt i nr. 5 bokstav h). 

d) SAEFC skal være basert på det årlige referansekjølebehovet QC og det årlige energiforbruket til kjøling QCE. 

e) Det årlige referansekjølebehovet QC skal være basert på den dimensjonerende kjølelasten Pdesign,c multiplisert med 

kjøletimeekvivalentene i aktiv tilstand HCE angitt i tabell 29. 

f) Det årlige energiforbruket til kjøling QCE skal beregnes som summen av 

1) forholdet mellom det årlige referansekjølebehovet QC og sesongfaktoren for hjelpeenergi i aktiv kjøletilstand 

SAEFc,on og 

2) energiforbruket i hviletilstand, tilstand med utkoplet termostat, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i 

løpet av sesongen. 

g) SAEFc,on skal være basert på (i den grad det er relevant) dellasten ved kjøling Pc(Tj) og hjelpeenergifaktoren i 

kjøletilstand ved dellast AEFc,bin, vektet med de bin-timene der bin-vilkår foreligger, ved anvendelse av de vilkårene 

som er angitt nedenfor: 

h) Vilkårene for å beregne SGUEc og SAEFc,on skal ta hensyn til følgende: 

1) De dimensjonerende referansevilkårene angitt i tabell 24. 

2) Den gjennomsnittlige europeiske kjølesesongen angitt i tabell 27. 

3) Dersom det er aktuelt, virkningene av energieffektivitetstapet som følge av en syklus, avhengig av hvordan 

kjøleeffekten reguleres. 

6. Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for elektriske varmepumper: 

a) Med henblikk på målingene i forbindelse med varmepumper skal innetemperaturen være 20 °C. 

b) Ved fastsettelse av lydeffektnivå skal driftsforholdene være standard driftsforhold som angitt i tabell 16 (luft-til-luft-

varmepumper) og tabell 19 (vann/kjølevæske-til-luft-varmepumper). 

c) Sesongeffektfaktoren i aktiv tilstand SCOPon skal beregnes på grunnlag av dellasten ved oppvarming Ph(Tj), 

reserveeffekten for elektrisk oppvarming (elbu(Tj)) (dersom relevant) og den bin-spesifikke effektfaktoren COPbin(Tj) 

og vektet med de bin-timene der bin-vilkår foreligger, idet det tas hensyn til følgende: 

1) De dimensjonerende referansevilkårene angitt i tabell 24.  
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2) Den gjennomsnittlige europeiske oppvarmingssesongen angitt i tabell 26. 

3) Dersom det er aktuelt, virkningene av energieffektivitetstapet som følge av en syklus, avhengig av hvordan 

varmeeffekten reguleres. 

d) Det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH skal være den dimensjonerende varmelasten Pdesign,h multiplisert med 

oppvarmingstimeekvivalentene i aktiv tilstand HHE angitt i tabell 29. 

e) Det årlige energiforbruket til oppvarming QHE skal beregnes som summen av 

1) forholdet mellom det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH og sesongeffektfaktoren i aktiv tilstand SCOPon og 

2) energiforbruket i tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i 

løpet av sesongen. 

f) Sesongeffektfaktoren SCOP skal beregnes som forholdet mellom det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH og det 

årlige energiforbruket til oppvarming QHE. 

g) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs,h skal beregnes som sesongeffektfaktoren SCOP 

dividert med omregningsfaktoren CC, korrigert for bidrag som tar høyde for temperaturregulering og, bare for 

vann/kjølevæske-til-luft-varmepumper, elektrisitetsforbruket til en eller flere grunnvannspumper. 

h) For flerdelte varmepumper skal målingene og beregningene være basert på ytelsen til den utendørs enheten, i 

kombinasjon med en eller flere innendørs enheter, som er anbefalt av produsenten eller importøren. 

7. Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmepumper som drives av forbrenningsmotor: 

a) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs,h skal beregnes på grunnlag av sesongfaktoren for 

primærenergi i oppvarmingstilstand SPERh, korrigert for bidrag som tar høyde for temperaturregulering og, bare for 

vann/kjølevæske-til-vann-varmepumper, elektrisitetsforbruket til en eller flere grunnvannspumper. 

b) Sesongfaktoren for primærenergieffektivitet i oppvarmingstilstand SPERh skal beregnes på grunnlag av den sesongav-

hengige gassvirkningsgraden i oppvarmingstilstand SGUEh og sesongfaktoren for hjelpeenergi i oppvarmingstilstand 

SAEFh, idet det tas hensyn til omregningsfaktoren for elektrisitet CC. 

c) Den sesongavhengige gassvirkningsgraden i oppvarmingstilstand SGUEh skal være basert på dellasten ved oppvarming 

Ph(Tj) dividert med den bin-spesifikke gassvirkningsgraden ved oppvarming ved dellast GUEc,bin, vektet med de bin-

timene der bin-vilkår foreligger, ved anvendelse av de vilkårene som er angitt nedenfor: 

d) SAEFh skal være basert på det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH og det årlige referanseenergiforbruket til 

oppvarming QHE. 

e) Det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH skal være basert på den dimensjonerende varmelasten Pdesign,h multiplisert 

med de årlige timeekvivalentene i aktiv tilstand HHE angitt i tabell 29. 

f) Det årlige energiforbruket til oppvarming QHE skal beregnes som summen av 

1) forholdet mellom det årlige referanseoppvarmingsbehovet QH og sesongfaktoren for hjelpeenergi i aktiv 

oppvarmingstilstand SAEFh,on og 

2) energiforbruket i tilstand med utkoplet termostat, hviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i 

løpet av den aktuelle sesongen. 

g) SAEFh,on skal være basert på (i den grad det er relevant) dellasten ved oppvarming Ph(Tj) og hjelpeenergifaktoren i 

oppvarmingstilstand ved dellast AEFh,bin, vektet med de bin-timene der bin-vilkår foreligger, ved anvendelse av de 

vilkårene som er angitt nedenfor: 

h) Vilkårene for å beregne SGUEh og SAEFh,on skal ta hensyn til følgende: 

1) De dimensjonerende referansevilkårene angitt i tabell 24. 
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2) Den gjennomsnittlige europeiske oppvarmingssesongen angitt i tabell 26. 

3) Dersom det er aktuelt, virkningene av energieffektivitetstapet som følge av en syklus, avhengig av hvordan 

varmeeffekten reguleres. 

8. Allmenne vilkår for målinger og beregninger for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Med henblikk på å fastsette verdiene for nominell og angitt kjøleeffekt, inngangseffekt, energieffektivitetsfaktor og 

sesongavhengig energiytelsesfaktor, skal målinger foretas under følgende forhold: 

a) Referanseomgivelsestemperaturen ved den utendørs varmeveksleren skal være 35 °C for luftkjølte prosesskjølere til bruk 

ved høye temperaturer, og vanninntakstemperaturen ved kondensatoren skal være 30 °C (målepunkt med en utendørs 

lufttemperatur på 35 °C) for vannkjølte prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer. 

b) Utløpstemperaturen på væsken ved den innendørs varmeveksleren skal være 7 °C tørrtemperatur. 

c) Variasjonene i omgivelsestemperatur i løpet av året, som er representative for gjennomsnittlige klimaforhold i Den 

europeiske union, og det tilsvarende antallet timer da disse temperaturene forekommer, skal være som angitt i tabell 28. 

d) Virkningen av energieffektivitetstapet som følge av en syklus, avhengig av hvilken type effektregulering prosesskjøleren 

til bruk ved høye temperaturer er utstyrt med, skal enten måles eller settes til en standardverdi. 

Tabell 16 

Standard driftsforhold for luft-til-luft-varmepumper og -klimaanlegg 

 

Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Inntak, 

tørrtemperatur i °C 

Inntak, 

våttemperatur i °C 

Inntak, 

tørrtemperatur i °C 

Inntak, 

våttemperatur i °C 

Oppvarmingstilstand 

(for varmepumper) 

Uteluft/resirkulert luft 7 6 20 15 maks. 

Avtrekksluft/uteluft 20 12 7 6 

Kjøletilstand (for 

klimaanlegg) 

Uteluft/resirkulert luft 35 24(*) 27 19 

Avtrekksluft/resirkulert 

luft 
27 19 27 19 

Avtrekksluft/uteluft 27 19 35 24 

(*) Kravet til våttemperatur anvendes ikke ved prøving av enheter som ikke fordamper kondensat. 
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Tabell 17 

Standard driftsforhold for vann/kjølevæske-til-vann-komfortkjølere 

 Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Inntakstemperatur 

i °C 

Utløpstemperatur i 

°C 

Inntakstemperatur i 

°C 
Utløpstemperatur i °C 

Kjøletilstand 

Vann-til-vann (for opp-

varming med lav 

temperatur) fra 

kjøletårn 

30 35 12 7 

Vann-til-vann (for opp-

varming med middels 

temperatur) fra 

kjøletårn 

30 35 23 18 

Tabell 18 

Standard driftsforhold for luft-til-vann-komfortkjølere 

 Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Inntakstemperatur 

i °C 

Utløpstemperatur 

i °C 

Inntakstemperatur i 

°C 
Utløpstemperatur i °C 

Kjøletilstand 

Luft-til-vann (ved 

bruk med lav 

temperatur) 

35 — 12 7 

Luft-til-vann (ved 

bruk med middels 

temperatur) 

35 — 23 18 

Tabell 19 

Standard driftsforhold for vann/kjølevæske-til-luft-varmepumper og -klimaanlegg 

 Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Inntakstemperatur i 

°C 

Utløpstemperatur i 

°C 

Inntak, tørrtemperatur 

i °C 

Inntak, 

våttemperatur i °C 

Oppvarmingstilstand 

(for varmepumper) 

Vann 10 7 20 15 maks. 

Kjølevæske 0 – 3(*) 20 15 maks. 

Vannkretsløp 20 17(*) 20 15 maks. 

Kjøletilstand (for 

klimaanlegg) 

Kjøletårn 30 35 27 19 

Jordet (vann eller 

kjølevæske) 
10 15 27 19 

(*) For enheter som er konstruert til oppvarmings- og kjøletilstand, den gjennomstrømningen som oppnås under prøvingen ved standard 

driftsforhold i kjøletilstand. 
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Tabell 20 

Referanseomgivelsestemperaturer for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Målepunkt 
Dellastfaktor for prosesskjølere til bruk 

ved høye temperaturer 

Dellastfaktor 

(%) 
Utendørs varmeveksler (°C) 

Innendørs varmeveksler 

Fordamper: vanninntaks-/ 

vannutløpstemperatur 

(°C) 

Fast utløp 

A 80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD) 100 

Luftinntakstemperatur 

35 

12/7 
Vanninntaks-/vannutløps-

temperatur 

30/35 

Tabell 21 

Dellastforhold for klimaanlegg, komfortkjølere og varmepumper 

Målepunkt Utetemperatur Dellastfaktor Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Luft-til-luft-klimaanlegg 

 Tj (°C)  Uteluftens tørrtemperatur (°C) Inneluftens tørrtemperatur (våttemperatur) (°C) 

A 35 100 % 35 27 (19) 

B 30 74 % 30 27 (19) 

C 25 47 % 25 27 (19) 

D 20 21 % 20 27 (19) 

Vann-til-luft-klimaanlegg 

Målepunkt Tj (°C) Dellastfaktor 

Inntaks-/ 

utløpstemperatur 

(°C) for kjøletårn 

eller vannkretsløp 

Inntaks-/ 

utløpstemperatur 

(°C) for jording 

(vann eller 

kjølevæske) 

Inneluftens tørrtemperatur (våttemperatur) (°C) 

A 35 100 % 30/35 10/15 27 (19) 

B 30 74 % 26/(*) 10/(*) 27 (19) 

C 25 47 % 22/(*) 10/(*) 27 (19) 

D 20 21 % 18/(*) 10/(*) 27 (19) 
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Luft-til-vann-komfortkjølere 

Målepunkt Tj (°C) Dellastfaktor Uteluftens tørrtemperatur (°C) 

Vanninntaks-/vannutløps-

temperatur (°C) for viftekonvektor Vanninntaks-/ 

vannutløpstemperatur 

(°C) for gulvkjøling 
Fast utløp 

Variabelt 

utløp(*)(*) 

A 35 100 % 35 12/7 12/7 23/18 

B 30 74 % 30 (*)/7 (*)/8,5 (*)/18 

C 25 47 % 25 (*)/7 (*)/10 (*)/18 

D 20 21 % 20 (*)/7 (*)/11,5 (*)/18 

Vann-til-vann-komfortkjølere 

Målepunkt Tj (°C) Dellastfaktor 

Inntaks-/ 

utløpstemperatur 

(°C) for kjøletårn 

eller vannkretsløp 

Innløps-/ 

utløpstemperatur 

(°C) for jording 

(vann eller 

kjølevæske) 

Vanninntaks-/vannutløps-

temperatur (°C) for viftekonvektor Vanninntaks-

/vannutløpstemperatur 

(°C) for gulvkjøling Fast utløp Variabelt 

utløp(*)(*) 

A 35 100 % 30/35 10/15 12/7 12/7 23/18 

B 30 74 % 26/(*) 10/(*) (*)/7 (*)/8,5 (*)/18 

C 25 47 % 22/(*) 10/(*) (*)/7 (*)/10 (*)/18 

D 20 21 % 18/(*) 10/(*) (*)/7 (*)/11,5 (*)/18 

Luft-til-luft-varmepumper 

Målepunkt Tj (°C) Dellastfaktor 
Uteluftens tørrtemperatur (våttemperatur) 

(°C) 
Inneluftens tørrtemperatur (°C) 

A – 7 88 % – 7 (– 8) 20 

B + 2 54 % + 2 (+ 1) 20 

C + 7 35 % + 7 (+ 6) 20 

D + 12 15 % + 12 (+ 11) 20 

E Tol 
Avhengig 

av Tol 
Tj = Tol 20 

F Tbiv 
Avhengig 

av Tbiv 
Tj = Tbiv 20 
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Vann/kjølevæske-til-luft-varmepumpe 

Målepunkt Tj (°C) Dellastfaktor 

Grunnvann Kjølevæske 

Inneluftens tørrtemperatur (°C) Inntaks-/ 

utløpstemperatur 

(°C) 

Inntaks-/ 

utløpstem-

peratur (°C) 

A – 7 88 % 10/(*) 0/(*) 20 

B + 2 54 % 10/(*) 0/(*) 20 

C + 7 35 % 10/(*) 0/(*) 20 

D + 12 15 % 10/(*) 0/(*) 20 

E Tol Avhengig av Tol 10/(*) 0/(*) 20 

F Tbiv Avhengig av Tbiv 10/(*) 0/(*) 20 

(*) Utløpstemperatur avhengig av vannmengdestrømmen bestemt ved standard driftsforhold (100 % dellastfaktor ved kjøling, 88 % ved 

oppvarming). 

Tabell 22 

Dellastforhold ved beregning av SEPR for luftkjølte prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Målepunkt 
Dellastfaktor for prosesskjølere til bruk ved 

høye temperaturer 
Dellastfaktor (%) 

Utendørs varmeveksler Innendørs varmeveksler 

Luftinntakstemperatur 

(°C) 

Fordamper: vanninntaks-/ 

vannutløpstemperatur (°C) 

Fast utløp 

A 80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD) 100 35 12/7 

B 80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD) 93 25 (*)/7 

C 80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD) 87 15 (*)/7 

D 80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD) 80 5 (*)/7 

(*) Med den vannmengdestrømmen som bestemmes under «A»-prøving for enheter med en fast eller variabel vannmengdestrøm. 
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Tabell 23 

Dellastforhold ved beregning av SEPR for vannkjølte prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Målepunkt 
Dellastfaktor for prosesskjølere til bruk ved 

høye temperaturer 
Dellastfaktor (%) 

Vannkjølt kondensator 
Innendørs 

varmeveksler 

Vanninntaks-/ 

vannutløpstemper

atur (°C) 

Utendørs 

lufttemperatur 

(°C) 

Fordamper: vann-

inntaks-/vannutløps-

temperatur (°C) 

Fast utløp 

A 80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD) 100 30/35 35 12/7 

B 80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD) 93 23/(*) 25 (*)/7 

C 80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD) 87 16/(*) 15 (*)/7 

D 80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD) 80 9/(*) 5 (*)/7 

(*) Med den vannmengdestrømmen som bestemmes under «A»-prøving for enheter med en fast eller variabel vannmengdestrøm. 

Tabell 24 

Dimensjonerende referansevilkår for komfortkjølere, klimaanlegg og varmepumper 

Funksjon Sesong 

Dimensjonerende referansetemperatur tørr (våt) 

Tdesign,c 

Kjøling Gjennomsnitt 

35 (24) °C 

Dimensjonerende 

referansetemperatur 

Høyeste bivalente 

temperatur 

Høyeste temperaturgrense for 

drift 

Tdesign,h Tbiv Tol 

Oppvarming 

Gjennomsnitt – 10 (– 11) °C + 2 °C – 7 °C 

Varmere 2 (– 1) °C 7 °C 2 °C 

Kaldere – 22 (– 23) °C – 7 °C – 15 °C 

Tabell 25 

Standard driftsforhold for viftekonvektorer 

Prøving av kjøling Prøving av oppvarming Prøving av lydeffektnivå 

Lufttemperatur 
27 °C (tørr) 

19 °C (våt) 
Lufttemperatur 20 °C (tørr) 

Under omgivelses-

forhold uten vann-

mengdestrøm 

Vanninntaks-

temperatur 
7 °C 

Vanninntaks-

temperatur 

45 °C for enheter med to rør 

65 °C for enheter med fire rør 

Stigning i 

vanntemperatur 
5 °C 

Fall i vanntem-

peratur 

5 °C for enheter med to rør 

10 °C for enheter med fire rør 

  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/695 

 

Tabell 26 

Europeiske oppvarmingssesonger for varmepumper 

binj Tj (°C) 

Hj (timer/år) 

Varmere Gjennomsnitt Kaldere 

1 til 8 – 30 til – 23 0 0 0 

9 – 22 0 0 1 

10 – 21 0 0 6 

11 – 20 0 0 13 

12 – 19 0 0 17 

13 – 18 0 0 19 

14 – 17 0 0 26 

15 – 16 0 0 39 

16 – 15 0 0 41 

17 – 14 0 0 35 

18 – 13 0 0 52 

19 – 12 0 0 37 

20 – 11 0 0 41 

21 – 10 0 1 43 

22 – 9 0 25 54 

23 – 8 0 23 90 

24 – 7 0 24 125 

25 – 6 0 27 169 

26 – 5 0 68 195 

27 – 4 0 91 278 

28 – 3 0 89 306 

29 – 2 0 165 454 

30 – 1 0 173 385 

31 0 0 240 490 

32 1 0 280 533 

33 2 3 320 380 

34 3 22 357 228 
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binj Tj (°C) 

Hj (timer/år) 

Varmere Gjennomsnitt Kaldere 

35 4 63 356 261 

36 5 63 303 279 

37 6 175 330 229 

38 7 162 326 269 

39 8 259 348 233 

40 9 360 335 230 

41 10 428 315 243 

42 11 430 215 191 

43 12 503 169 146 

44 13 444 151 150 

45 14 384 105 97 

46 15 294 74 61 

Timer i alt: 3 590 4 910 6 446 

Tabell 27 

Europeisk kjølesesong for komfortkjølere og klimaanlegg 

Bin Utetemperatur (tørr) 

«Gjennomsnittlig kjølesesong» 

EER-beregning 

bin-timer 

j Tj hj 

# °C timer/år 

1 17 205 EER(D) 

2 18 227 EER(D) 

3 19 225 EER(D) 

4 20 225 D — Målt verdi 

5 21 216 Lineær interpolering 

6 22 215 Lineær interpolering 

7 23 218 Lineær interpolering 

8 24 197 Lineær interpolering 
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Bin Utetemperatur (tørr) 

«Gjennomsnittlig kjølesesong» 

EER-beregning 

bin-timer 

j Tj hj 

# °C timer/år 

9 25 178 C — Målt verdi 

10 26 158 Lineær interpolering 

11 27 137 Lineær interpolering 

12 28 109 Lineær interpolering 

13 29 88 Lineær interpolering 

14 30 63 B — Målt verdi 

15 31 39 Lineær interpolering 

16 32 31 Lineær interpolering 

17 33 24 Lineær interpolering 

18 34 17 Lineær interpolering 

19 35 13 A — Målt verdi 

20 36 9 EER(A) 

21 37 4 EER(A) 

22 38 3 EER(A) 

23 39 1 EER(A) 

24 40 0 EER(A) 

Tabell 28 

Europeisk referansekjølesesong for prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

binj Tj (°C) Hj (timer/år) 

1 – 19 0,08 

2 – 18 0,41 

3 – 17 0,65 

4 – 16 1,05 

5 – 15 1,74 

6 – 14 2,98 



Nr. 62/698 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

binj Tj (°C) Hj (timer/år) 

7 – 13 3,79 

8 – 12 5,69 

9 – 11 8,94 

10 – 10 11,81 

11 – 9 17,29 

12 – 8 20,02 

13 – 7 28,73 

14 – 6 39,71 

15 – 5 56,61 

16 – 4 76,36 

17 – 3 106,07 

18 – 2 153,22 

19 – 1 203,41 

20 0 247,98 

21 1 282,01 

22 2 275,91 

23 3 300,61 

24 4 310,77 

25 5 336,48 

26 6 350,48 

27 7 363,49 

28 8 368,91 

29 9 371,63 

30 10 377,32 

31 11 376,53 

32 12 386,42 

33 13 389,84 

34 14 384,45 

35 15 370,45 

36 16 344,96 
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binj Tj (°C) Hj (timer/år) 

37 17 328,02 

38 18 305,36 

39 19 261,87 

40 20 223,90 

41 21 196,31 

42 22 163,04 

43 23 141,78 

44 24 121,93 

45 25 104,46 

46 26 85,77 

47 27 71,54 

48 28 56,57 

49 29 43,35 

50 30 31,02 

51 31 20,21 

52 32 11,85 

53 33 8,17 

54 34 3,83 

55 35 2,09 

56 36 1,21 

57 37 0,52 

58 38 0,40 

Tabell 29 

Driftstimer per funksjonstilstand for komfortkjølere, klimaanlegg og varmepumper 

Sesong 

Driftstimer 

Påslått tilstand 
Tilstand med 

utkoplet termostat 
Hviletilstand Avslått tilstand 

Drift med veiv-

husoppvarming 

HCE (kjøling), HHE 

(oppvarming) 
HTO HSB HOFF HCK 

Kjøling (for å 

beregne SEER) 

Gjennomsnitt 600 659 1 377 0 2 036 

Kaldere 300 436 828 0 1 264 

Varmere 900 767 1 647 0 2 414 
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Sesong 

Driftstimer 

Påslått tilstand 
Tilstand med 

utkoplet termostat 
Hviletilstand Avslått tilstand 

Drift med veiv-

husoppvarming 

HCE (kjøling), HHE 

(oppvarming) 
HTO HSB HOFF HCK 

Bare oppvarming (for 

å beregne SCOP) 

Gjennomsnitt 1 400 179 0 3 672 3 851 

Kaldere 2 100 131 0 2 189 2 320 

Varmere 1 400 755 0 4 345 5 100 

Oppvarming, dersom 

reversibel (for å 

beregne SCOP) 

Gjennomsnitt 1 400 179 0 0 179 

Kaldere 2 100 131 0 0 131 

Varmere 1 400 755 0 0 755 
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VEDLEGG IV 

Framgangsmåter for verifisering 

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 bare en enhet per modell. 

2. En modell av luftoppvarmingsproduktet, kjøleapparatet, prosesskjøleren til bruk ved høye temperaturer eller viftekon-

vektoren skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning 

a) dersom de angitte verdiene oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II, og dersom de framlagte verdiene og de verdiene 

som er brukt til å bestemme disse verdiene når det gjelder modellens samsvar, ikke er mer gunstige for produsenten 

eller importøren enn verdiene i den tekniske dokumentasjonen, herunder prøvingsrapporter, og 

b) dersom prøvingen av enheten viser at alle målte parametrer og de verdiene som er beregnet ut fra denne eller disse 

målingene, er i samsvar med følgende toleranser: 

1) For luftoppvarmingsprodukter: Dersom den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs,h ikke 

er lavere enn den angitte verdien minus 8 % ved enhetens nominelle varmeeffekt. 

2) For kjøleapparater: Dersom den sesongavhengige energieffektiviteten ved romkjøling ηs,c ikke er lavere enn den 

angitte verdien minus 8 % ved enhetens nominelle kjøleeffekt. 

3) For luftoppvarmingsprodukter og/eller kjøleapparater: Dersom lydeffektnivået LWA ikke er høyere enn den 

angitte verdien pluss 2,0 dB. 

4) For luftoppvarmingsprodukter eller kjøleapparater som bruker brensel: Dersom utslippene av nitrogenoksider, 

uttrykt i nitrogendioksid, ikke er høyere enn den angitte verdien pluss 20 %. 

5) For prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer: Dersom SEPR-verdien ikke er lavere enn den angitte verdien 

minus 10 % ved enhetens nominelle kuldeeffekt, og den nominelle energieffektivitetsfaktoren EERA ikke er mer 

enn 5 % lavere enn den angitte verdien, målt ved den nominelle kuldeeffekten. 

3. Dersom resultatet nevnt i nr. 2, ikke oppnås for modeller av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, prosesskjølere til 

bruk ved høye temperaturer eller viftekonvektorer som har en nominell varmeeffekt, kjøleeffekt eller kuldeeffekt på 

≥ 70 kW, eller som produseres i et lavere antall enn fem per år, skal modellen og alle andre modeller der opplysningene i 

den tekniske dokumentasjonen er framskaffet på samme grunnlag, anses for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

4. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav a), ikke oppnås for modeller av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, 

prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer eller viftekonvektorer som har en nominell varmeeffekt, kjøleeffekt eller 

kuldeeffekt på < 70 kW, eller som produseres i et antall på fem eller flere per år, skal modellen og alle andre modeller der 

opplysningene i den tekniske dokumentasjonen er framskaffet på samme grunnlag, anses for ikke å være i samsvar med 

denne forordning. 

5. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav b), ikke oppnås for modeller av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, 

prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer eller viftekonvektorer som har en nominell varmeeffekt, kjøleeffekt eller 

kuldeeffekt på < 70 kW, og som produseres i et antall av fem eller flere per år, skal medlemsstatenes myndigheter prøve 

ytterligere tre tilfeldig utvalgte enheter av samme modell. 

En modell av luftoppvarmingsproduktet, kjøleapparatet eller prosesskjøleren til bruk ved høye temperaturer skal anses for 

å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning 

a) dersom de angitte verdiene oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II, og dersom de framlagte verdiene og de verdiene 

som er brukt til å bestemme disse verdiene og modellens samsvar, ikke er mer gunstige for produsenten eller 

importøren enn verdiene i den tekniske dokumentasjonen, herunder prøvingsrapporter, og 

b) dersom prøvingen av enhetene viser at alle målte parametrer og de verdiene som er beregnet ut fra denne eller disse 

målingene, er i samsvar med følgende toleranser: 

1) For luftoppvarmingsprodukter: Dersom den gjennomsnittlige sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming ηs,h for de tre enhetene ikke er lavere enn den angitte verdien minus 8 % ved enhetens nominelle 

varmeeffekt. 
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2) For kjøleapparater: Dersom den gjennomsnittlige sesongavhengige energieffektiviteten ved romkjøling ηs,c for 

de tre enhetene ikke er lavere enn den angitte verdien minus 8 % ved enhetens nominelle kjøleeffekt. 

3) For luftoppvarmingsprodukter og/eller kjøleapparater: Dersom det gjennomsnittlige lydeffektnivået LWA for de 

tre enhetene ikke er høyere enn den angitte verdien pluss 2,0 dB. 

4) For luftoppvarmings- eller kjøleapparater som bruker brensel: Dersom de gjennomsnittlige utslippene av 

nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, for de tre enhetene ikke er høyere enn den angitte verdien pluss 20 %. 

5) For prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer: Dersom den gjennomsnittlige SEPR-verdien for de tre 

enhetene ikke er lavere enn den angitte verdien minus 10 % ved enhetens nominelle kuldeeffekt, og den 

gjennomsnittlige nominelle energieffektivitetsfaktoren EERA for de tre enhetene ikke er mer enn 5 % lavere enn 

den angitte verdien, målt ved den nominelle kuldeeffekten. 

6. Dersom resultatene nevnt i nr. 5 ikke oppnås, skal modellen og alle andre modeller der opplysningene i den tekniske 

dokumentasjonen er framskaffet på samme grunnlag, anses for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

7. Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg III. 

8. Med tanke på vekt- og størrelsesbegrensningene ved transport av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere 

til bruk ved høye temperaturer, kan medlemsstatenes myndigheter beslutte å gjennomføre framgangsmåten for verifisering hos 

produsenten, før de tas i bruk på det endelige bestemmelsesstedet. 

9. Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge prøvingsresultatene og andre relevante opplysninger for de øvrige 

medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen innen en måned etter at det er truffet beslutning om at modellen ikke 

oppfyller kravene. 

10. Verifiseringstoleransene som angis i dette vedlegg, gjelder bare for medlemsstatenes myndigheters verifisering av de målte 

parametrene, og de skal ikke brukes av produsenten som en tillatt toleranse ved fastsettelse av verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen eller for å tolke disse verdiene med sikte på å oppnå samsvar, eller for på noe vis å gi inntrykk av bedre 

prestasjoner. 

 _____   
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VEDLEGG V 

Referanseverdier 

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for 

luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater med hensyn til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, sesongav-

hengig energieffektivitet ved romkjøling eller sesongavhengig energiytelsesfaktor og utslipp av nitrogenoksider: 

1. Referanseverdiene for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming eller sesongavhengig energieffektivitet ved 

romkjøling for luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater og sesongavhengig energiytelsesfaktor for prosesskjølere til 

bruk ved høye temperaturer er beskrevet i tabell 30. 

Tabell 30 

Referanseverdier for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming eller sesongavhengig energieffektivitet 

ved romkjøling for luftoppvarmingsprodukter og kjøleapparater og sesongavhengig energiytelsesfaktor for 

prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer 

Varmluftsaggregater som bruker gassformig eller flytende brensel 84 % 

som bruker elektrisitet 33 % 

Komfortkjølere luft-til-vann, Prated,c < 200 kW 209 % 

luft-til-vann, Prated,c ≥ 200 kW 225 % 

vann/kjølevæske til-vann, Prated,c < 200 kW 272 % 

vann/kjølevæske til-vann, Prated,c ≥ 200 kW 352 % 

Klimaanlegg elektrisk, luft-til-luft-klimaanlegg 257 % 

Varmepumper elektrisk, luft-til-luft-varmepumpe 177 % 

Prosesskjølere til bruk ved høye tem-

peraturer 

luftkjølt, PA < 200 kW 6,5 SEPR 

luftkjølt, 200 kW ≤ PA < 400 kW 8,0 SEPR 

luftkjølt, PA ≥ 400 kW 8,0 SEPR 

vannkjølt, PA < 200 kW 8,5 SEPR 

vannkjølt, 200 kW ≤ PA < 400 kW 12,5 SEPR 

vannkjølt, 400 kW ≤ PA < 1 000 kW 12,5 SEPR 

vannkjølt, PA ≥ 1 000 kW 13,0 SEPR 

2. Referanseverdier for utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid: 

a) For varmluftsaggregater som bruker gassformig brensel, har de beste produktene på markedet utslipp på under  

50 mg/kWh tilført brensel på grunnlag av GCV. 

b) For varmluftsaggregater som bruker flytende brensel, har de beste produktene på markedet utslipp på under 120 

mg/kWh tilført brensel på grunnlag av GCV. 

c) For varmepumper, komfortkjølere og klimaanlegg med ytre forbrenning som bruker gassformig brensel, har de beste 

produktene på markedet utslipp på under 50 mg/kWh tilført brensel på grunnlag av GCV. 

3. Referanseverdiene angitt i nr. 1 og 2, angir ikke nødvendigvis at en kombinasjon av disse verdiene kan oppnås av ett enkelt 

produkt. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2317 

av 16. desember 2016 

om endring av vedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU for å forenkle bruken av 

mobile kommunikasjonstjenester om bord i luftfartøyer (MCA-tjenester) i Unionen 

[meddelt under nummer K(2016) 8413](*) 

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. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2008/294/EF(2) fastsettes tekniske og driftsmessige vilkår som er nødvendige for å tillate bruk av 

GSM, UMTS og LTE om bord i luftfartøyer (MCA-tjenester) i Den europeiske union. 

2) I henhold til gjeldende lovgivning skal det finnes en nettkontrollenhet som en del av MCA-utstyret om bord på fly, for å 

hindre at mobilterminaler om bord på luftfartøyer forsøker å kople seg til bakkebaserte mobilkommunikasjonsnett. 

3) Kommisjonen ga 7. oktober 2015 Den europeiske post- og telekonferanse («CEPT»), i henhold til artikkel 4 nr. 2 i 

vedtak nr. 676/2002/EF, mandat til å gjennomføre tekniske undersøkelser for å fastslå om det fortsatt bør være 

obligatorisk med en nettkontrollenhet om bord i luftfartøyer som bruker MCA-tjenester. 

4) På bakgrunn av nevnte mandat vedtok CEPT 17. november 2016 sin 63. rapport der det fastslås at det er mulig å gjøre 

bruken av en nettkontrollenhet valgfri for GSM- og LTE-systemer, ettersom bruken av MCA-tjenester uten en 

nettkontrollenhet garanterer et rimelig vern mot interferens med bakkebaserte nett. 

5) I samsvar med konklusjonene i CEPT-rapporten er det ikke lenger nødvendig å bruke en nettkontrollenhet for å aktivt 

hindre at mobilterminaler kopler til mobilnett i frekvensbåndet 2 570–2 690 MHz. Artikkel 2 i Kommisjonens gjennom-

føringsbeslutning 2013/654/EU(3) blir derfor foreldet og bør utgå. 

6) Med hensyn til UMTS-systemer konkluderte CEPT med at en nettkontrollenhet fortsatt er nødvendig for å hindre 

forbindelser mellom bakkebaserte UMTS-nett og brukerutstyr om bord i luftfartøyer. Undersøkelsene viste at slike 

forbindelser kan forårsake en delvis og midlertidig kapasitetsreduksjon for de tilkoplede cellene og nærliggende celler 

på bakken. En annen løsning for å redusere signaler til og fra kabinen og for å hindre uønskede forbindelser er å utstyre 

luftfartøyskroget med tilstrekkelig avskjerming. 

7) De tekniske spesifikasjonene for MCA-tjenester bør revideres løpende for å sikre at de alltid følger den teknologiske 

utviklingen. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 43. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/294/EF av 7. april 2008 om harmoniserte vilkår for bruk av radiospektrum til mobile kommunikasjonstjenester i 

luftfartøyer (MCA-tjenester) i Fellesskapet (EUT L 98 av 10.4.2008, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU av 12. november 2013 om endring av vedtak 2008/294/EF for å inkludere 

ytterligere aksessteknologier og frekvensbånd for mobile kommunikasjonstjenester i luftfartøyer (MCA-tjenester) (EUT L 303 av 

14.11.2013, s. 48). 

2019/EØS/62/49 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2008/294/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Artikkel 2 i gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU utgår. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Günther H. OETTINGER 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Frekvensbånd og systemer som tillates benyttet til MCA-tjenester 

Tabell 1 

Type Frekvens System 

GSM 1 800 1 710–1 785 MHz (oppforbindelse) 

1 805–1 880 MHz (nedforbindelse) 

GSM som samsvarer med GSM-standarder offentliggjort av 

ETSI, særlig EN 301 502, EN 301 511 og EN 302 480 eller 

tilsvarende spesifikasjoner. 

UMTS 2 100 

(FDD) 

1 920–1 980 MHz (oppforbindelse) 

2 110–2 170 MHz (nedforbindelse) 

UMTS som samsvarer med UMTS-standarder offentliggjort av 

ETSI, særlig EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 og 

EN 301 908-11 eller tilsvarende spesifikasjoner. 

LTE 1 800 

(FDD) 

1 710–1 785 MHz (oppforbindelse) 

1 805–1 880 MHz (nedforbindelse) 

LTE som samsvarer med LTE-standarder offentliggjort av ETSI, 

særlig EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 og EN 

301 908-15 eller tilsvarende spesifikasjoner. 

2. Tiltak for å hindre at mobilterminaler kopler til mobilnett på bakken 

Mobilterminaler som mottar i frekvensbåndene oppført i tabell 2, må hindres i å forsøke å få forbindelse med mobilnett på 

bakken 

— ved at det innføres en nettkontrollenhet i MCA-systemet, som hever bakgrunnsstøyen i frekvensbåndene for mobilmottakere 

inne i flykabinen, og/eller 

— ved at luftfartøyskroget utstyres med avskjerming for ytterligere å redusere signalene til og fra skroget. 

Tabell 2 

Frekvensbånd (MHz) Systemer på bakken 

925–960 MHz UMTS (og GSM, LTE) 

2 110–2 170 MHz UMTS (og LTE) 

MCA-operatører kan også beslutte å bruke en nettkontrollenhet i de andre frekvensbåndene som er oppført i tabell 3. 

Tabell 3 

Frekvensbånd (MHz) Systemer på bakken 

460–470 MHz LTE(1) 

791–821 MHz LTE 

1 805–1 880 MHz LTE og GSM 

2 620–2 690 MHz LTE 

2 570–2 620 MHz LTE 

(1) På nasjonalt plan kan myndighetene bruke LTE-teknologien til ulike formål som BB-PPDR, BB-PMR eller mobilnett. 
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3. Tekniske parametrer 

a) Ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) utenfor luftfartøyet, fra nettkontrollenheten / luftfartøybasestasjonen / 

luftfartøyets node B 

Tabell 4 

Den totale ekvivalente isotrope utstrålte effekten (EIRP), utenfor luftfartøyet, fra nettkontrollenheten / luftfartøybasestasjonen / 

luftfartøyets node B må ikke overskride 

Høyde over 

bakken 

(m) 

Systemets maksimale EIRP utenfor luftfartøyet i dBm/kanal 

Nettkontrollenhet 
Luftfartøybasestasjonen / luftfartøyets 

node B 

Luftfartøybasestasjonen / luftfartøyets 

node B og nettkontrollenheten 

Frekvensbånd: 900 MHz Frekvensbånd: 1 800 MHz Frekvensbånd: 2 100 MHz 

Kanalbåndbredde: 3,84 MHz Kanalbåndbredde: 200 kHz Kanalbåndbredde: 3,84 MHz 

3 000 –6,2 –13,0 1,0 

4 000 –3,7 –10,5 3,5 

5 000 –1,7 –8,5 5,4 

6 000 –0,1 –6,9 7,0 

7 000 1,2 –5,6 8,3 

8 000 2,3 –4,4 9,5 

b) Ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) utenfor luftfartøyet, fra terminalen om bord 

Tabell 5 

EIRP, utenfor luftfartøyet, fra en mobilterminal må ikke overskride 

Høyde over 

bakken 

(m) 

Maksimal EIRP, utenfor luftfartøyet, 

fra GSM-mobilterminalen i dBm /  

200 kHz 

Maksimal EIRP, utenfor luftfartøyet, fra 

LTE-mobilterminalen i dBm / 5 MHz 

Maksimal EIRP, utenfor luftfartøyet,  

fra UMTS-mobilterminalen i dBm / 

3,84 MHz 

GSM 1 800 MHz LTE 1 800 MHz UMTS 2 100 MHz 

3 000 –3,3 1,7 3,1 

4 000 –1,1 3,9 5,6 

5 000 0,5 5 7 

6 000 1,8 5 7 

7 000 2,9 5 7 

8 000 3,8 5 7 

Når MCA-operatører beslutter å bruke en nettkontrollenhet i frekvensbåndene oppført i tabell 3, skal de maksimale verdiene 

angitt i tabell 6 gjelde for total EIRP utenfor luftfartøyet, fra nettkontrollenheten / luftfartøybasestasjonen / luftfartøyets node B, 

sammenholdt med verdiene i tabell 4.  
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Tabell 6 

Høyde over bakken 

(m) 

Maksimal EIRP utenfor luftfartøyet, fra nettkontrollenheten / luftfartøybasestasjonen / luftfartøyets node B 

460–470 MHz 791–821 MHz 1 805–1 880 MHz 2 570–2 690 MHz 

dBm / 1,25 MHz dBm / 10 MHz dBm / 200 kHz dBm / 4,75 MHz 

3 000 –17,0 –0,87 –13,0 1,9 

4 000 –14,5 1,63 –10,5 4,4 

5 000 –12,6 3,57 –8,5 6,3 

6 000 –11,0 5,15 –6,9 7,9 

7 000 –9,6 6,49 –5,6 9,3 

8 000 –8,5 7,65 –4,4 10,4 

c) Driftskrav 

I. Minimumshøyden over bakken for enhver sending fra et MCA-system i drift må være 3 000 meter. 

II. Luftfartøybasestasjon må, når den er i drift, begrense sendeeffekten til alle GSM-mobilterminaler som sender i 1 800 MHz-

båndet til en nominell verdi på 0 dBm / 200 kHz i alle kommunikasjonstrinn, herunder den innledende etableringen av 

forbindelsen. 

III. Luftfartøyets node B må, når den er i drift, begrense sendeeffekten til alle LTE-mobilterminaler som sender i 1 800 MHz-

båndet til en nominell verdi på 5 dBm / 5 MHz i alle kommunikasjonstrinn. 

 IV. Luftfartøyets node B må, når den er i drift, begrense sendeeffekten til alle UMTS-mobilterminaler som sender i 

2 100 MHz-båndet til en nominell verdi på –6 dBm / 3,84 MHz i alle kommunikasjonstrinn, og maksimalt antall brukere 

bør ikke overstige 20. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1250 

av 12. juli 2016 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vernet 

som sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater 

[meddelt under nummer K(2016) 4176](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 25 nr. 6, 

etter samråd med EUs datatilsyn(2) og ut fra følgende betraktninger: 

1. INNLEDNING 

1) Ved direktiv 95/46/EF fastsettes det regler for overføring av personopplysninger fra medlemsstater til tredjestater i den grad 

slike overføringer omfattes av direktivets virkeområde. 

2) Formålet med artikkel 1 i direktiv 95/46/EF samt betraktning 2 og 10 i direktivets preambel er ikke bare å sikre et effektivt 

og fullstendig vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig den grunnleggende retten til respekt 

for privatliv i forbindelse med behandling av personopplysninger, men også et høyt nivå for vern av nevnte grunnleggende 

rettigheter og friheter(3). 

3) Viktigheten av både den grunnleggende retten til respekt for privatliv som sikres ved artikkel 7, og den grunnleggende 

retten til vern av personopplysninger som sikres ved artikkel 8 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

er blitt understreket i Domstolens rettspraksis(4). 

4) I henhold til artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene fastsette bestemmelser om at overføring av person-

opplysninger til en tredjestat kan finne sted bare dersom den berørte tredjestaten sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og 

dersom medlemsstatens nasjonale rett som gjennomfører andre bestemmelser i direktivet, er overholdt før overføringen. 

Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et slikt tilstrekkelig beskyttelsesnivå på grunnlag av tredjestatens nasjonale 

rett eller de internasjonale forpliktelsene den har inngått med henblikk på vern av privatpersoners rettigheter. Dersom dette 

er tilfellet, og uten at det berører overholdelsen av de nasjonale bestemmelsene vedtatt i henhold til andre bestemmelser i 

direktivet, kan personopplysninger overføres fra medlemsstatene uten at det må stilles ytterligere garantier.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 1.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 45. 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) Se uttalelse 4/2016 om Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater – utkast til beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, 

offentliggjort 30. mai 2016. 

(3) Sak C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner («Schrems»), EU:C:2015:650, nr. 39. 

(4) Sak C-553/07, Rijkeboer, EU:C:2009:293, nr. 47; forente saker C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland and Others, 

EU:C:2014:238, nr. 53; Sak C-131/12, Google Spain and Google, EU:C:2014:317, nr. 53, 66 og 74. 

2019/EØS/62/50 
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5) I henhold til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF skal vurderingen av om nivået for vern av personopplysninger i en 

tredjestat er tilstrekkelig, foretas på bakgrunn av alle forhold som har innflytelse på en overføring eller på en kategori 

overføringer, herunder gjeldende rettsregler, både alminnelige regler og sektorregler, som gjelder i den aktuelle tredjestaten. 

6) I kommisjonsvedtak 2000/520/EF(5) ble det med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF ansett at «trygg havn»-

prinsippene for personvern gjennomført i samsvar med veiledningen som gis i de såkalte «vanlige spørsmålene» utstedt av 

det amerikanske handelsdepartementet, gir et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger som overføres fra Unionen 

til organisasjoner som er etablert i De forente stater. 

7) I sine meldinger KOM(2013) 846 endelig utgave(6) og KOM(2013) 847 endelig utgave av 27. november 2013(7) anså 

Kommisjonen at grunnlaget for «trygg havn»-ordningen måtte gjennomgås på nytt og styrkes på bakgrunn av en rekke 

faktorer, herunder den kraftige økningen i datastrømmene og den avgjørende betydningen disse har for den transatlantiske 

økonomien, den raske veksten i antall amerikanske selskaper som har sluttet seg til «trygg havn»-ordningen, og ny 

informasjon om omfanget og utbredelsen av visse amerikanske etterretningsprogrammer som har ført til at det er reist 

spørsmål ved beskyttelsesnivået som sikres ved ordningen. Kommisjonen har i tillegg fastslått at «trygg havn»-ordningen 

har en rekke mangler. 

8) På grunnlag av dokumentasjon som Kommisjonen har innhentet, herunder informasjon fra arbeidet til EUs og De forente 

staters kontaktgruppe for personvern(8) og informasjon om amerikanske etterretningsprogrammer framlagt for EUs og De 

forente staters ad hoc-arbeidsgruppe(9), har Kommisjonen utarbeidet 13 anbefalinger med henblikk på en ny gjennomgåelse 

av «trygg havn»-ordningen. I disse anbefalingene er det fokusert på å styrke de vesentlige personvernprinsippene, gjøre 

personvernprogrammene til amerikanske egensertifiserte selskaper mer gjennomsiktige, bedre amerikanske myndigheters 

tilsyn med samt overvåking av at nevnte prinsipper overholdes og håndheving av dette, innføring av økonomisk 

overkommelige tvisteløsningsmekanismer og behovet for å sikre at unntaket som gjelder nasjonal sikkerhet fastsatt i vedtak 

2000/520/EF, bare anvendes når det er strengt nødvendig og forholdsmessig. 

9) I sin dom av 6. oktober 2015 i sak C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner(10), erklærte Den 

europeiske unions domstol vedtak 2000/520/EF ugyldig. Uten å undersøke innholdet i «trygg havn»-prinsippene for 

personvern anså Domstolen at Kommisjonen i nevnte vedtak ikke hadde angitt at De forente stater faktisk «sikret» et 

tilstrekkelig beskyttelsesnivå gjennom sin nasjonale rett eller de internasjonale forpliktelsene som De forente stater har 

inngått(11). 

10) I denne forbindelse forklarte Domstolen at det med termen «tilstrekkelig vernenivå» i artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF 

ikke menes et beskyttelsesnivå som er identisk med det som sikres i EUs rettsorden, men at den må forstås som at det 

kreves at tredjestaten sikrer et nivå for vern av grunnleggende rettigheter og friheter som «i hovedtrekk tilsvarer» det som 

sikres i Unionen i henhold til direktiv 95/46/EF, sammenholdt med pakten om grunnleggende rettigheter. Selv om midlene 

som nevnte tredjestat anvender i denne forbindelse, kan avvike fra dem som anvendes i Unionen, må nevnte midler 

imidlertid være effektive i praksis(12). 

11) Domstolen kritiserte mangelen på tilstrekkelige konklusjoner i vedtak 2000/520/EF med hensyn til om det i De forente 

stater finnes statlige regler beregnet på å begrense eventuelle inngrep i de grunnleggende rettighetene til personer som får 

sine opplysninger overført fra Unionen til De forente stater, hvilke inngrep landets offentlige organer har rett til å foreta 

når de forfølger berettigede mål, f.eks. nasjonal sikkerhet, og om det foreligger et effektivt rettslig vern mot inngrep av 

denne art(13).  

  

(5) Kommisjonsvedtak 2000/520/EF av 26. juli 2000 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av den 

beskyttelse som oppnås ved «trygg havn»-prinsippene for personvern og tilhørende vanlige spørsmål fra De forente staters handels-

departement (EFT L 215 av 28.8.2000, s. 7). 

(6) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjenoppbygging av tilliten til datastrømmene mellom EU og USA, 

KOM(2013) 846 endelig utgave av 27. november 2013. 

(7) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om hvordan «trygg havn»-ordningen fungerer med hensyn til EU-borgere og 

selskaper som er etablert i EU, KOM(2013) 847 endelig utgave av 27. november 2013. 

(8) Se f.eks. Rådet for Den europeiske union, sluttrapport fra EU og De forente staters høynivåkontaktgruppe for informasjonsutveksling og 

personvern og vern av personopplysninger, note 9831/08, 28. mai 2008, tilgjengelig på ttp://www.europarl.europa.eu/document/ 

activities/cont/201010/20101019ATT88359/20101019ATT88359EN.pdf. 

(9) Rapport om konklusjonene fra EU-formennene for EU og De forente staters ad hoc-arbeidsgruppe om personvern, 27. november 2013, 

tilgjengelig på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/report-findings-of-the-ad-hoc-eu-us-working-group-on-data-protection.pdf. 

(10) Se fotnote 3. 

(11) Schrems, nr. 97. 

(12) Schrems, nr. 73–74. 

(13) Schrems, nr. 88–89. 
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12) I 2014 innledet Kommisjonen forhandlinger med amerikanske myndigheter for å drøfte en styrking av «trygg havn»-

ordningen i samsvar med de 13 anbefalingene i melding KOM(2013) 847 endelig utgave. Etter dommen i Schrems-saken i 

Den europeiske unions domstol ble disse forhandlingene styrket med henblikk på en mulig ny beslutning om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå som vil oppfylle kravene i artikkel 25 i direktiv 95/46/EF slik Domstolen har tolket dem. Dokumentene 

som er vedlagt denne beslutning, og som også vil bli offentliggjort i De forente staters Federal Register, er resultatet av 

disse drøftingene. Personvernprinsippene (vedlegg II) og de offisielle redegjørelsene og forpliktende tilsagnene fra 

forskjellige amerikanske myndigheter i dokumentene i vedlegg I og III–VII utgjør «Privacy Shield-avtalen mellom EU og 

De forente stater». 

13) Kommisjonen har foretatt en grundig analyse av amerikansk rett og praksis, herunder nevnte offisielle redegjørelser og 

forpliktende tilsagn. På grunnlag av det som framgår av betraktning 136–140, konkluderer Kommisjonen med at De 

forente stater sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger som overføres fra Unionen til egensertifiserte 

organisasjoner i De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater. 

2. PRIVACY SHIELD-AVTALEN MELLOM EU OG DE FORENTE STATER 

14) Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater bygger på et egensertifiseringssystem der amerikanske organi-

sasjoner forplikter seg til å følge en rekke personvernprinsipper – prinsipper i rammeverket for Privacy Shield-avtalen 

mellom EU og De forente stater, herunder supplerende prinsipper (heretter samlet kalt «prinsippene») – utstedt av det 

amerikanske handelsdepartementet og angitt i vedlegg II til denne beslutning. Avtalen får anvendelse på både 

behandlingsansvarlige og databehandlere (representanter) og er underlagt det særlige vilkåret at databehandlere må være 

avtalebundet til bare å handle på instruks fra den behandlingsansvarlige i EU og bistå sistnevnte med å besvare 

anmodninger fra privatpersoner som utøver sine rettigheter i henhold til prinsippene(14). 

15) Uten at det berører plikten til å overholde de nasjonale bestemmelsene vedtatt i henhold til direktiv 95/46/EF, medfører 

denne beslutning at overføringer fra en behandlingsansvarlig eller en databehandler i Unionen til organisasjoner i De 

forente stater som ved egensertifisering ved det amerikanske handelsdepartementet har sluttet seg til prinsippene og 

forpliktet seg til å overholde dem, er tillatt. Prinsippene gjelder bare behandling av personopplysninger som utføres av 

amerikanske organisasjoner i den grad slike organisasjoners behandling ikke omfattes av Unionens regelverk(15). Privacy 

Shield-avtalen påvirker ikke anvendelsen av Unionens regelverk for behandling av personopplysninger i medlems-

statene(16).  

  

(14) Se vedlegg II avsnitt III nr. 10 bokstav a). I tråd med definisjonen i avsnitt I nr. 8 bokstav c) skal den behandlingsansvarlige i EU 

bestemme formålet med og midlene for behandling av personopplysningene. Videre skal det i avtalen med representanten tydelig angis om 

videreoverføring er tillatt (se avsnitt III nr. 10 bokstav a) ii) nr. 2.). 

(15) Dette får også anvendelse på overføring fra Unionen av opplysninger om menneskelige ressurser i forbindelse med et arbeidsforhold. Selv 

om det i prinsippene understrekes at arbeidsgiveren i EU har «hovedansvaret» (se vedlegg II avsnitt III nr. 9 bokstav d) i)), presiseres det 

også at vedkommendes må opptre i henhold til gjeldende regler i Unionen og/eller den berørte medlemsstaten, ikke prinsippene. Se 

vedlegg II avsnitt III nr. 9 bokstav a) i), b) ii), c) i), d) i). 

(16) Dette får også anvendelse på behandling som skjer ved hjelp av utstyr som befinner seg i Unionen, men som brukes av en organisasjon 

som er etablert utenfor Unionen (se artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i direktiv 95/46/EF). Fra og med 25. mai 2018 får den generelle 

personvernforordningen (GDPR) anvendelse på behandling av personopplysninger i) som foretas i forbindelse med virksomheten til en 

behandlingsansvarlig eller en databehandler i Unionen (selv om behandlingen finner sted i De forente stater), eller ii) om registrerte som 

befinner seg i Unionen, og som foretas av en behandlingsansvarlig eller en databehandler som ikke er etablert i Unionen, dersom 

behandlingsaktivitetene er knyttet til a) tilbud av varer eller tjenester, uavhengig av om det kreves betaling fra den registrerte eller ikke, 

eller b) monitorering av deres atferd i den grad deres atferd finner sted i Unionen. Se artikkel 3 nr. 1 og 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse 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). 
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16) Det vern av personopplysninger som Privacy Shield-avtalen gir, gjelder alle registrerte i EU(17) som har fått sine person-

opplysninger overført fra Unionen til organisasjoner i De forente stater som ved egensertifisering ved det amerikanske 

handelsdepartementet har sluttet seg til prinsippene. 

17) Prinsippene får anvendelse umiddelbart etter sertifisering. Det eneste unntaket gjelder prinsippet om ansvar for 

videreoverføring dersom en organisasjon som ved egensertifisering har sluttet seg til Privacy Shield-ordningen, allerede 

har handelsforbindelser med tredjeparter. Det kan ta litt tid å bringe nevnte handelsforbindelser i samsvar med reglene som 

får anvendelse i henhold til prinsippet om ansvar for videreoverføring, men organisasjonen plikter å gjøre dette så snart 

som mulig og under alle omstendigheter senest ni måneder etter egensertifisering (forutsatt at dette skjer i løpet av de to 

første månedene etter at Privacy Shield-avtalen har trådt i kraft). I denne overgangsperioden må organisasjonen anvende 

prinsippet om opplysningsplikt og valgmulighet (og på den måten gi den registrerte i EU mulighet til å motsette seg 

behandling) og, når personopplysninger overføres til en tredjepart som fungerer som representant, sørge for at sistnevnte 

minst sikrer det samme beskyttelsesnivået som det som kreves i prinsippene(18). Denne overgangsperioden sikrer en 

rimelig og hensiktsmessig balanse mellom respekten for den grunnleggende retten til vern av personopplysninger og 

virksomheters berettigede behov for tilstrekkelig tid til å tilpasse seg den nye ordningen når dette også avhenger av deres 

handelsforbindelser med tredjeparter. 

18) Systemet vil bli forvaltet og overvåket av det amerikanske handelsdepartementet på grunnlag av dets forpliktelser angitt i 

redegjørelsene fra den amerikanske handelsministeren (vedlegg I til denne beslutning). Når det gjelder håndheving av 

prinsippene, har Federal Trade Commission (FTC) og det amerikanske transportdepartementet avgitt redegjørelser som er 

angitt i vedlegg IV og V til denne beslutning. 

2.1.  Personvernprinsipper 

19) Som et ledd i egensertifiseringen som skal utføres i henhold til Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, 

skal organisasjoner forplikte seg til å overholde prinsippene(19). 

20) I henhold til prinsippet om opplysningsplikt plikter organisasjoner å informere registrerte om en rekke sentrale elementer 

knyttet til behandlingen av deres personopplysninger (f.eks. hvilken type opplysninger som samles inn, formålet med 

behandlingen, retten til innsyn og valgmulighet, vilkår for videreoverføring og ansvar). Ytterligere garantier får 

anvendelse, særlig kravet om at organisasjoner skal offentliggjøre sine personvernprogrammer (som skal gjenspeile 

prinsippene) og angi lenker til nettstedet til det amerikanske handelsdepartementet (med ytterligere opplysninger om 

egensertifisering, registrertes rettigheter og tilgjengelige klagemekanismer), Privacy Shield-listen (omhandlet i betraktning 

30) og nettstedet til et egnet alternativt tvisteløsningsorgan. 

21) I henhold til prinsippet om dataintegritet og formålsbegrensning skal personopplysninger begrenses til det som er relevant 

for formålet med behandlingen, samt være pålitelige med henblikk på den planlagte bruken samt riktige, fullstendige og 

oppdaterte. En organisasjon kan ikke behandle personopplysninger på en måte som er uforenlig med formålet som 

opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, eller et formål som den registrerte senere har godkjent. Organisasjoner skal 

sikre at personopplysningene er pålitelige med henblikk på den planlagte bruken samt at de er korrekte, fullstendige og 

oppdaterte.  

  

(17) Denne beslutning er relevant for EØS. Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) utvider Den europeiske 

unions indre marked til også å omfatte de tre EØS-statene Island, Liechtenstein og Norge. Unionens personvernregelverk, herunder 

direktiv 95/46/EF, inngår i EØS-avtalen og er innlemmet i vedlegg XI til avtalen. EØS-komiteen skal beslutte om denne beslutning skal 

innlemmes i EØS-avtalen. Så snart denne beslutning får anvendelse på Island, Liechtenstein og Norge, vil Privacy Shield-avtalen mellom 

EU og De forente stater også omfatte disse tre statene, og henvisninger til EU og EUs medlemsstater i Privacy Shield-pakken skal leses 

som at dette også omfatter Island, Liechtenstein og Norge. 

(18) Se vedlegg II avsnitt III nr. 6 bokstav e). 

(19) Særlige regler som gir ytterligere garantier, får anvendelse på opplysninger om menneskelige ressurser som samles inn i forbindelse med et 

arbeidsforhold, som fastsatt i det supplerende prinsippet om «opplysninger om menneskelige ressurser» i personvernprinsippene  

(se vedlegg II avsnitt III nr. 9). Arbeidsgivere bør f.eks. ta hensyn til de ansattes ønsker når det gjelder vern av personopplysninger, ved å 

begrense tilgangen til personopplysningene, anonymisere visse opplysninger eller bruke koder eller pseudonymer. Men enda viktigere er 

det at organisasjoner skal samarbeide med og følge anbefalingene fra Unionens personvernmyndigheter når det gjelder slike opplysninger. 
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22) Dersom et nytt (endret) formål er vesentlig forskjellig fra, men fremdeles er forenlig med det opprinnelige formålet, gir 

prinsippet om valgmulighet de registrerte rett til å reservere seg. Prinsippet om valgmulighet erstatter ikke det uttrykkelige 

forbudet mot uforenlig behandling(20). Med hensyn til direkte markedsføring gjelder det særlig regler som på generelt 

grunnlag gjør det mulig «når som helst» å reservere seg mot at personopplysninger brukes til dette(21). Når det gjelder 

sensitive opplysninger, skal organisasjoner normalt innhente den registrertes uttrykkelige samtykke. 

23) I henhold til prinsippet om dataintegritet og formålsbegrensning kan personopplysninger oppbevares i en form som 

identifiserer en person eller gjør vedkommende identifiserbar (dvs. i form av personopplysninger), bare så lenge det tjener 

formålet/formålene som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, eller formål som senere er blitt godkjent. Denne 

plikten hindrer ikke Privacy Shield-organisasjoner i å fortsette å behandle personopplysninger i lengre perioder, men bare 

så lenge og i det omfang nevnte behandling med rimelighet tjener et av følgende særlige formål: arkivformål i 

allmennhetens interesse, journalistikk, litteratur og kunst, vitenskapelig og historisk forskning samt statistisk analyse. En 

mer langvarig lagring av personopplysninger med sikte på et av disse formålene omfattes av garantiene fastsatt i 

prinsippene. 

24) I henhold til prinsippet om sikkerhet skal organisasjoner som oppretter, forvalter, bruker eller sprer personopplysninger, 

treffe «rimelige og hensiktsmessige» sikkerhetstiltak der det tas hensyn til risikoene forbundet med behandlingen samt 

opplysningenes art. Dersom behandlingen settes ut til en underleverandør, skal organisasjonene inngå en avtale med 

underleverandøren som garanterer det samme beskyttelsesnivået som det som er fastsatt i prinsippene, og treffe tiltak for å 

sikre at behandlingen gjennomføres på riktig måte. 

25) I henhold til prinsippet om innsyn(22) har registrerte, uten at det er nødvendig å begrunne dette og mot et rimelig gebyr, 

rett til å få opplyst fra en organisasjon om den behandler personopplysninger om dem, og til å få utlevert opplysningene 

innen rimelig tid. Denne retten kan bare begrenses i særlige tilfeller; enhver nekting eller begrensning av retten til innsyn 

skal være nødvendig og behørig begrunnet, og det er organisasjonen som skal bære byrden for å dokumentere at disse 

kravene er oppfylt. Registrerte skal ha mulighet til å få rettet, endret eller slettet uriktige personopplysninger eller 

personopplysninger som er blitt behandlet i strid med prinsippene. På områder der det er stor sannsynlighet for at 

selskaper bruker automatisert behandling av personopplysninger for å treffe avgjørelser som påvirker privatpersoner 

(f.eks. om innvilgelse av kreditt, tilbud om boliglån, ansettelse), sikrer amerikansk rett et særlig vern mot negative 

avgjørelser(23). Generelt sett inneholder disse rettsaktene bestemmelser om at privatpersoner har rett til å bli underrettet 

om årsakene som ligger til grunn for en avgjørelse (f.eks. avslag på en søknad om kreditt), til å bestride ufullstendige eller 

uriktige opplysninger (samt bruk av ulovlige faktorer) og til å klage. Disse reglene sikrer vern i det trolig relativt 

begrensede antallet tilfeller der automatiserte avgjørelser vil bli truffet av Privacy Shield-organisasjonen selv(24). Med 

tanke på den økende bruken i den moderne digitale økonomien av automatisert behandling (herunder profilering) som 

grunnlag for å treffe avgjørelser som påvirker privatpersoner, er dette imidlertid et område som må overvåkes nøye. For å 

lette denne overvåkingen er man kommet til enighet med amerikanske myndigheter om å drøfte automatiserte avgjørelser, 

herunder likhetene i og forskjellene mellom EUs og De forente staters tilnærming på dette området, i forbindelse med den 

første årlige gjennomgåelsen samt etterfølgende gjennomgåelser dersom det er relevant.  

  

(20) Dette gjelder for alle dataoverføringer som utføres innenfor rammene av Privacy Shield-ordningen, herunder opplysninger som er samlet 

inn i forbindelse med et arbeidsforhold. En egensertifisert amerikansk organisasjon kan i prinsippet bruke opplysninger om menneskelige 

ressurser for andre formål som ikke gjelder arbeidsforholdet (f.eks. i forbindelse med visse markedsføringsformål), men den må respektere 

forbudet mot uforenlig behandling, og en slik bruk må bare finne sted i samsvar med prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet. 

For den amerikanske organisasjonen er det forbudt å straffe en ansatt for å ha benyttet seg av en slik valgmulighet, herunder å begrense den 

ansattes karrieremuligheter, og dette sikrer at den ansatte til tross for den underordnede stillingen og avhengighetsforholdet, ikke er 

underlagt press og dermed kan treffe et reelt fritt valg. 

(21) Se vedlegg II avsnitt III nr. 12. 

(22) Se også det supplerende prinsippet om innsyn (vedlegg II avsnitt III nr. 8). 

(23) Se f.eks. Equal Credit Opportunity Act (ECOA, 15 U.S.C. 1691 et seq.), Fair Credit Reporting Act (FRCA, 15 USC § 1681 et seq.) eller 

Fair Housing Act (FHA, 42 U.S.C. 3601 et seq.). 

(24) Ved overføring av personopplysninger som er samlet inn i EU, vil avtaleforholdet med privatpersonen (kunden) i de fleste tilfeller være 

med – og derfor vil enhver avgjørelse basert på automatisert behandling vanligvis bli truffet av – den behandlingsansvarlige i EU som 

plikter å overholde EUs regelverk om vern av personopplysninger. Dette omfatter også tilfeller der behandlingen utføres av en Privacy 

Shield-organisasjon som fungerer som representant på vegne av den behandlingsansvarlige i EU. 
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26) I henhold til prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar(25) skal deltakende organisasjoner sørge for robuste 

mekanismer for å sikre at de overholder de andre prinsippene samt sikrer klageadgang for registrerte i EU som har fått sine 

personopplysninger behandlet i strid med prinsippene, herunder effektive rettsmidler. Dersom en organisasjon frivillig har 

besluttet å foreta egensertifisering(26) i henhold til Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, plikter den å 

følge prinsippene. For fortsatt å kunne motta personopplysninger fra Unionen innenfor rammen av Privacy Shield-

ordningen skal organisasjonen årlig foreta en ny sertifisering som bekrefter at den deltar i ordningen. Organisasjoner må 

også treffe tiltak for å kontrollere(27) at deres offentliggjorte personvernprogrammer er i samsvar med prinsippene og rent 

faktisk overholdes. Dette kan gjøres enten gjennom et egenvurderingssystem, som skal omfatte interne prosedyrer som 

sikrer at ansatte får opplæring om gjennomføringen av organisasjonens personvernprogrammer, samt at det foretas en 

regelmessig og objektiv kontroll av at de overholdes, eller ved eksterne kontroller som kan omfatte revisjon eller 

stikkprøvekontroller. Organisasjonen må også innføre en effektiv mekanisme for håndtering av eventuelle klager (se også 

betraktning 43) og skal være underlagt undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten som er gitt FTC, det amerikanske 

transportdepartementet eller andre amerikanske offisielle organer, og som vil sikre en effektiv overholdelse av 

prinsippene. 

27) Det gjelder særlige regler for såkalte «videreoverføringer», dvs. overføring av personopplysninger fra en organisasjon til 

en tredjepart (behandlingsansvarlig eller databehandler), uavhengig av om denne er plassert i De forente stater eller i en 

tredjestat utenfor De forente stater (og Unionen). Formålet med disse reglene er å sikre at det vernet av 

personopplysninger som registrerte i EU garanteres, ikke undergraves og ikke kan omgås ved å overføre opplysningene til 

tredjeparter. Dette er særlig relevant i de mer komplekse behandlingskjedene som kjennetegner dagens digitale økonomi. 

28) I henhold til prinsippet om ansvar for videreoverføring(28) kan en videreoverføring bare skje i) for begrensede og 

spesifikke formål, ii) med hjemmel i en avtale (eller en sammenlignbar ordning i et konsern(29)) og iii) bare dersom nevnte 

avtale gir det samme beskyttelsesnivået som det prinsippene gir, herunder kravet om at anvendelsen av prinsippene bare 

kan begrenses i den grad det er nødvendig av hensyn til nasjonal sikkerhet, rettshåndheving og andre formål i 

allmennhetens interesse(30). Dette bør ses i sammenheng med prinsippet om opplysningsplikt og, ved videreoverføring til 

en behandlingsansvarlig tredjepart(31), med prinsippet om valgmulighet som innebærer at registrerte må informeres  

(blant annet) om typen av / identiteten til en mottakende tredjepart, formålet med videreoverføringen samt muligheten til å 

motsette seg (reservere seg mot) nevnte overføring eller, når det gjelder sensitive opplysninger, å gi sitt «uttrykkelige 

samtykke» til videreoverføring. Med hensyn til prinsippet om dataintegritet og formålsbegrensning innebærer plikten til å 

sikre det samme beskyttelsesnivået som det prinsippene gir, at en tredjepart bare kan behandle personopplysningene den 

har fått overført, for formål som ikke er uforenlige med formålene som de opprinnelig ble samlet inn for, eller med formål 

som privatpersonen senere har godkjent. 

29) Plikten til å sikre det samme beskyttelsesnivået som det som kreves i prinsippene, gjelder alle tredjeparter som er involvert 

i behandlingen av de overførte opplysningene, uavhengig av hvor de befinner seg (i De forente stater eller i en annen 

tredjestat), samt når den opprinnelige mottakende tredjeparten selv overfører nevnte opplysninger til en annen mottakende 

tredjepart, f.eks. dersom behandlingen settes ut til en underleverandør. I alle tilfeller skal det i avtalen med den mottakende 

tredjeparten fastsettes at sistnevnte skal underrette Privacy Shield-organisasjonen dersom den fastslår at den ikke lenger 

  

(25) Se også det supplerende prinsippet om tvisteløsning og håndheving (vedlegg II avsnitt III nr. 11). 

(26) Se også det supplerende prinsippet om egensertifisering (vedlegg II avsnitt III nr. 6). 

(27) Se også det supplerende prinsippet om kontroll (vedlegg II avsnitt III nr. 7). 

(28) Se også det supplerende prinsippet om obligatoriske avtaler om videreoverføringer (vedlegg II avsnitt III nr. 10). 

(29) Se det supplerende prinsippet om obligatoriske avtaler om videreoverføringer (vedlegg II avsnitt III nr. 10 bokstav b)). Selv om dette 

prinsippet muliggjør overføringer som også er basert på ikke-kontraktsmessige instrumenter (f.eks. konserninterne overholdelses- og 

kontrollprogrammer), framgår det klart av teksten at disse instrumentene alltid må «sikre kontinuitet i vernet av personopplysninger i 

henhold til prinsippene». Ettersom den egensertifiserte amerikanske organisasjonen fortsatt vil være ansvarlig for å overholde prinsippene, 

vil den også ha et sterkt incitament til å bruke instrumenter som rent faktisk er effektive i praksis. 

(30) Se vedlegg II avsnitt I nr. 5. 

(31) Registrerte vil ikke ha rett til å motsette seg overføring dersom personopplysningene overføres til en tredjepart som fungerer som 

representant og utfører oppgaver på vegne av og på instruks fra den amerikanske organisasjonen. Dette krever imidlertid at det inngås en 

avtale med representanten, og at den amerikanske organisasjonen vil bære ansvaret for å sikre det vernet som prinsippene gir, ved å utøve 

sin instruksmyndighet. 
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kan oppfylle denne forpliktelsen. Da skal tredjeparten innstille behandlingen eller treffe andre rimelige og hensiktsmessige 

tiltak for å avhjelpe situasjonen(32). Dersom det oppstår problemer med overholdelse av prinsippene i (under) 

leverandørkjeden, skal Privacy Shield-organisasjonen som fungerer som behandlingsansvarlig for personopplysningene, 

bevise at den ikke er ansvarlig for hendelsen som forvoldte skaden. I motsatt fall skal den påta seg ansvaret i samsvar med 

prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar. Ved videreoverføring til en tredjepart som fungerer som representant, 

gjelder det ytterligere vern(33). 

2.2. Åpenhet i, forvaltning av og tilsyn med Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater 

30) Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater inneholder tilsyns- og håndhevingsmekanismer som gjør det mulig 

å kontrollere og sikre at amerikanske egensertifiserte selskaper overholder prinsippene, samt at en eventuell manglende 

overholdelse korrigeres. Disse mekanismene er fastsatt i prinsippene (vedlegg II) og de forpliktende tilsagnene avgitt av 

det amerikanske handelsdepartementet (vedlegg I), FTC (vedlegg IV) og det amerikanske transportdepartementet  

(vedlegg V). 

31) For å sikre riktig anvendelse av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater skal berørte parter, f.eks. 

registrerte, opplysningsoverførere og nasjonale personvernmyndigheter, kunne identifisere hvilke organisasjoner som har 

sluttet seg til prinsippene. I denne forbindelse har det amerikanske handelsdepartementet påtatt seg å føre og offentliggjøre 

en liste over organisasjoner som ved egensertifisering har sluttet seg til prinsippene, og som er underlagt minst én av 

håndhevingsmyndighetene omhandlet i vedlegg I og II til denne beslutning («Privacy Shield-listen»)(34). Handels-

departementet vil oppdatere listen på grunnlag av en organisasjons årlige anmodninger om ny sertifisering eller dersom en 

organisasjon trekker seg eller utelukkes fra Privacy Shield-ordningen. Det vil også føre og offentliggjøre en offisiell 

fortegnelse over organisasjoner som er blitt fjernet fra listen, og i hvert enkelt tilfelle angi årsaken til dette. Det vil 

dessuten angi en lenke til listen over Privacy Shield-relaterte FTC-håndhevingssaker på FTCs nettsted. 

32) Det amerikanske handelsdepartementet vil offentliggjøre både Privacy Shield-listen og anmodningene om ny sertifisering 

på et eget nettsted. Egensertifiserte organisasjoner må til gjengjeld angi nettadressen til Privacy Shield-listen som forvaltes 

av departementet. Dersom en organisasjons personvernprogram er tilgjengelig på nettet, skal det inneholde en hyperlenke 

til Privacy Shield-nettstedet samt en hyperlenke til nettstedet eller klageskjemaet til den uavhengige klagemekanismen 

med ansvar for å behandle uløste klager. Handelsdepartementet vil i forbindelse med en organisasjons sertifisering og ny 

sertifisering av sin deltakelse i ordningen foreta en systematisk kontroll av at organisasjonens personvernprogrammer er i 

samsvar med prinsippene. 

33) Organisasjoner som vedvarende ikke overholder prinsippene, vil bli fjernet fra Privacy Shield-listen og skal sende tilbake 

eller slette personopplysningene de har mottatt innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente 

stater. Organisasjoner som fjernes fra listen av andre årsaker, f.eks. organisasjoner som frivillig har besluttet ikke lenger å 

delta, eller som ikke har foretatt ny sertifisering, kan beholde nevnte opplysninger dersom de årlig bekrefter overfor det 

amerikanske handelsdepartementet at de fortsatt vil følge prinsippene eller sikrer et tilstrekkelig vern av personopplys-

ningene ved hjelp av andre godkjente midler (f.eks. en avtale som fullt ut gjenspeiler kravene i de relevante standard-

avtalevilkårene som er godkjent av Kommisjonen). I slike tilfeller skal organisasjonen utpeke et kontaktpunkt i 

organisasjonen for alle Privacy Shield-relaterte spørsmål. 

34) Det amerikanske handelsdepartementet vil overvåke organisasjoner som ikke lenger deltar i Privacy Shield-ordningen, 

enten fordi de har trukket seg frivillig fra den, eller fordi sertifiseringen er utløpt, for å kontrollere om de akter å sende 

tilbake, slette eller beholde(35) personopplysningene som de tidligere har mottatt innenfor rammen av ordningen. Dersom 

  

(32) Situasjonen varierer avhengig av om tredjeparten er en behandlingsansvarlig eller en databehandler (representant). I det første tilfellet skal 

det i avtalen med tredjeparten fastsettes at sistnevnte skal innstille behandlingen eller treffe andre rimelige og nødvendige tiltak for å 

avhjelpe situasjonen. I det andre tilfellet er det Privacy Shield-organisasjonen – som er den organisasjonen som er ansvarlig for 

behandlingen og gir instrukser til representanten – som skal treffe disse tiltakene. 

(33) I dette tilfellet skal den amerikanske organisasjonen også treffe rimelige og nødvendige tiltak i) for å sikre at representanten behandler 

personopplysningene som er overført, effektivt og på en måte som er i samsvar med organisasjonens forpliktelser i henhold til prinsippene, 

og ii) for å stoppe og rette opp uautorisert behandling etter melding om dette. 

(34) Informasjon om forvaltning av Privacy Shield-listen finnes i vedlegg I og II (avsnitt I nr. 3, avsnitt I nr. 4, avsnitt III nr. 6 bokstav d) og 

avsnitt III nr. 11 bokstav g). 

(35) Se f.eks. vedlegg II avsnitt I nr. 3, avsnitt III nr. 6 bokstav f) og avsnitt III nr. 11 bokstav g) i). 
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organisasjonene beholder disse opplysningene, skal de fortsatt anvende prinsippene på dem. Dersom handelsdepar-

tementet har fjernet organisasjoner fra ordningen på grunn av vedvarende manglende overholdelse av prinsippene, skal det 

sikre at disse organisasjonene sender tilbake eller sletter personopplysningene de har mottatt innenfor rammen av 

ordningen. 

35) Dersom en organisasjon av en eller annen grunn trer ut av Privacy Shield-ordningen, skal den fjerne alle offentlige 

erklæringer som antyder at den fortsatt deltar i eller har rett til å nyte godt av fordelene ved avtalen, særlig enhver 

henvisning til avtalen i organisasjonens offentliggjorte personvernprogram. Det amerikanske handelsdepartementet vil 

søke etter og håndtere falske påstander om deltakelse i ordningen, herunder fra tidligere medlemmer(36). En organisasjon 

som gir allmennheten uriktige opplysninger om sin tilslutning til prinsippene i form av villedende erklæringer eller 

praksis, kan bli gjenstand for håndhevingstiltak truffet av FTC, det amerikanske transportdepartementet eller andre 

relevante amerikanske håndhevingsmyndigheter. Avgivelse av uriktige opplysninger til det amerikanske handelsdepar-

tementet kan medføre rettslig forfølging i henhold til False Statements Act (18 U.S.C. § 1001)(37). 

36) Det amerikanske handelsdepartementet vil ex officio undersøke eventuelle falske påstander om deltakelse i Privacy Shield-

ordningen eller feilaktig bruk av Privacy Shield-sertifiseringsmerket, og personvernmyndigheter kan henvise organi-

sasjoner til et fast kontaktpunkt i departementet med henblikk på kontroll. Dersom en organisasjon har trukket seg fra 

Privacy Shield-ordningen, ikke foretar ny sertifisering eller fjernes fra Privacy Shield-listen, vil handelsdepartementet 

foreta en løpende kontroll av at organisasjonen i sitt offentliggjorte personvernprogram har slettet enhver henvisning til 

Privacy Shield-ordningen som antyder at organisasjonen fortsatt deltar i den, og dersom organisasjonen fortsetter å 

framsette falske påstander, henvise saken til FTC, det amerikanske transportdepartementet eller en annen vedkommende 

myndighet med henblikk på mulige håndhevingstiltak. Departementet vil også sende spørreskjemaer til organisasjoner 

hvis egensertifisering utløper eller som frivillig har trukket seg fra Privacy Shield-ordningen, for å kontrollere om 

organisasjonen akter å sende tilbake, slette eller fortsette å anvende personvernprinsippene på personopplysningene den 

mottok mens den deltok i Privacy Shield-ordningen, og, dersom den akter å beholde personopplysningene, kontrollere 

hvem i organisasjonen som vil fungere som fast kontaktpunkt for Privacy Shield-relaterte spørsmål. 

37) Det amerikanske handelsdepartementet vil ex officio løpende kontrollere om egensertifiserte organisasjoner overholder 

prinsippene(38), herunder ved å sende detaljerte spørreskjemaer. Det vil også systematisk foreta kontroller dersom det 

mottar en spesifikk (begrunnet) klage, dersom en organisasjon ikke gir tilfredsstillende svar på departementets fore-

spørsler, eller dersom det foreligger troverdig dokumentasjon som tyder på at en organisasjon ikke overholder prinsippene. 

Når det er relevant, vil handelsdepartementet også rådføre seg med personvernmyndighetene i forbindelse med nevnte 

kontroller. 

2.3. Klagemekanismer, klagebehandling og håndheving 

38) I henhold til prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar i Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater 

skal organisasjoner sørge for klageadgang for privatpersoner som berøres av manglende overholdelse av prinsippene, noe 

som gir registrerte i EU mulighet til å klage på egensertifiserte amerikanske selskapers manglende overholdelse av 

prinsippene, og til å få slike klager løst, ved behov ved hjelp av en avgjørelse om effektive avhjelpende tiltak. 

39) Som ledd i egensertifiseringen skal organisasjoner oppfylle kravene i prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar 

ved å stille til rådighet effektive og lett tilgjengelige uavhengige klagemekanismer som kan undersøke og finne en rask 

løsning på klager fra privatpersoner eller eventuelle tvister, uten at dette medfører kostnader for den enkelte. 

40) Organisasjoner kan velge uavhengige klagemekanismer i enten Unionen eller De forente stater. Dette omfatter også 

muligheten til frivillig å forplikte seg til å samarbeide med personvernmyndighetene i EU. Denne valgmuligheten 

  

(36) Se «Søke etter og håndtere falske påstander om deltakelse» i vedlegg I. 

(37) Se vedlegg II avsnitt III nr. 6 bokstav h) og avsnitt III nr. 11 bokstav f). 

(38) Se vedlegg I. 
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foreligger imidlertid ikke når organisasjoner behandler opplysninger om menneskelige ressurser; i slike tilfeller er det 

obligatorisk å samarbeide med personvernmyndighetene. Andre alternativer er uavhengig alternativ tvisteløsning eller 

personvernprogrammer utarbeidet i privat sektor der personvernprinsippene er innlemmet. Det sistnevnte må omfatte 

effektive håndhevingsmekanismer i samsvar med kravene i prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar. 

Organisasjoner plikter å løse eventuelle problemer med manglende overholdelse av prinsippene. De skal også presisere at 

de er underlagt undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten som er gitt FTC, det amerikanske transportdepartementet eller 

andre amerikanske offisielle organer. 

41) Privacy Shield-ordningen gir dermed registrerte en rekke muligheter til å utøve sine rettigheter, klage på egensertifiserte 

amerikanske selskapers manglende overholdelse av prinsippene og til å få klagene løst, ved behov ved hjelp av en 

avgjørelse om effektive avhjelpende tiltak. Privatpersoner kan klage direkte til en organisasjon, til et uavhengig 

tvisteløsningsorgan utpekt av organisasjonen, til nasjonale personvernmyndigheter eller til FTC. 

42) Dersom klagene ikke er blitt løst av en av disse klage- eller håndhevingsmekanismene, har privatpersoner også rett til å 

bringe saken inn for Privacy Shield-panelet med henblikk på tvungen voldgift (vedlegg 1 til vedlegg II til denne 

beslutning). Med unntak av voldgiftspanelet, som krever at visse andre rettsmidler først skal være uttømt før saken kan 

bringes inn for det, kan privatpersoner fritt velge å benytte en av eller alle disse klagemekanismene, og de plikter ikke å 

velge en bestemt mekanisme framfor en annen eller å følge en bestemt rekkefølge. Det anbefales imidlertid å følge den 

logiske rekkefølgen som er beskrevet nedenfor. 

43) For det første kan registrerte i EU klage på manglende overholdelse av prinsippene ved å ta direkte kontakt med det 

amerikanske egensertifiserte selskapet. For å fremme en løsning skal organisasjonen opprette en effektiv klagemekanisme 

for å behandle slike klager. En organisasjons personvernprogram må derfor inneholde tydelig informasjon om et 

kontaktpunkt som privatpersoner kan henvende seg til, enten i eller utenfor organisasjonen, som vil stå for behandlingen 

av klager (herunder enhver relevant virksomhet i Unionen som kan svare på henvendelser eller klager), og om de 

uavhengige klagebehandlingsmekanismene. 

44) Ved mottak av en klage fra en privatperson, direkte fra vedkommende eller via det amerikanske handelsdepartementet 

som har fått saken henvist fra en personvernmyndighet, skal organisasjonen svare den registrerte i EU innen 45 dager. 

Svaret skal inneholde en vurdering av om klagen er berettiget, og opplysninger om hvordan organisasjonen vil løse 

problemet. Organisasjonene plikter også å svare omgående på henvendelser og andre forespørsler om informasjon fra 

handelsdepartementet eller en personvernmyndighet(39) (dersom organisasjonen har forpliktet seg til å samarbeide med 

personvernmyndigheten) som gjelder deres tilslutning til prinsippene. Organisasjonene skal føre protokoll over gjennom-

føringen av sine personvernprogrammer og på forespørsel gjøre dette tilgjengelig for en uavhengig klagemekanisme eller 

FTC (eller en annen amerikansk myndighet med kompetanse til å undersøke urimelig og villedende praksis) i forbindelse 

med en undersøkelse av eller en klage på manglende overholdelse. 

45) For det andre kan en person også klage direkte til det uavhengige tvisteløsningsorganet (enten i De forente stater eller i 

Unionen) som en organisasjon har utpekt med henblikk på å undersøke og løse individuelle klager (med mindre de er 

åpenbart uberettigede eller grunnløse), og for å sikre egnet gratis klageadgang for privatpersoner. De sanksjonene og 

korrigerende tiltakene som et slikt organ pålegger, skal være tilstrekkelig strenge til å sikre at organisasjonene overholder 

prinsippene, og bør sikre at organisasjonen utbedrer eller retter opp følgene av den manglende overholdelsen og, avhengig 

av omstendighetene, avslutter den videre behandlingen av de aktuelle personopplysningene og/eller sletter dem, og at den 

manglende overholdelsen som er konstatert, offentliggjøres. De uavhengige tvisteløsningsorganene som en organisasjon 

har utpekt, skal på sine offentlige nettsteder legge ut relevant informasjon om Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater og de tjenestene de yter innenfor rammen av den. De skal hvert år offentliggjøre en årlig rapport med 

aggregert statistikk over disse tjenestene(40).  

  

(39) Dette er myndigheten med ansvar for håndteringen utpekt av panelet av personvernmyndigheter fastsatt i det supplerende prinsippet om 

personvernmyndighetenes rolle (vedlegg II avsnitt III nr. 5). 

(40) Den årlige rapporten skal inneholde 1) informasjon om det samlede antallet Privacy Shield-relaterte klager som er mottatt i 

rapporteringsåret, 2) typen klager som er mottatt, 3) kvalitetsindikatorer for tvisteløsning, f.eks. klagebehandlingstid, og 4) utfallet av de 

mottatte klagene, særlig antall og typer pålagte korrigerende tiltak eller sanksjoner. 
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46) Det amerikanske handelsdepartementet vil som et ledd i sine kontroller av at prinsippene overholdes, kontrollere at egen-

sertifiserte amerikanske selskaper faktisk har registrert seg ved de uavhengige klagemekanismene de hevder å ha registrert 

seg ved. Både organisasjonene og de ansvarlige uavhengige klagemekanismene skal omgående svare på henvendelser og 

forespørsler fra handelsdepartementet om informasjon knyttet til Privacy Shield-ordningen. 

47) Dersom en organisasjon ikke etterkommer en avgjørelse truffet av et tvisteløsningsorgan eller et selvreguleringsorgan, 

skal disse organene melde dette til det amerikanske handelsdepartementet og FTC (eller en annen amerikansk myndighet 

med kompetanse til å undersøke tilfeller av urimelig eller villedende praksis) eller en vedkommende domstol(41). Dersom 

en organisasjon nekter å etterkomme en endelig avgjørelse fra et selvreguleringsorgan, et uavhengig tvisteløsningsorgan 

eller et offentlig organ på personvernområdet, eller dersom et slikt organ fastslår at en organisasjon gjentatte ganger ikke 

overholder prinsippene, vil dette bli ansett som en vedvarende manglende overholdelse som vil føre til at handels-

departementet, etter først å ha gitt den aktuelle organisasjonen 30 dagers varsel og mulighet til å svare, vil fjerne 

organisasjonen fra listen(42). Dersom organisasjonen etter å ha blitt fjernet fra listen fastholder at den er Privacy Shield-

sertifisert, vil handelsdepartementet henvise saken til FTC eller et annet håndhevingsorgan(43). 

48) For det tredje kan en privatperson også inngi klage til en nasjonal personvernmyndighet. Organisasjoner plikter å 

samarbeide med personvernmyndigheten i forbindelse med undersøkelse og avgjørelse av klager, enten når det gjelder 

behandling av opplysninger om menneskelige ressurser som er samlet inn i forbindelse med et arbeidsforhold, eller når 

den aktuelle organisasjonen frivillig har underlagt seg personvernmyndighetenes tilsyn. Organisasjoner skal særlig svare 

på henvendelser, rette seg etter anbefalinger fra personvernmyndigheten, herunder om utbedringstiltak, og bekrefte 

skriftlig overfor personvernmyndigheten at nevnte tiltak er truffet. 

49) Personvernmyndighetenes anbefalinger vil bli formidlet gjennom et uformelt panel av personvernmyndigheter etablert på 

unionsplan(44), noe som vil bidra til å sikre en harmonisert og sammenhengende tilnærming til en bestemt klage. Det vil 

bli utstedt anbefalinger etter at begge parter i tvisten har hatt en rimelig mulighet til å kommentere og legge fram eventuell 

dokumentasjon som de mener er relevant. Panelet vil utstede anbefalinger så snart kravet om behørig behandling tillater 

det, og som en alminnelig regel innen 60 dager etter at en klage er mottatt. Dersom en organisasjon ikke har etterkommet 

anbefalingen innen 25 dager etter at den ble gitt, og ikke har gitt en tilfredsstillende forklaring på årsaken til dette, vil 

panelet meddele at det enten akter å oversende saken til FTC (eller en annen vedkommende amerikansk 

håndhevingsmyndighet) eller konkludere med at det har skjedd et alvorlig brudd på plikten til å samarbeide. I det første 

alternativet kan dette føre til håndhevingstiltak basert på avsnitt 5 i FTC Act (eller tilsvarende lovgivning). I det andre 

alternativet vil panelet underrette det amerikanske handelsdepartementet som vil anse organisasjonens manglende vilje til 

å etterkomme panelets anbefalinger, som en vedvarende manglende overholdelse av prinsippene, noe som vil medføre at 

organisasjonen fjernes fra Privacy Shield-listen. 

50) Dersom personvernmyndigheten som klagen er rettet til, ikke har truffet eller ikke har truffet tilstrekkelige tiltak for å 

behandle klagen, har den enkelte klager mulighet til å bringe saken inn for de nasjonale domstolene i den berørte 

medlemsstaten. 

51) Privatpersoner kan dessuten inngi klage til personvernmyndighetene også når panelet av personvernmyndigheter ikke er 

utpekt som en organisasjons tvisteløsningsorgan. I disse tilfellene kan personvernmyndigheten henvise slike klager til 

enten det amerikanske handelsdepartementet eller til FTC. For å fremme og styrke samarbeidet i spørsmål som gjelder 

individuelle klager og Privacy Shield-organisasjoners manglende overholdelse av prinsippene, vil handelsdepartementet 

opprette et fast kontaktpunkt som skal fungere som bindeledd og bistå personvernmyndighetene i deres undersøkelser av 

om en organisasjon overholder prinsippene(45). FTC har dessuten forpliktet seg til å opprette et fast kontaktpunkt(46) og 

bistå personvernmyndighetene med undersøkelser i henhold til U.S. SAFE WEB Act(47).  

  

(41) Se vedlegg II avsnitt III nr. 11 bokstav e). 

(42) Se vedlegg II avsnitt III nr. 11 bokstav g), særlig punkt ii) og iii). 

(43) Se «Søke etter og håndtere falske påstander om deltakelse» i vedlegg I. 

(44) Personvernmyndighetene bør fastsette forretningsordenen for det uformelle panelet av personvernmyndigheter på grunnlag av deres 

kompetanse til å organisere sitt arbeid og samarbeide med hverandre. 

(45) Se «Øke samarbeidet med personvernmyndighetene» og «Tiltak for å gjøre det enklere å avgjøre klager på manglende overholdelse» i 

vedlegg I samt vedlegg II avsnitt II nr. 7 bokstav e). 

(46) Se vedlegg IV, s. 6. 

(47) Ibid. 
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52) For det fjerde har det amerikanske handelsdepartementet forpliktet seg til å motta, gjennomgå og gjøre sitt beste for å 

avgjøre klager på en organisasjons manglende overholdelse av prinsippene. Handelsdepartementet har i denne forbindelse 

utarbeidet særskilte framgangsmåter som personvernmyndighetene skal følge for å henvise klager til et fast kontaktpunkt, 

spore klagene og følge opp selskaper for å fremme en løsning. For å framskynde behandlingen av individuelle klager skal 

kontaktpunktet ha direkte kontakt med den berørte personvernmyndigheten i saker som gjelder manglende overholdelse av 

prinsippene, og særlig underrette myndigheten om statusen for klagene senest 90 dager etter henvisningen. Dette gir 

registrerte mulighet til å klage på amerikanske egensertifiserte selskaper som ikke overholder prinsippene, direkte til sin 

nasjonale personvernmyndighet og å få klagene kanalisert til det amerikanske handelsdepartementet, som er den 

myndigheten i De forente stater som forvalter Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater. Handels-

departementet har også forpliktet seg til å legge fram en rapport med en analyse i aggregert form av klagene den mottar 

hvert år, i forbindelse med den årlige gjennomgåelsen av hvordan Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater 

fungerer(48). 

53) Dersom det amerikanske handelsdepartementet på grunnlag av sine ex officio-kontroller, klager eller annen informasjon 

konkluderer med at en organisasjon vedvarende har unnlatt å overholde personvernprinsippene, vil nevnte organisasjon bli 

fjernet fra Privacy Shield-listen. Dersom en organisasjon nekter å etterkomme en endelig avgjørelse truffet av et 

selvreguleringsorgan, et uavhengig tvisteløsningsorgan eller et offentlig organ på personvernområdet, herunder en 

personvernmyndighet, vil det bli ansett som en vedvarende manglende overholdelse av prinsippene. 

54) For det femte skal en Privacy Shield-organisasjon være underlagt undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten som 

innehas av amerikanske myndigheter, særlig Federal Trade Commission(49), noe som vil sikre en effektiv overholdelse av 

prinsippene. FTC vil prioritere saker som gjelder manglende overholdelse av personvernprinsippene, og som den får 

henvist fra uavhengige tvisteløsningsorganer eller selvreguleringsorganer, det amerikanske handelsdepartementet og 

personvernmyndigheter (som handler på eget initiativ eller som følge av klager), for å bestemme om det foreligger et 

brudd på avsnitt 5 i FTC Act(50). FTC har forpliktet seg til å utarbeide en standardisert henvisningsprosess, til å utpeke et 

kontaktpunkt for henvisninger fra personvernmyndighetene og til å utveksle informasjon om henvisninger. FTC vil 

dessuten akseptere klager direkte fra privatpersoner og på eget initiativ undersøke spørsmål knyttet til Privacy Shield-

ordningen, særlig som et ledd i sine mer generelle undersøkelser av personvernspørsmål. 

55) FTC kan håndheve overholdelsen av prinsippene gjennom forliksavgjørelser («consent orders») og vil systematisk 

kontrollere at nevnte avgjørelser overholdes. Ved manglende overholdelse fra en organisasjon kan FTC henvise saken til 

vedkommende domstol med henblikk på å ilegge sivilrettslige sanksjoner eller pålegge andre korrigerende tiltak, herunder 

for enhver skade forårsaket av den ulovlige praksisen. FTC kan alternativt anmode en føderal domstol om å utstede en 

midlertidig eller permanent forføyning eller andre rettslige tiltak. Enhver forliksavgjørelse som utstedes til en Privacy 

Shield-organisasjon, vil inneholde bestemmelser om egenrapportering(51), og organisasjoner plikter å offentliggjøre alle 

relevante Privacy Shield-relaterte avsnitt i alle overholdelses- eller vurderingsrapporter som legges fram for FTC. FTC vil 

dessuten føre en nettbasert liste over selskaper som omfattes av FTC-avgjørelser eller rettsavgjørelser i Privacy Shield-

saker. 

56) For det sjette kan registrerte i EU som en siste utvei dersom ingen av de andre tilgjengelige klagemulighetene har ført til at 

klagen er avgjort på en tilfredsstillende måte, bringe saken inn for «Privacy Shield-panelet» med henblikk på tvungen 

voldgift. Organisasjoner skal underrette registrerte om at de på visse vilkår har mulighet til å få saken løst ved tvungen 

voldgift, og når en registrert har underrettet en organisasjon om at vedkommende har valgt denne muligheten, plikter den 

berørte organisasjonen å svare(52).  

  

(48) Se «Tiltak for å gjøre det enklere å avgjøre klager på manglende overholdelse» i vedlegg I. 

(49) En Privacy Shield-organisasjon skal offentlig erklære at den forplikter seg til å overholde prinsippene samt offentliggjøre sine 

personvernprogrammer i tråd med disse prinsippene og gjennomføre dem fullt ut. Manglende overholdelse kan håndheves i henhold til 

avsnitt 5 i FTC Act som forbyr urimelig eller villedende atferd i forbindelse med handel. 

(50) Ifølge informasjon fra FTC har FTC ikke myndighet til å foreta stedlige tilsyn på området personvern. FTC har imidlertid myndighet til å 

tvinge organisasjoner til å legge fram dokumenter og vitneutsagn (se avsnitt 20 i FTC Act) og kan bruke domstolsapparatet for å få 

håndhevet slike pålegg i tilfelle manglende overholdelse. 

(51) FTC-avgjørelser eller rettsavgjørelser kan kreve at selskaper iverksetter personvernprogrammer og regelmessig gjør overholdelsesrapporter 

eller vurderinger av nevnte programmer som er foretatt av en uavhengig tredjepart, tilgjengelige for FTC. 

(52) Se vedlegg II avsnitt II nr. 1 punkt xi) og avsnitt III nr. 7 bokstav c). 
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57) Voldgiftspanelet vil bestå av en gruppe på minst 20 voldgiftsmenn utpekt av det amerikanske handelsdepartementet og 

Kommisjonen på grunnlag av disse personenes uavhengighet, integritet og erfaring med De forente staters personvern-

lovgivning og Unionens regelverk for vern av personopplysninger. For hver tvist skal partene opprette et panel bestående 

av en eller tre(53) voldgiftsmenn fra denne gruppen. Voldgiftsprosedyren skal være underlagt standard voldgiftsregler som 

skal fastsettes av handelsdepartementet og Kommisjonen i fellesskap. Disse reglene vil supplere den allerede fastsatte 

ordningen som inneholder flere elementer som gjør denne mekanismen mer tilgjengelig for registrerte i EU: i) ved 

forberedelse av en klage for panelet kan den registrerte få hjelp av sin nasjonale personvernmyndighet, ii) voldgifts-

behandlingen vil finne sted i De forente stater, men registrerte i EU kan velge å delta ved hjelp av video- eller 

telefonkonferanse uten ekstra omkostninger for privatpersonen, iii) voldgiftsbehandlingen vil som en regel foregå på 

engelsk, men den registrerte vil på begrunnet anmodning normalt(54) ha tilgang til tolking under voldgiftsbehandlingen 

samt oversettelse uten ekstra omkostninger for vedkommende, og iv) hver part skal bære sine egne advokatkostnader 

dersom parten møter med advokat for panelet, men handelsdepartementet vil opprette et fond som finansieres ved årlige 

bidrag fra Privacy Shield-organisasjonene, og som skal dekke de støtteberettigede voldgiftskostnadene opp til et 

maksimumsbeløp som skal fastsettes av amerikanske myndigheter i samråd med Kommisjonen. 

58) Privacy Shield-panelet har myndighet til å pålegge «rimelige individuelle og ikke-økonomiske tiltak» («individual-

specific, non-monetary equitable relief»)(55) som er nødvendige for å korrigere den manglende overholdelsen av 

prinsippene. Selv om panelet vil ta hensyn til andre korrigerende tiltak som allerede er iverksatt gjennom andre Privacy 

Shield-mekanismer når det treffer sine avgjørelser, kan en privatperson fremdeles velge å bringe saken inn for voldgift 

dersom vedkommende mener at disse andre tiltakene ikke er tilstrekkelige. Registrerte i EU kan dermed kreve saken 

avgjort ved voldgift dersom tiltak eller manglende tiltak fra vedkommende amerikanske myndigheter (f.eks. FTC) ikke har 

ført til at deres klager er blitt avgjort på en tilfredsstillende måte. En sak kan ikke bringes inn for voldgift dersom en 

personvernmyndighet har rettslig myndighet til å avgjøre den aktuelle klagen på det amerikanske egensertifiserte 

selskapet, nærmere bestemt i tilfeller der organisasjonen enten er forpliktet til å samarbeide med personvernmyndighetene 

og rette seg etter deres anbefalinger om behandling av opplysninger om menneskelige ressurser som samles inn i 

forbindelse med et arbeidsforhold, eller frivillig har forpliktet seg til å gjøre dette. Privatpersoner kan få fullbyrdet 

voldgiftsavgjørelsen ved amerikanske domstoler i henhold til Federal Arbitration Act, noe som sikrer tilgang til 

rettsmidler dersom et selskap ikke overholder prinsippene. 

59) For det sjuende kan det i tilfeller der en organisasjon ikke oppfyller sin plikt til å overholde prinsippene og sitt offentliggjorte 

personvernprogram, finnes andre muligheter for rettslig prøving i de enkelte amerikanske delstaters lovgivning, som 

inneholder bestemmelser om rettsmidler under erstatningsretten, og i tilfeller av avgivelse av uriktige opplysninger, urimelig 

og villedende atferd eller praksis eller avtalebrudd. 

60) Dersom en personvernmyndighet etter å ha mottatt en klage fra en registrert i EU anser at overføringen av en persons 

personopplysninger til en organisasjon i De forente stater skjer i strid med EUs regelverk for vern av personopplysninger, 

herunder dersom opplysningsoverføreren i EU har grunn til å tro at organisasjonen ikke overholder prinsippene, kan den 

også utøve sin myndighet overfor opplysningsoverføreren og ved behov gi pålegg om å innstille overføringen av 

opplysninger. 

61) På grunnlag av informasjonen i dette avsnittet anser Kommisjonen at prinsippene utstedt av det amerikanske handels-

departementet sikrer et nivå for vern av personopplysninger som i hovedtrekk tilsvarer det som garanteres ved de 

vesentlige grunnleggende prinsippene fastsatt i direktiv 95/46/EF. 

62) En effektiv anvendelse av prinsippene er dessuten garantert ved kravene til åpenhet samt det amerikanske handels-

departementets forvaltning og kontroll av at Privacy Shield-ordningen overholdes. 

63) Kommisjonen mener videre at mekanismene for tilsyn, klageadgang og håndheving i Privacy Shield-ordningen gjør det 

mulig å identifisere Privacy Shield-organisasjoners manglende overholdelse av prinsippene og å straffe disse i praksis 

samt sikre de registrerte rettsmidler slik at de kan få innsyn i personopplysninger som gjelder dem, og få rettet eller slettet 

slike opplysninger.  

  

(53) Antall voldgiftsmenn i panelet skal avtales mellom partene. 

(54) Panelet kan imidlertid beslutte at dekning av kostnadene vil medføre uberettigede eller uforholdsmessige kostnader i den aktuelle 

voldgiftssaken. 

(55) Privatpersoner kan ikke kreve skadeserstatning i voldgiftssaker, men selv om de krever voldgiftsbehandling, kan de fortsatt kreve 

skadeserstatning ved de ordinære amerikanske domstolene. 
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3. AMERIKANSKE OFFENTLIGE MYNDIGHETERS TILGANG TIL OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER 

OVERFØRT INNENFOR RAMMEN AV PRIVACY SHIELD-AVTALEN MELLOM EU OG DE FORENTE STATER 

64) Slik det framgår av avsnitt I nr. 5 i vedlegg II er overholdelse av prinsippene begrenset til det som er nødvendig for å 

oppfylle krav knyttet til nasjonal sikkerhet, allmennhetens interesse eller rettshåndheving. 

65) Kommisjonen har vurdert begrensningene og garantiene som foreligger i amerikansk rett med hensyn til amerikanske 

myndigheters tilgang til og bruk av personopplysninger overført innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU 

og De forente stater for formål knyttet til nasjonal sikkerhet, rettshåndheving og andre formål i allmennhetens interesse. 

Den amerikanske regjering har via Office of the Director of National Intelligence (ODNI)(56) også framlagt detaljerte 

redegjørelser og forpliktende tilsagn for Kommisjonen som er angitt i vedlegg VI til denne beslutning. Ved brev 

underskrevet av den amerikanske utenriksministeren vedlagt som vedlegg III til denne beslutning har den amerikanske 

regjering også forpliktet seg til å opprette en ny tilsynsmekanisme for inngrep knyttet til nasjonal sikkerhet, Privacy 

Shield-ombudet, som skal være uavhengig av etterretningssamfunnet. En redegjørelse fra det amerikanske justis-

departementet angitt i vedlegg VII til denne beslutning beskriver begrensningene og garantiene som gjelder for offentlige 

myndigheters tilgang til og bruk av opplysninger for formål knyttet til rettshåndheving og andre formål i allmennhetens 

interesse. For å øke åpenheten og gjenspeile nevnte forpliktende tilsagns rettslige art vil hvert av dokumentene som er 

omhandlet og vedlagt denne beslutning, bli offentliggjort i De forente staters Federal Register. 

66) Nedenfor redegjøres det nærmere for Kommisjonens konklusjoner om hvilke begrensninger som gjelder for amerikanske 

offentlige myndigheters tilgang til og bruk av personopplysninger som er overført fra EU til De forente stater, samt 

forekomsten av et effektivt rettslig vern. 

3.1.  Amerikanske offentlige myndigheters tilgang til og bruk av personopplysninger for formål knyttet til nasjonal 

sikkerhet 

67) Kommisjonens analyse viser at amerikansk rett inneholder en rekke begrensninger når det gjelder tilgang til og bruk av 

personopplysninger som overføres innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater for formål 

knyttet til nasjonal sikkerhet, samt tilsyns- og klagemekanismer som i tilstrekkelig grad garanterer at nevnte opplysninger 

omfattes av et effektivt vern mot ulovlige inngrep og risikoen for misbruk(57). Siden 2013, da Kommisjonen utstedte sine 

to meldinger (se betraktning 7), har denne rettslige rammen blitt betraktelig styrket som beskrevet nedenfor. 

3.1.1.  Begrensn in ger  

68) I henhold til den amerikanske grunnloven er det presidenten, i egenskap av å være øverstkommanderende og 

regjeringssjef, som har ansvar for den nasjonale sikkerheten og, med hensyn til utenlandsetterretning, å føre De forente 

staters utenrikspolitikk(58). Selv om Kongressen har myndighet til å pålegge begrensninger og har gjort dette i forskjellige 

henseender, kan presidenten innenfor disse grensene styre aktivitetene til det amerikanske etterretningssamfunnet, særlig 

gjennom presidentordrer («executive orders») eller presidentdirektiver («presidential directives»). Dette gjelder 

selvfølgelig også på de områdene der det ikke foreligger retningslinjer fra Kongressen. På det nåværende tidspunkt er de 

to sentrale rettslige instrumentene på dette området en presidentordre, Executive Order 12333 («E.O. 12333»)(59), og et 

presidentdirektiv, Presidential Policy Directive 28.  

  

(56) Direktøren for National Intelligence (DNI) fungerer som leder for det amerikanske etterretningssamfunnet og som hovedrådgiver for 

presidenten og National Security Council. Se Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act fra 2004, Pub. L. 108-458 av 17.12.2004. 

ODNI fastsetter blant annet kravene til og forvalter og styrer det amerikanske etterretningssamfunnets oppgaver, innsamling, analysering, 

produksjon og spredning av nasjonal etterretning, herunder ved å utarbeide retningslinjer for tilgang til, bruk og utveksling av informasjon 

eller etterretning. Se avsnitt 1.3 (a), (b) i E.O. 12333. 

(57) Se Schrems, nr. 91. 

(58) Den amerikanske grunnlov, artikkel II. Se også innledningen til PPD-28. 

(59) E.O. 12333: United States Intelligence Activities, Federal Register Vol. 40, No 235 (8. desember 1981). I den grad en presidentordre er 

offentlig tilgjengelig, definerer den målene, retningen, oppgavene og ansvarsområdene for den amerikanske etterretningsinnsatsen 

(herunder rollen til de forskjellige enhetene innen etterretningssamfunnet) og fastsetter de generelle parametrene for gjennomføringen av 

etterretningsaktiviteter (især behovet for å fastsette særlige prosedyreregler). I henhold til avsnitt 3.2 i E.O. 12333 skal presidenten med 

støtte fra National Security Council og DNI utstede de direktivene, prosedyrene og retningslinjene som er nødvendige for å gjennomføre 

ordren. 
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69) Presidential Policy Directive 28 («PPD-28») utstedt 17. januar 2014 inneholder en rekke begrensninger når det gjelder 

«signaletterretningsoperasjoner»(60). Dette presidentdirektivet er bindende for amerikanske etterretningsmyndigheter(61) 

og vil fortsatt gjelde etter et regjeringsskifte i De forente stater(62). PPD-28 er særlig viktig for ikke-amerikanske personer, 

herunder registrerte i EU. I direktivet fastslås det bl.a. følgende: 

a) Innsamlingen av signaletterretning skal være hjemlet i lov eller skje med presidentens tillatelse og skal foretas i 

samsvar med den amerikanske grunnloven (særlig fjerde grunnlovstillegg) og amerikansk rett. 

b) Alle personer bør behandles med verdighet og respekt, uavhengig av deres statsborgerskap eller bosted. 

c) Alle personer har berettigede personverninteresser når det gjelder behandlingen av deres personopplysninger. 

d) Hensynet til personvern og borgerlige frihetsrettigheter skal utgjøre en vesentlig del ved planleggingen av 

amerikanske signaletterretningsaktiviteter. 

e) Amerikanske signaletterretningsaktiviteter skal derfor inneholde tilstrekkelige garantier for personopplysningene til 

alle privatpersoner, uavhengig av deres statsborgerskap eller bosted. 

70) I henhold til PPD-28 kan signaletterretning utelukkende samles inn for formål knyttet til utenlandsetterretning eller 

kontraspionasje for å støtte nasjonale eller departementale oppgaver, og ikke for noen andre formål (f.eks. for å gi 

amerikanske selskaper et konkurransefortrinn). ODNI forklarer i denne forbindelse at enhetene innen etterretnings-

samfunnet «bør stille krav om at innsamlingen, når det er praktisk mulig, bør rettes mot spesifikke utenlandske 

etterretningsmål eller -emner ved bruk av diskriminanter (f.eks. bestemte fasiliteter, utvalgskriterier og identifika-

torer)»(63). I redegjørelsene gis det også forsikringer om at avgjørelser om innsamling av etterretning ikke overlates til 

privatpersoner i etterretningssamfunnet, men er underlagt de retningslinjene og prosedyrene som de forskjellige enhetene 

innen det amerikanske etterretningssamfunnet (byråer) plikter å innføre med henblikk på gjennomføring av PPD-28(64). 

Utvikling og valg av egnede utvalgskriterier finner derfor sted innenfor rammen av det overordnede «National Intelligence 

Priorities Framework» (NIPF) som sikrer at etterretningsprioriteringene fastsettes av beslutningstakere på høyt nivå, og at 

de gjennomgås regelmessig, slik at de er tilpasset de faktiske truslene for den nasjonale sikkerhet, og samtidig tar hensyn 

til mulige risikoer, herunder risikoer knyttet til personvern(65). På grunnlag av dette utvikler og identifiserer personell i de 

forskjellige byråene spesifikke utvalgskriterier som det antas vil føre til innsamling av utenlandsetterretning som 

samsvarer med prioriteringene(66). Utvalgskriteriene må gjennomgås regelmessig for å kontrollere at de fremdeles gir 

verdifull etterretning i tråd med prioriteringene(67).  

  

(60) I henhold til E.O. 12333 er direktøren for National Security Agency (NSA) den funksjonelle lederen for signaletterretning og skal styre en 

enhetlig organisasjon for signaletterretningsaktiviteter. 

(61) Når det gjelder definisjonen av termen «etterretningssamfunn», se avsnitt 3.5 (h) i E.O. 12333 sammenholdt med n. 1 i PPD-28. 

(62) Se memorandum fra det amerikanske justisdepartementets Office of Legal Counsel til president Clinton 29. januar 2000. Ifølge denne 

rettslige uttalelsen har et presidentdirektiv de «samme vesentlige rettsvirkninger som en presidentordre». 

(63) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 3. 

(64) Se avsnitt 4 (b) og (c) i PPD-28. Ifølge offentlig tilgjengelig informasjon ble de seks eksisterende formålene bekreftet ved gjennomgåelsen 

i 2015. Se ODNI, Signals Intelligence Reform, 2016 Progress Report. 

(65) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 6 (med henvisning til Intelligence Community Directive 204). Se også avsnitt 3 i PPD-28. 

(66) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 6. Se f.eks. NSA Civil Liberties and Privacy Office (NSA CLPO), NSA’s Civil Liberties and Privacy 

Protections for Targeted SIGINT Activities under Executive Order 12333, 7. oktober 2014. Se også ODNI Status Report 2014. Med 

hensyn til anmodninger om innsyn i henhold til avsnitt 702 i FISA omfattes anmodninger av de FISC-godkjente minimeringsprosedyrene. 

Se NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Surveillance Act Section 702, 16. april 2014. 

(67) Se Signal Intelligence Reform, 2015 Anniversary Report. Se også ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 6, 8–9, 11. 
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71) Kravene i PPD-28 om at innsamling av etterretning alltid skal(68) være «så målrettet som mulig», og om at etterretnings-

samfunnet skal prioritere annen tilgjengelig informasjon og egnede og mulige alternativer(69), er dessuten et uttrykk for en 

alminnelig regel som går ut på å prioritere målrettet innsamling framfor masseinnsamling. Ifølge garantien fra ODNI 

sikrer det særlig at masseinnsamling verken er «massiv» eller «vilkårlig», og at unntaket ikke erstatter regelen(70). 

72) Selv om det i PPD-28 forklares at enheter innen etterretningssamfunnet noen ganger må foreta masseinnsamling av signal-

etterretning i visse situasjoner, f.eks. for å identifisere og vurdere nye eller framvoksende trusler, er enhetene pålagt å 

prioritere alternativer som gjør det mulig å foreta målrettet signaletterretning(71). Dette gjør at masseinnsamling bare 

foretas når målrettet innsamling ved bruk av diskriminanter – dvs. en identifikator knyttet til et bestemt mål (f.eks. målets 

e-postadresse eller telefonnummer) – ikke er mulig «av tekniske eller praktiske hensyn»(72). Dette gjelder både for måten 

signaletterretning samles inn på, og for det som faktisk samles inn(72). 

73) Ifølge ODNIs redegjørelser vil etterretningssamfunnet, selv når det ikke kan bruke spesifikke identifikatorer til å målrette 

innsamlingen, prøve å avgrense innsamlingen «så mye som mulig». For å sikre dette «brukes det filtre og andre tekniske 

verktøyer for å målrette innsamlingen mot fasiliteter som kan antas å inneholde kommunikasjon av verdi for uten-

landsetterretning» (og dermed oppfylle amerikanske beslutningstakeres krav i henhold til prosessen som er beskrevet i 

betraktning 70). Som en følge av dette vil masseinnsamling bli målrettet på minst to måter: For det første vil dette alltid 

være knyttet til spesifikke utenlandsetterretningsmål (f.eks. for å innhente signaletterretning om aktivitetene til en 

terroristgruppe i en bestemt region) og være rettet mot innsamling av kommunikasjon i forbindelse med dette. Ifølge 

forsikringen fra ODNI kommer dette til uttrykk ved det faktum at «De forente staters signaletterretningsaktiviteter bare 

berører en brøkdel av den kommunikasjonen som skjer via internett»(73). For det andre forklares det i ODNIs redegjørelser 

at filtrene og de andre tekniske verktøyene som brukes, vil bli utformet på en slik måte at innsamlingen blir «så nøyaktig 

som mulig» for å sikre at mengden ikke-relevante opplysninger» som samles inn, blir så liten som mulig. 

74) Selv når De forente stater vurderer at det er nødvendig å foreta masseinnsamling av signaletterretning på vilkårene fastsatt 

i betraktning 70–73, begrenser PPD-28 bruken av slike opplysninger til en spesifikk liste med seks formål knyttet til 

nasjonal sikkerhet med henblikk på å ivareta personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene til alle personer, uavhengig 

av deres statsborgerskap eller bosted(74). Disse tillatte formålene omfatter tiltak for å avdekke og nøytralisere trusler som 

stammer fra spionasje, terrorisme, masseødeleggelsesvåpen, trusler mot cybersikkerheten, de væpnede styrker eller 

  

(68) Se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 3. 

(69) Det bør også bemerkes at i henhold til avsnitt 2.4 i E.O. 12333 skal enheter innen etterretningssamfunnet «bruke minst mulig inngripende 

innsamlingsteknikker i De forente stater». Når det gjelder begrensningene med hensyn til å erstatte masseinnsamling med målrettet 

innsamling, henvises det til resultatene av en vurdering foretatt av National Research Council i henhold til en rapport fra Den europeiske 

unions byrå for grunnleggende rettigheter: Surveillance by intelligence services: fundamental rights, safeguards and remedies in the EU 

(2015), s. 18. 

(70) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 4. 

(71) Se også avsnitt 5 (d) i PPD-28 der det fastslås at direktøren for National Intelligence i samarbeid med lederne for de relevante enhetene 

innen etterretningssamfunnet og Office of Science and Technology Policy skal legge fram for presidenten «en rapport med en vurdering av 

muligheten for å utvikle en programvare som vil gjøre det lettere for etterretningssamfunnet å foreta målrettet innsamling av opplysninger 

istedenfor masseinnsamling». Ifølge offentlig tilgjengelig informasjon framgår det av denne rapporten at «det ikke finnes noe 

programvarebasert alternativ som fullt ut kan erstatte masseinnsamling med henblikk på å avdekke visse trusler mot den nasjonale 

sikkerhet». Se Signals Intelligence Reform, 2015 Anniversary Report. 

(72) Se fotnote 68. 

(73) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI). Dette gjelder særlig bekymringen uttrykt av de nasjonale personvernmyndighetene i deres uttalelse om 

utkastet til beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Se artikkel 29-arbeidsgruppen for personvern, uttalelse 1/2016 om Privacy Shield-

avtalen mellom EU og De forente stater – utkast til beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (vedtatt 13. april 2016), s. 38 sammenholdt 

med n. 47. 

(74) Se avsnitt 2 i PPD-28. 
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militært personell samt tverrnasjonale kriminelle trusler knyttet til de fem andre formålene, og vil bli gjennomgått minst 

én gang i året. Ifølge redegjørelsene fra den amerikanske regjering har enheter innen etterretningssamfunnet styrket sin 

analysepraksis og sine analysestandarder for søk i ikke-vurdert signaletterretning, slik at de oppfyller disse kravene. 

Bruken av målrettede søk «sikrer at analytikere får seg forelagt bare de opplysningene som antas å ha en potensiell 

etterretningsverdi»(75). 

75) Disse begrensningene er særlig relevante for personopplysninger som overføres innenfor rammen av Privacy Shield-

avtalen mellom EU og De forente stater, særlig dersom innsamling av personopplysninger skal finne sted utenfor De 

forente stater, herunder mens opplysningene er under overføring via de transatlantiske kablene fra Unionen til De forente 

stater. Som bekreftet av amerikanske myndigheter i ODNIs redegjørelser får begrensningene og garantiene som angis der, 

herunder dem som er nevnt i PPD-28, anvendelse på slik innsamling(76). 

76) Selv om disse prinsippene ikke er formulert ved bruk av disse juridiske begrepene, gjenspeiler de det vesentligste i 

prinsippene om nødvendighet og forholdsmessighet. Målrettet innsamling er en klar prioritering, mens masseinnsamling er 

begrenset til (unntaks)situasjoner der målrettet innsamling av tekniske eller praktiske årsaker ikke er mulig. Selv når 

masseinnsamling ikke kan unngås, er videre «bruk» av slike opplysninger gjennom tilgang strengt begrenset til spesifikke 

og berettigede formål knyttet til nasjonal sikkerhet(77). 

77) Ettersom et direktiv utstedes av presidenten i egenskap av å være regjeringssjef, er disse kravene bindende for hele 

etterretningssamfunnet og er blitt ytterligere gjennomført gjennom byråenes regler og framgangsmåter som omgjør de 

generelle prinsippene til spesifikke retningslinjer for den daglige virksomheten. Selv om Kongressen ikke er bundet av 

PPD-28, har den også truffet tiltak for å sikre at innsamling av og tilgang til personopplysninger i De forente stater er 

målrettet og ikke foretas «på et generelt grunnlag». 

78) Ifølge tilgjengelig informasjon, herunder redegjørelsene fra den amerikanske regjering, framgår det at når opplysningene 

er overført til organisasjoner i De forente stater som er egensertifiserte i henhold til Privacy Shield-avtalen mellom EU og 

De forente stater, kan amerikanske etterretningsbyråer bare(78) be om tilgang til personopplysninger dersom forespørselen 

er i samsvar med Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) eller er gjort av Federal Bureau of Investigation (FBI) på 

grunnlag av et såkalt nasjonalt sikkerhetsbrev («National Security Letter» (NSL))(79). FISA inneholder flere typer rettslige 

  

(75) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 4. Se også Intelligence Community Directive 203. 

(76) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 2. Begrensningene fastsatt i E.O. 12333 (f.eks. at innsamlede opplysninger skal være i samsvar med 

etterretningsprioriteringene fastsatt av presidenten) får også anvendelse. 

(77) Se Schrems, nr. 93. 

(78) FBIs innsamling av opplysninger kan også være basert på rettshåndhevingstillatelser (se avsnitt 3 nr. 2 i denne beslutning). 

(79) Det redegjøres nærmere for bruken av nasjonale sikkerhetsbrev (NSL) i ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 13–14 sammenholdt med  

n. 38. Som angitt i nevnte redegjørelser kan FBI bruke NSL bare for å anmode om innholdsløse opplysninger som er relevante for en 

godkjent etterforskning knyttet til nasjonal sikkerhet dersom formålet er å beskytte nasjonen mot internasjonal terrorisme eller hemmelige 

etterretningsaktiviteter. Når det gjelder dataoverføringer innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, er 

det mest relevante rettslige grunnlaget antagelig Electronic Communications Privacy Act (18 U.S.C. § 2709), der det kreves at det i enhver 

anmodning om abonnentopplysninger eller transaksjonsregistre skal brukes «et utvalgskriterium som uttrykkelig identifiserer en person, en 

enhet, et telefonnummer eller en konto». 
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grunnlag som kan brukes til innsamling (og deretter behandling) av personopplysninger fra registrerte i EU som overføres 

innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater. Foruten avsnitt 104 i FISA(80) som omfatter 

tradisjonell individualisert elektronisk overvåking, og avsnitt 402 i FISA(81) om installasjon av utstyr for registrering av 

oppringte numre fra et bestemt telefonnummer («pen register») eller samtalesporingsutstyr («trap and trace»-utstyr), er de 

to sentrale instrumentene avsnitt 501 i FISA (tidligere avsnitt 215 i U.S. PATRIOT ACT) og avsnitt 702 i FISA(82). 

79) I denne forbindelse forbyr USA FREEDOM Act, som trådte i kraft 2. juni 2015, masseinnsamling av opplysninger basert 

på avsnitt 402 i FISA («pen register» og «trap and trace»), avsnitt 501 i FISA (tidligere avsnitt 215 i U.S. PATRIOT 

ACT)(83) og ved bruk av nasjonale sikkerhetsbrev (NSL), og krever isteden bruk av spesifikke utvalgskriterier («selection 

terms»(84)). 

80) Selv om FISA inneholder ytterligere rettslige grunnlag som tillater at det utføres nasjonale etterretningsaktiviteter, 

herunder signaletterretning, har Kommisjonens vurdering vist at disse tillatelsene når det gjelder overføring av 

personopplysninger innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, også begrenser 

offentlige myndigheters inngrep i målrettet innsamling og tilgang. 

81) Dette er helt klart tilfellet når det gjelder tradisjonell individualisert elektronisk overvåking i henhold til avsnitt 104 i 

FISA(85). Når det gjelder avsnitt 702 i FISA, som utgjør grunnlaget for to viktige etterretningsprogrammer som drives av 

de amerikanske etterretningsbyråene (PRISM, UPSTREAM), foretas søk på en målrettet måte ved bruk av individuelle 

utvalgskriterier som identifiserer spesifikke kommunikasjonselementer, f.eks. målets e-postadresse eller telefonnummer, 

men ikke stikkord og heller ikke navnene til de berørte privatpersonene(86). Som påpekt av Privacy and Civil Liberties 

  

(80) 50 U.S.C. § 1804. Selv om dette rettslige grunnlaget krever at det redegjøres for de faktiske forholdene og omstendighetene som den 

anmodende part gjør gjeldende for å begrunne sin overbevisning om at målet for den elektroniske overvåkingen er en fremmed makt eller 

en agent for en fremmed makt, kan sistnevnte omfatte ikke-amerikanske personer involvert i internasjonal terrorisme eller internasjonal 

spredning av masseødeleggelsesvåpen (herunder forberedelser) (50 U.S.C. § 1801 (b) (1)). Det er imidlertid bare en teoretisk forbindelse til 

personopplysninger overført innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, ettersom det i redegjørelsen for 

de faktiske forholdene også må begrunnes at «hver av fasilitetene eller hvert sted som den elektroniske overvåkingen er rettet mot, 

anvendes, eller snart vil bli anvendt av en fremmed makt eller en agent for en fremmed makt». For å gjøre gjeldende dette rettslige 

grunnlaget skal det i alle tilfeller inngis en anmodning til FISC, som på grunnlag av de inngitte fakta blant annet vil vurdere om det finnes 

en rimelig grunn til at dette faktisk er tilfellet. 

(81) 50 U.S.C. § 1842 sammenholdt med § 1841 (2) og avsnitt 3127 i Title 18. Denne myndigheten gjelder ikke kommunikasjonens innhold, 

men derimot opplysninger om kunden eller abonnenten som bruker en tjeneste (f.eks. navn, adresse, abonnentnummer, den mottatte 

tjenestens lengde/type, betalingskilde/-metode). I denne forbindelse skal det inngis en anmodning om avgjørelse til FISC (eller til en 

amerikansk fredsdommer («magistrate judge»)) og brukes et spesifikt utvalgskriterium i henhold til § 1841 (4), dvs. et kriterium som 

spesifikt identifiserer en person, konto osv., og som i størst mulig grad brukes til å begrense mengden opplysninger som vil bli innhentet. 

(82) Selv om FBI i henhold til avsnitt 501 i FISA (tidligere avsnitt 215 i U.S. PATRIOT ACT) har myndighet til å anmode om en 

rettsavgjørelse for å få utlevert «håndgripelige ting» («tangible things») (særlig telefonmetadata, men også forretningsdokumenter) i 

forbindelse med utenlandsetterretning, kan enheter innen det amerikanske etterretningssamfunnet i henhold til avsnitt 702 i FISA søke om 

tilgang til opplysninger, herunder innhold i internettkommunikasjon, som kommer fra De forente stater, men der målet er visse ikke-

amerikanske personer utenfor De forente stater. 

(83) På grunnlag av denne bestemmelsen kan FBI anmode om «håndgripelige ting» («tangible things») (f.eks. registre, papirer, dokumenter) 

ved å dokumentere overfor Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) at det er rimelige grunner til å tro at de er relevante for en 

spesifikk FBI-etterforskning. I sine søk må FBI bruke FISC-godkjente utvalgskriterier, og det skal finnes en «rimelig uttalt mistanke» om 

at et slikt kriterium er knyttet til en eller flere fremmede makter eller deres agenter som er involvert i internasjonal terrorisme eller 

forberedelse av dette. Se PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 59, NSA CLPO, Transparency Report: The USA Freedom Act Business Records 

FISA Implementation, 15. januar 2016, s. 4–6. 

(84) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 13 (note 38). 

(85) Se fotnote 81. 

(86) PCLOB, Sec. 702 Report, s. 32–33 med ytterligere henvisninger. Ifølge sitt personvernkontor skal NSA kontrollere at det er en forbindelse 

mellom målet og utvalgskriteriet samt dokumentere utenlandsetterretningen som antas å bli innhentet; disse opplysningene skal 

gjennomgås og godkjennes av to senioranalytikere i NSA, og hele prosessen vil bli sporet og senere gjennomgått av ODNI og det 

amerikanske justisdepartementet med tanke på om kravene overholdes. Se NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Act 

Section 702, 16. april 2014. 
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Oversight Board (PCLOB) er overvåking som utføres i henhold til avsnitt 702, dermed «utelukkende rettet mot spesifikke 

[ikke-amerikanske] personer som er blitt individuelt identifisert»(87). Som følge av en «utløpsklausul» skal avsnitt 702 i 

FISA gjennomgås på nytt i 2017, og Kommisjonen skal på dette tidspunkt foreta en ny vurdering av de garantiene som er 

tilgjengelige for registrerte i EU. 

82) I sine redegjørelser har den amerikanske regjering dessuten uttrykkelig forsikret Europakommisjonen om at det 

amerikanske etterretningssamfunnet «ikke driver vilkårlig overvåking av noen, herunder vanlige europeiske borgere»(88). 

Når det gjelder personopplysninger innsamlet i De forente stater, støttes denne uttalelsen av empirisk dokumentasjon som 

viser at anmodninger om innsyn ved bruk av nasjonale sikkerhetsbrev (NSL) og i henhold til FISA, både hver for seg og 

sammen, bare gjelder et relativt lite antall mål sammenlignet med den samlede datastrømmen på internett(89). 

83) Når det gjelder tilgang til innsamlede opplysninger og datasikkerhet, krever PPD-28 at tilgang «skal begrenses til 

autorisert personell som har behov for opplysningene for å kunne utføre sine oppgaver», og at personopplysninger «skal 

behandles og lagres på en måte som sikrer et tilstrekkelig vern og hindrer at uautoriserte får tilgang, i samsvar med 

gjeldende garantier som gjelder for sensitive opplysninger». Etterretningspersonell får egnet og hensiktsmessig opplæring 

i prinsippene fastsatt i PPD-28(90). 

84) Når det gjelder lagring og videre spredning av personopplysninger fra registrerte i EU som er samlet inn av amerikanske 

etterretningsmyndigheter, angis det i PPD-28 at alle personer (herunder ikke-amerikanske personer) bør behandles med 

verdighet og respekt, at alle personer har berettigede personverninteresser når det gjelder behandlingen av deres 

personopplysninger, og at enheter innen etterretningssamfunnet derfor må innføre retningslinjer som gir tilstrekkelige 

garantier for denne typen opplysninger, og som i «rimelig grad er utformet for å minimere spredning og lagring av 

personopplysninger»(91).  

  

(87) PLCOB, Sec. 702 Report, s. 111. Se også ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 9 («Innsamling i henhold til avsnitt 702 i [FISA] er ikke 

«massiv og vilkårlig», men er spesifikt rettet mot innsamling av utenlandsetterretning fra individuelt identifiserte berettigede mål») og 

s. 13, nr. 36 (med henvisning til en uttalelse fra FISC fra 2014), NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Act 

Section 702, 16. april 2014. Selv i forbindelse med UPSTREAM kan NSA bare anmode om oppfanging av elektronisk kommunikasjon til, 

fra eller om utvalgte utvalgskriterier. 

(88) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 18. Se også s. 6 der det angis at gjeldende prosedyrer «viser at det er en klar vilje til å hindre vilkårlig 

innsamling av signaletterretningsinformasjon og – på høyeste regjeringsnivå – til å gjennomføre prinsippet om rimelighet.» 

(89) Se Statistical Transparency Report Regarding Use of National Security Authorities, 22. april 2015. Når det gjelder den generelle strømmen 

av opplysninger på internett, se f.eks. Fundamental Rights Agency, Surveillance by Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards 

and Remedies in the EU (2015), s. 15–16. Ifølge en nedgradert FISC-uttalelse fra 2011 kom over 90 % av den elektroniske 

kommunikasjonen innhentet i henhold til avsnitt 702 i FISA fra PRISM-programmet, mens mindre enn 10 % kom fra UPSTREAM. Se 

FISC, Memorandum Opinion, 2011 WL 10945618 (FISA Ct., 3.10.2011), n. 21 (tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents 

/0716/October-2011-Bates-Opinion-and%20Order-20140716.pdf). 

(90) Se avsnitt 4 (a) (ii) i PPD-28. Se også ODNI, Safeguarding the Personal Information of all People: A Status Report on the Development 

and Implementation of Procedures under Presidential Policy Directive av 28. juli 2014, s. 5, der det anføres at «retningslinjene til enheter 

innen etterretningssamfunnet bør styrke eksisterende analysepraksis og -standarder med krav om at analytikere skal strukturere sine 

forespørsler eller andre søketermer og -teknikker for å identifisere etterretningsinformasjon som er relevant for en gyldig etterretnings- 

eller rettshåndhevingsoppgave, fokusere forespørsler om personer på kategorier av etterretningsinformasjon som oppfyller et etterretnings- 

eller rettshåndhevingskrav, og minimere gjennomgåelsen av personopplysninger som ikke er relevante i forbindelse med etterretnings- og 

rettshåndhevingskrav.» Se f.eks. CIA, Signals Intelligence Activities, s. 5, FBI, Presidential Policy Directive 28 Policies and Procedures, 

s. 3. Ifølge Progress Report on the Signals Intelligence Reform fra 2016 har enheter innen etterretningssamfunnet (herunder FBI, CIA og 

NSA) truffet tiltak med henblikk på å opplyse sitt personell om kravene i PPD-28 ved å utarbeide nye eller endre eksisterende 

retningslinjer for opplæring. 

(91) Ifølge ODNIs redegjørelser får disse begrensningene anvendelse uavhengig av om opplysningene ble masseinnsamlet eller innsamlet på en 

målrettet måte, og uavhengig av personens statsborgerskap. 
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85) Den amerikanske regjering har forklart at dette kravet om rimelighet betyr at enheter innen etterretningssamfunnet ikke 

trenger å vedta «teoretisk mulige tiltak», men «at innsatsen for å verne berettigede interesser knyttet til personvern og 

borgerlige frihetsrettigheter skal stå i forhold til signaletterretningsaktivitetenes praktiske behov»(92). I denne forbindelse 

vil ikke-amerikanske personer bli behandlet på samme måte som amerikanske personer i henhold til prosedyrene som er 

godkjent av den amerikanske justisministeren (Attorney-General)(93). 

86) I henhold til disse reglene er lagring vanligvis begrenset til høyst fem år, med mindre det er særlig fastsatt ved lov eller 

uttrykkelig besluttet av direktøren for National Intelligence etter en grundig vurdering av personvernhensyn – idet det tas 

hensyn til synspunktene fra ODNIs Civil Liberties Protection Officer samt fra ansvarlige for personvern og borgerlige 

frihetsrettigheter («privacy and civil liberties officials») i etterretningsbyråene – at fortsatt lagring er i den nasjonale 

sikkerhets interesse(94). Spredning er begrenset til tilfeller der opplysningene er relevante for det underliggende formålet 

med innsamlingen og dermed oppfyller et godkjent krav med hensyn til utenlandsetterretning og rettshåndheving(95). 

87) Ifølge garantiene gitt av den amerikanske regjering kan personopplysninger ikke spres utelukkende fordi den berørte 

personen ikke er amerikansk, og «signaletterretning om en utenlandsk persons rutinemessige aktiviteter vil ikke bli ansett 

som utenlandsetterretning som kan spres eller oppbevares permanent alene av denne årsak, med mindre dette på annen 

måte oppfyller et godkjent behov for utenlandsetterretning»(96). 

88) På bakgrunn av det ovenstående konkluderer Kommisjonen med at De forente stater har regler som sørger for at 

eventuelle inngrep for formål knyttet til nasjonal sikkerhet i de grunnleggende rettighetene til personer hvis person-

opplysninger overføres fra Unionen til De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater, begrenses til det som er strengt nødvendig for å nå det aktuelle berettigede målet. 

89) Som analysen over viser, sikrer amerikansk rett at overvåkingstiltak bare vil bli brukt til å innhente utenlandsetterretnings-

informasjon, noe som utgjør et berettiget politisk mål(97), og at de vil være så målrettede som mulig. Særlig vil 

  

(92) Se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI). 

(93) Se avsnitt 4 (a) (i) i PPD-28 sammenholdt med avsnitt 2.3 i E.O. 12333. 

(94) Avsnitt 4 (a) (i) i PPD-28, ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 7. Når det gjelder personopplysninger innsamlet i henhold til avsnitt 702 i 

FISA, fastslås det f.eks. i NSAs FISC-godkjente minimeringsprosedyrer at metadata og ikke-vurdert innhold for PRISM som en regel kan 

oppbevares i høyst fem år, mens UPSTREAM-data kan oppbevares i høyst to år. NSA overholder disse grensene for lagring gjennom en 

automatisert prosess som sørger for at innsamlede opplysninger slettes ved utgangen av den aktuelle lagringsperioden. Se NSA avsnitt 702 

i FISA, Minimization Procedures, avsnitt 7 samt avsnitt 6 (a) (1), NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Surveillance 

Act Section 702, 16. april 2014. Lagring i henhold til avsnitt 501 i FISA (tidligere avsnitt 215 i U.S. PATRIOT ACT) er også begrenset til 

fem år, med mindre personopplysningene er en del av en behørig godkjent spredning av utenlandsetterretning eller det amerikanske 

justisdepartementet skriftlig informerer NSA om at opplysningene skal oppbevares i forbindelse med pågående eller ventede tvister. Se 

NSA, CLPO, Transparency Report: The USA Freedom Act Business Records FISA Implementation, 15. januar 2016. 

(95) I henhold til avsnitt 501 i FISA (tidligere avsnitt 215 i U.S. PATRIOT ACT) kan spredning av personopplysninger bare skje i forbindelse 

med terrorbekjempelse eller som bevis på lovbrudd, og i henhold til avsnitt 702 i FISA bare dersom det foreligger et gyldig 

utenlandsetterretnings- eller rettshåndhevingsformål. Jf. NSA, CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Surveillance Act 

Section 702, 16. april 2014, Transparency Report: The USA Freedom Act Business Records FISA Implementation, 15. januar 2016. Se 

også NSA's Civil Liberties and Privacy Protections for Targeted SIGINT Activities under Executive Order 12333, 7. oktober 2014. 

(96) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 7 (med henvisning til Intelligence Community Directive (ICD) 203). 

(97) Domstolen har fastslått at nasjonal sikkerhet utgjør et berettiget politisk mål. Se Schrems, nr. 88. Se også Digital Rights Ireland and Others, 

nr. 42–44 og 51 der Domstolen fant at kampen mot grov kriminalitet, særlig organisert kriminalitet og terrorisme, i stor grad kan være 

avhengig av bruk av moderne etterforskningsteknikker. I motsetning til strafferettslig etterforskning som vanligvis går ut på å fastslå 

ansvar og skyld for tidligere atferd retrospektivt, går etterretningsaktiviteter ofte ut på å forebygge trusler mot nasjonal sikkerhet før en 

skade har skjedd. Slik etterforskning må derfor ofte omfatte et bredere spekter av mulige aktører («mål») og et større geografisk område. 

Jf. ECtHR, Weber and Saravia v Germany, avgjørelse av 29. juni 2006, saksnr. 54934/00, nr. 105–118 (om såkalt strategisk overvåking). 
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masseinnsamling bare unntaksvis være tillatt dersom målrettet innsamling ikke er mulig, og dette vil være ledsaget av 

ekstra garantier for å minimere mengden opplysninger som samles inn, samt etterfølgende tilgang til disse (som må være 

målrettet og bare være tillatt for særlige formål). 

90) Etter Kommisjonens vurdering er dette i samsvar med standarden som Domstolen har satt i Schrems-dommen, som 

innebærer at lovgivning som medfører inngrep i de grunnleggende rettighetene som garanteres ved artikkel 7 og 8 i 

pakten, skal innføre «minstegarantier»(98) og «ikke er begrenset til det som er strengt nødvendig når den på generelt 

grunnlag tillater lagring av alle personopplysningene til alle personer hvis opplysninger er blitt overført fra Den 

europeiske union til De forente stater uten noen form for differensiering, begrensning eller unntak på grunnlag av målet 

som forfølges, og uten at det fastsettes et objektivt kriterium som gjør det mulig å avgrense offentlige myndigheters 

tilgang til opplysningene og etterfølgende bruk av dem, for formål som er spesifikke, strengt begrensede og som kan 

begrunne inngrepene som både tilgangen til nevnte opplysninger samt anvendelsen av disse innebærer»(99). Det vil heller 

ikke være ubegrenset innsamling og lagring av opplysninger om alle personer uten noen begrensninger eller ubegrenset 

tilgang. I redegjørelsene framlagt for Kommisjonen, herunder forsikringen om at amerikanske signaletterretnings-

aktiviteter bare berører en brøkdel av den kommunikasjonen som skjer via internett, utelukkes det dessuten at det vil være 

tilgang «på generelt grunnlag»(100) til innholdet i den elektroniske kommunikasjonen. 

3.1.2. Effekt iv t  r e t t s l i g  ve rn  

91) Kommisjonen har vurdert både de eksisterende mekanismene i De forente stater for tilsyn med amerikanske etterretnings-

myndigheters inngrep i personopplysninger som overføres til De forente stater, og den individuelle klageadgangen som 

registrerte i EU har. 

Tilsyn 

92) Det amerikanske etterretningssamfunnet er underlagt forskjellige kontroll- og tilsynsmekanismer som faller inn under 

statsmaktens tre grener. Disse omfatter interne og eksterne organer innen den utøvende gren, et antall kongresskomiteer 

samt enheter med ansvar for å føre rettslig tilsyn, særlig med aktiviteter som utføres innenfor rammen av Foreign 

Intelligence Surveillance Act. 

93) For det første er amerikanske myndigheters etterretningsaktiviteter underlagt et omfattende tilsyn fra den utøvende grens 

side. 

94) I henhold til PPD-28 avsnitt 4 (a) iv) skal retningslinjene og prosedyrene til enhetene innen etterretningssamfunnet 

«omfatte egnede tiltak for å fremme tilsynet med gjennomføringen av garantier for vern av personopplysninger», og disse 

tiltakene bør omfatte regelmessig revisjon(101).  

  

(98) Schrems, nr. 91, med ytterligere henvisninger. 

(99) Schrems, nr. 93. 

(100) Jf. Schrems, nr. 94. 

(101) ODNI, Safeguarding the Personal Information of all People: A Status Report on the Development and Implementation of Procedures 

under Presidential Policy Directive 28, s. 7. Se f.eks. CIA, Signals Intelligence Activities, s. 6 (Compliance), FBI, Presidential Policy 

Directive 28 Policies and Procedures, avsnitt III (A) (4), (B) (4), NSA, PPD-28 Section 4 Procedures, 12. januar 2015, avsnitt 8.1, 8.6 (c). 
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95) I denne forbindelse er det innført flere tilsynsnivåer, herunder ansvarlige for borgerlige frihetsrettigheter eller personvern 

(«civil liberties or privacy officers»), generalinspektører («Inspector Generals»), ODNIs Civil Liberties and Privacy 

Office, PCLOB og President's Intelligence Oversight Board. Disse tilsynsfunksjonene støttes av personale med ansvar for 

spørsmål om overholdelse i alle byråene(102). 

96) Som forklart av den amerikanske regjering(103) er det utpekt ansvarlige for borgerlige frihetsrettigheter og personvern 

med tilsynsansvar i forskjellige departementer med etterretningsansvar og i etterretningsbyråer(104). Selv om den særlige 

myndigheten som disse tjenestemennene har, kan variere noe ut fra lovhjemmelen, omfatter den vanligvis tilsyn med 

prosedyrer for å sikre at det aktuelle departementet/byrået tar tilstrekkelig hensyn til personvernet og de borgerlige 

frihetsrettighetene og har innført egnede prosedyrer for å håndtere klager fra privatpersoner som mener at deres 

personvern eller borgerlige frihetsrettigheter er blitt krenket (og i noen tilfeller, f.eks. når det gjelder ODNI, har de selv 

myndighet til å undersøke klager(105)). Lederen for departementet/byrået skal sikre at nevnte tjenestemann mottar all 

informasjon og gis tilgang til alt materiale som vedkommende trenger for å kunne utføre sine funksjoner. De ansvarlige 

for borgerlige frihetsrettigheter og personvern rapporterer regelmessig til Kongressen og PCLOB, herunder om antall og 

typen klager som departementet/byrået har mottatt, og et sammendrag av utfallet av slike klager, gjennomgåelser og 

undersøkelser som er utført, samt konsekvensene av de aktivitetene som vedkommende har utført(106). Ifølge vurderingen 

foretatt av de nasjonale personvernmyndighetene kan det interne tilsynet som utføres av slike ansvarlige, anses som 

«relativt robust», selv om de etter deres mening ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kravet om uavhengighet(107). 

97) I tillegg har hver enhet innen etterretningssamfunnet sin egen generalinspektør («Inspector General») med ansvar for bl.a. 

å føre tilsyn med utenlandsetterretningsaktiviteter(108). ODNI har f.eks. et eget generalinspektørkontor («Office of the 

Inspector General») med omfattende myndighet over hele etterretningssamfunnet og til å undersøke klager eller 

opplysninger om påstander om ulovlig praksis eller maktmisbruk i forbindelse med ODNIs og/eller etterretningssam-

funnets programmer og aktiviteter(109). Generalinspektører er enheter med lovfestet uavhengighet(110) som har ansvar for å 

foreta revisjoner og undersøkelser i forbindelse med programmene og virksomheten som utføres av det aktuelle byrået for 

formål knyttet til nasjonal etterretning, herunder misbruk eller overtredelse av loven(111). De har rett til å få tilgang til alle 

  

(102) NSA har f.eks. over 300 ansatte som arbeider med spørsmål om overholdelse i Directorate for Compliance. Se ODNIs redegjørelser 

(vedlegg VI), s. 7. 

(103) Se ombudsmekanismen (vedlegg III), avsnitt 6 bokstav b) i)–iii). 

(104) Se 42 U.S.C. § 2000ee-1. Dette omfatter f.eks. utenriksdepartementet (Department of State), justisdepartementet (Department of Justice) 

(herunder FBI), departementet for nasjonal sikkerhet (Department of Homeland Security), forsvarsdepartementet (Department of 

Defense), NSA, CIA og ODNI. 

(105) Ifølge den amerikanske regjering vil ODNIs Civil Liberties and Privacy Office, dersom kontoret mottar en klage, også samordne 

samarbeidet med andre enheter innen etterretningssamfunnet om hvordan klagen bør behandles videre i etterretningssamfunnet. Se 

ombudsmekanismen (vedlegg III), avsnitt 6 bokstav b) ii). 

(106) Se 42 U.S.C. § 2000ee-1 (f) (1), (2). 

(107) Artikkel 29-arbeidsgruppen for personvern, uttalelse 1/2016 om Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater – utkast til 

beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (vedtatt 13. april 2016), s. 41. 

(108) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 7. Se f.eks. NSA, PPD-28 Section 4 Procedures, 12. januar 2015, avsnitt 8.1, CIA, Signals 

Intelligence Activities, s. 7 (Responsibilities). 

(109) Denne generalinspektøren (en funksjon som ble opprettet i oktober 2010) utnevnes av presidenten med Senatets godkjenning og kan bare 

avsettes av presidenten, ikke av DNI. 

(110) Disse generalinspektørene er fast ansatte og kan bare avsettes av presidenten, som skal underrette Kongressen skriftlig om årsakene til en 

eventuell avsettelse. Dette betyr ikke nødvendigvis at de overhodet ikke er underlagt instrukser. I noen tilfeller kan lederen for 

departementet forby generalinspektøren å innlede, gjennomføre eller fullføre en revisjon eller etterforskning dersom dette anses som 

nødvendig for å beskytte viktige nasjonale (sikkerhets)interesser. Kongressen må imidlertid holdes orientert om utøvelsen av denne 

myndigheten, og kan på dette grunnlag holde den respektive lederen ansvarlig. Se f.eks. Inspector General Act fra 1978, § 8 (general-

inspektør for forsvarsdepartementet), § 8E (generalinspektør for justisdepartementet), § 8G (d)(2) (A), (B) (generalinspektør for NSA), 

50. U.S.C. § 403q (b) (generalinspektør for CIA), Intelligence Authorization Act For Fiscal Year 2010, avsnitt 405 (f) (generalinspektør 

for etterretningssamfunnet). Ifølge de nasjonale personvernmyndighetenes vurdering er det trolig at generalinspektørene «oppfyller 

kriteriet for organisatorisk uavhengighet som definert av CJEU og Den europeiske menneskerettighetsdomstol (ECtHR), i det minste fra 

det tidspunktet da den nye utnevnelsesprosessen gjelder for alle.» Se artikkel 29-arbeidsgruppen for personvern, uttalelse 1/2016 om 

Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater – utkast til beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (vedtatt 13. april 2016), 

s. 40. 

(111) Se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 7. Se også Inspector General Act fra 1978 med etterfølgende endringer, Pub. L. 113-126 av  

7. juli 2014. 
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registre, rapporter, revisjoner, gjennomgåelser, dokumenter, papirer, anbefalinger eller annet relevant materiale, ved behov 

på grunnlag av et pålegg («subpoena»), og kan innhente vitneutsagn(112). Selv om generalinspektørene bare kan utstede 

ikke-bindende anbefalinger om korrigerende tiltak, offentliggjøres deres rapporter, herunder om oppfølgingstiltak (eller 

mangel på dette), og sendes til Kongressen som på dette grunnlag kan utøve sin tilsynsfunksjon(113). 

98) Dessuten har Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), som er et uavhengig organ(114) innen den utøvende 

gren bestående av et styre(115) på fem medlemmer fra de to største partiene som utnevnes av presidenten med Senatets 

godkjenning for en fast seksårsperiode, en rekke ansvarsområder knyttet til terrorbekjempelsespolitikk og gjennom-

føringen av dette med henblikk på å ivareta personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene. Organet kan i forbindelse 

med sin gjennomgåelse av etterretningssamfunnets virksomhet få tilgang til alle relevante registre, rapporter, revisjoner, 

gjennomgåelser, dokumenter, papirer og anbefalinger, herunder gradert informasjon, og foreta intervjuer og innhente 

vitneutsagn. Det mottar rapporter fra ansvarlige for borgerlige frihetsrettigheter og personvern i en rekke føderale organer/ 

byråer(116), kan utstede anbefalinger til dem og rapporterer regelmessig til kongresskomiteer og presidenten(117). PCLOB 

har, innenfor rammen av sitt mandat, også som oppgave å utarbeide en rapport med en vurdering av gjennomføringen av 

PPD-28. 

99) De ovennevnte tilsynsmekanismene suppleres dessuten av Intelligence Oversight Board som er opprettet innenfor rammen 

av presidentens Intelligence Advisory Board, og som fører tilsyn med de amerikanske etterretningsmyndighetenes over-

holdelse av grunnloven og alle gjeldende regler. 

100) For å lette tilsynet oppmuntres enheter innen etterretningssamfunnet til å utvikle informasjonssystemer som gjør det 

mulig å overvåke, registrere og gjennomgå forespørsler om eller andre søk etter personopplysninger(118). Tilsyns- og 

kontrollorganer vil jevnlig kontrollere praksisen som enheter innen etterretningssamfunnet bruker for å verne person-

opplysninger som forekommer i signaletterretning, og at de overholder disse prosedyrene(119). 

101) Disse tilsynsfunksjonene støttes også av omfattende krav til rapportering av manglende overholdelse. Byråenes 

prosedyrer skal særlig sikre at alvorlige tilfeller av manglende overholdelse som omfatter personopplysningene til en 

hvilken som helst person, uavhengig av vedkommendes statsborgerskap, og som er samlet inn gjennom signal-

etterretning, omgående rapporteres til lederen for etterretningsenheten, som deretter vil underrette direktøren for National 

Intelligence, som i henhold til PPD-28 skal bestemme om det skal treffes korrigerende tiltak(120). I henhold til E.O. 

12333 skal dessuten alle enheter innen etterretningssamfunnet rapportere tilfeller av manglende overholdelse til 

Intelligence Oversight Board(121). Disse mekanismene sikrer at problemet vil bli behandlet på høyeste hold i 

  

(112) Se Inspector General Act fra 1978, § 6. 

(113) Se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 7. Se også Inspector General Act fra 1978, §§ 4(5), 5. I henhold til avsnitt 405 b) 3), 4) i 

Intelligence Authorization Act For Fiscal Year 2010, Pub. L. 111-259 av 7. oktober 2010 skal generalinspektøren for etterretnings-

samfunnet holde DNI og Kongressen orientert om nødvendigheten av og status for korrigerende tiltak. 

(114) Ifølge de nasjonale personvernmyndighetenes vurdering har PCLOB tidligere vist sin uavhengighet. Se artikkel 29-arbeidsgruppen for 

personvern, uttalelse 1/2016 om Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater – utkast til beslutning om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå (vedtatt 13. april 2016), s. 42. 

(115) PCLOB har i tillegg rundt 20 fast ansatte. Se https://www.pclob.gov/about-us/staff.html. 

(116) Disse omfatter minst det amerikanske justisdepartement (Department of Justice), forsvarsdepartement (Department of Defense), 

departementet for nasjonal sikkerhet (Department of Homeland Security), direktøren for National Intelligence og Central Intelligence 

Agency samt andre departementer, byråer eller enheter innen den utøvende gren som PCLOB mener bør omfattes. 

(117) Se 42 U.S.C. § 2000ee. Se også ombudsmekanismen (vedlegg III), avsnitt 6 bokstav b) iv). PCLOB plikter bl.a. å rapportere når et byrå 

under den utøvende gren nekter å følge PCLOBs råd. 

(118) ODNI, Safeguarding the Personal Information of all People: A Status Report on the Development and Implementation of Procedures 

under Presidential Policy Directive 28, s. 7-8. 

(119) Id. på s. 8. Se også ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 9. 

(120) ODNI, Safeguarding the Personal Information of all People: A Status Report on the Development and Implementation of Procedures 

under Presidential Policy Directive 28, s. 7. Se f.eks. NSA, PPD-28 Section 4 Procedures, 12. januar 2015, avsnitt 7.3, 8.7 (c), (d), FBI, 

Presidential Policy Directive 28 Policies and Procedures, avsnitt III. (A) (4), (B) (4), CIA, Signals Intelligence Activities, s. 6 

(Compliance) og s. 8 (Responsibilities). 

(121) Se E.O. 12333, avsnitt 1.6 (c). 
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etterretningssamfunnet. Dersom en ikke-amerikansk person er involvert, skal direktøren for National Intelligence i 

samråd med utenriksministeren og lederen for melderorganet eller -byrået bestemme hvilke tiltak som skal treffes for å 

underrette den relevante utenlandske regjeringen, idet det tas hensyn til vern av kilder og metoder samt amerikansk 

personell(122). 

102) I tillegg til disse tilsynsmekanismene innen den utøvende gren har De forente staters kongress, særlig Representantens 

hus’ og Senatets etterretnings- og rettskomiteer, tilsynsansvar med hensyn til alle amerikanske utenlandsetterretnings-

aktiviteter, herunder amerikansk signaletterretning. I henhold til National Security Act skal «presidenten sikre at 

Kongressens etterretningskomiteer orienteres fullt ut og løpende om De forente staters etterretningsaktiviteter, herunder 

om eventuelle omfattende planlagte etterretningsaktiviteter i henhold til det som kreves i dette underkapittel»(123). I 

tillegg «skal presidenten sikre at eventuelle ulovlige etterretningsaktiviteter og ethvert korrigerende tiltak som er truffet 

eller planlagt i forbindelse med en slik ulovlig aktivitet, rapporteres omgående til Kongressens etterretningskomi-

teer»(124). Medlemmene av disse komiteene har tilgang til gradert informasjon samt etterretningsmetoder og –program-

mer(125). 

103) I senere lover er rapporteringskravene blitt utvidet og presisert, både for enhetene innen etterretningssamfunnet, de 

relevante generalinspektørene og den amerikanske justisministeren. I henhold til FISA skal den amerikanske justis-

ministeren (Attorney General) f.eks. «fullt ut informere» Representantenes hus’ og Senatets etterretnings- og 

rettskomiteer om regjeringens aktiviteter i henhold til visse avsnitt i FISA(126). Det stilles også krav om at regjeringen 

skal legge fram kopier av alle avgjørelser, kjennelser eller uttalelser fra Foreign Intelligence Surveillance Court eller 

Foreign Intelligence Surveillance Court of Review som inneholder en vesentlig forklaring eller fortolkning av FISA-

bestemmelser, for kongresskomiteene. Med hensyn til overvåking i henhold til avsnitt 702 i FISA utøves tilsyn særlig 

gjennom lovfestede rapporter til etterretnings- og rettskomiteene og ved bruk av hyppige gjennomgåelser og høringer. 

Dette omfatter en halvårsrapport utarbeidet av den amerikanske justisministeren om anvendelsen av avsnitt 702 i FISA 

med underlagsdokumenter, herunder særlig justisdepartementets og ODNIs rapporter om overholdelse og en beskrivelse 

av eventuelle tilfeller av manglende overholdelse(127), samt en separat halvårsvurdering utarbeidet av justisministeren og 

DNI som dokumenterer at målrettings- og minimeringsprosedyrene er overholdt, herunder prosedyrene som skal sikre at 

opplysninger samles inn for et gyldig utenlandsetterretningsformål(128). Kongressen mottar også rapporter fra general-

inspektørene som har myndighet til å vurdere i hvilken grad byråene overholder målrettings- og minimeringsprosedyrene 

og den amerikanske justisministerens generelle retningslinjer. 

104) I henhold til USA FREEDOM Act fra 2015 skal den amerikanske regjering hvert år opplyse Kommisjonen (og all-

mennheten) om bl.a. antall FISA-kjennelser og -direktiver som det er anmodet om, og som er oppnådd, samt om anslått 

antall overvåkede amerikanske og ikke-amerikanske personer(129). I loven stilles det også krav om offentliggjøring av 

  

(122) PPD-28, avsnitt 4 (a) (iv). 

(123) Se avsnitt 501 (a) (1) (50 U.S.C. § 413 (a) (1)). Denne bestemmelsen inneholder de generelle kravene med hensyn til Kongressens tilsyn 

på området nasjonal sikkerhet. 

(124) Se avsnitt 501 (b) (50 U.S.C. § 413 (b)). 

(125) Jf. avsnitt 501 (d) (50 U.S.C. § 413 (d)). 

(126) Se 50 U.S.C. §§ 1808, 1846, 1862, 1871, 1881f. 

(127) Se 50 U.S.C. § 1881f. 

(128) Se 50 U.S.C. § 1881a (l) (1). 

(129) Se USA FREEDOM Act fra 2015, Pub. L. No 114-23, avsnitt 602 (a). I henhold til avsnitt 402 skal «direktøren for National Intelligence i 

samråd med den amerikanske justisministeren foreta en vurdering med tanke på nedgradering av hver avgjørelse, kjennelse eller uttalelse 

utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court eller Foreign Intelligence Surveillance Court of Review (som definert i avsnitt 601 (e)) 

som inneholder en vesentlig fortolkning eller forklaring av innholdet i eller hensikten med en lovbestemmelse, herunder en ny eller 

vesentlig fortolkning eller forklaring av termen «spesifikt utvalgskriterium» («specific selection term»), og, i samsvar med nevnte 

gjennomgåelse, i størst mulig grad gjøre slike avgjørelser, kjennelser eller uttalelser offentlig tilgjengelige.» 
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antall utstedte nasjonale sikkerhetsbrev (NSL), også dette vedrørende amerikanske og ikke-amerikanske personer 

(samtidig som mottakere av FISA-kjennelser og -sertifiseringer samt NSL-anmodninger får mulighet til å utstede 

innsynsrapporter på visse vilkår)(130). 

105) Etterretningsaktiviteter som utføres av amerikanske offentlige myndigheter basert på FISA, er underlagt FISA-

domstolens (FISC)(131) prøvingsrett, og tiltakene skal i noen tilfeller forhåndsgodkjennes av nevnte domstol, som er en 

uavhengig domstol(132), hvis avgjørelser kan bringes inn for Foreign Intelligence Court of Review (FISCR)(133) og i siste 

instans for De forente staters høyesterett(134). Når det gjelder forhåndsgodkjenning, skal anmodende myndigheter (FBI, 

NSA, CIA osv.) sende et utkast til anmodning til advokater i justisdepartementets National Security Department som vil 

gjennomgå det og eventuelt be om ytterligere informasjon(135). Når anmodningen er utarbeidet, skal den godkjennes av 

justisministeren (Attorney General), visejustisministeren (Deputy Attorney General) eller assisterende minister for 

nasjonal sikkerhet (Assistant Attorney General for National Security)(136). Justisdepartementet vil deretter sende 

anmodningen til FISC, som vil vurdere den og treffe en foreløpig avgjørelse om det videre forløpet(137). Dersom det 

arrangeres en høring, har FISC myndighet til å innhente vitneutsagn og råd fra sakkyndige(138). 

106) FISC (og FISCR) støttes av et fast panel bestående av fem privatpersoner med ekspertise innen nasjonal sikkerhet og 

borgerlige frihetsrettigheter(139). Fra denne gruppen skal domstolen utnevne en person som skal fungere som amicus 

curiae og bistå i vurderingen av anmodninger om kjennelse eller prøving som etter domstolens mening utgjør en ny eller 

vesentlig fortolkning av loven, med mindre domstolen finner at en slik utnevnelse ikke er hensiktsmessig(140). Dette skal 

særlig sikre at hensynet til personvern avspeiles behørig i domstolens vurdering. Domstolen kan også utnevne en person 

eller organisasjon som skal fungere som amicus curiae, herunder bistå med teknisk ekspertise, når den anser dette som 

hensiktsmessig, eller, på anmodning, tillate en person eller organisasjon å inngi en amicus curiae-rapport(141).  

  

(130) USA FREEDOM Act, avsnitt 602 (a), 603 (a). 

(131) For visse typer overvåking kan en amerikansk fredsdommer («magistrate judge») som er offentlig oppnevnt av De forente staters 

høyesterettsjustitiarius (Chief Justice), ha myndighet til å behandle anmodninger og avsi kjennelser. 

(132) FISC består av elleve dommere som er utnevnt av De forente staters høyesterettsjustitiarius (Chief Justice) blant sittende dommere ved 

amerikanske distriktsdomstoler utnevnt av presidenten og godkjent av Senatet. Dommerne er ansatt på livstid og kan bare avsettes med 

god grunn. De tjenestegjør ved FISC i 7-årsperioder og skiftes ikke ut samtidig. FISA krever at dommerne hentes fra minst sju 

forskjellige amerikanske rettskretser. Se avsnitt 103 i FISA (50 U.S.C. 1803 (a)), PCLOB, Sec. 215 Report, s. 174–187. Dommerne bistås 

av erfarne dommerfullmektiger som utgjør domstolens juridiske personell, og som utarbeider juridiske analyser av anmodninger om 

innsamling. Se PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 178, brev fra Reggie B. Walton, rettsformann for U.S. Foreign Intelligence Surveillance 

Court, til Patrick J. Leahy, formann for Committee on the Judiciary, U.S. Senate (29. juli 2013) («Walton-brevet»), s. 2–3. 

(133) FISCR består av tre dommere som er utpekt av De forente staters høyesterettsjustitiarius (Chief Justice), og som hentes fra amerikanske 

distriktsdomstoler eller ankedomstoler. De sitter i 7-årsperioder og skiftes ikke ut samtidig. Se avsnitt 103 i FISA (50 U.S.C. § 1803 (b)). 

(134) Se 50 U.S.C. §§ 1803 (b), 1861 a (f), 1881 a (h), 1881 a (i) (4). 

(135) For eksempel ytterligere saksinformasjon om målet for overvåkingen, teknisk informasjon om overvåkingsmetoden eller garantier om 

hvordan opplysningene som samles inn, vil bli brukt og spredd. Se PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 177. 

(136) 50 U.S.C. §§ 1804 (a), 1801 (g). 

(137) FISC kan godkjenne anmodningen, be om ytterligere informasjon, beslutte om det er nødvendig å gjennomføre en høring eller eventuelt 

avslå anmodningen. Regjeringen vil utarbeide sin endelige anmodning på bakgrunn av denne foreløpige avgjørelsen. På bakgrunn av 

dommerens innledende kommentarer kan anmodningen inneholde vesentlige endringer i forhold til den opprinnelige anmodningen. Selv 

om FISC godkjenner en stor prosentandel av de endelige anmodningene, inneholder en betydelig del av disse vesentlige endringer i 

forhold til den opprinnelige anmodningen, f.eks. 24 % av anmodningene som ble godkjent i perioden fra juli til september 2013. Se 

PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 179, Walton-brevet, s. 3. 

(138) PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 179, note 619. 

(139) 50 U.S.C. § 1803 (i) (1), (3) (A). Denne nye lovgivningen gjennomførte PCLOBs anbefalinger om å opprette en gruppe av eksperter på 

personvern og borgerlige frihetsrettigheter som kan fungere som amicus curiae, med det formål å gi domstolen juridiske argumenter med 

hensyn til fremming av personvern og borgerlige frihetsrettigheter. Se PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 183–187. 

(140) 50 U.S.C. § 1803 (i) (2) (A). Ifølge informasjon fra ODNI har slike utnevnelser allerede skjedd. Se Signals Intelligence Reform, 2016 

Progress Report. 

(141) 50 U.S.C. § 1803 (i) (2) (B). 
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107) Når det gjelder de to rettslige godkjenningene til å foreta overvåking i henhold til FISA, og som er viktigst med hensyn 

til dataoverføringer innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, varierer FISCs tilsyn. 

108) I henhold til avsnitt 501 i FISA(142), som tillater innsamling av «håndgripelige ting» («tangible things») (herunder bøker, 

registre, papirer, dokumenter og andre elementer), skal anmodningen til FISC inneholde en redegjørelse for sakens fakta 

som viser at det er rimelige grunner til å tro at de håndgripelige tingene som ønskes innsamlet, er relevante for en 

godkjent undersøkelse (unntatt trusselvurderinger) som utføres for å innhente utenlandsetterretningsinformasjon om ikke-

amerikanske personer, eller beskytte mot internasjonal terrorisme eller hemmelige etterretningsaktiviteter. Anmodningen 

skal også inneholde en liste over minimeringsprosedyrene som den amerikanske justisministeren har innført med 

henblikk på oppbevaring og spredning av den innsamlede etterretningen(143). 

109) I henhold til avsnitt 702 i FISA(144) tillater FISC derimot ikke individuelle overvåkingstiltak, men isteden overvåkings-

programmer (f.eks. PRISM, UPSTREAM) på grunnlag av årlige sertifiseringer utarbeidet av den amerikanske 

justisministeren og direktøren for National Intelligence. I henhold til avsnitt 702 i FISA tillates målrettet overvåking av 

personer som det er rimelig grunn til å tro befinner seg utenfor De forente stater, med henblikk på innhenting av 

utenlandsetterretningsinformasjon(145). Slik målretting utføres av NSA i to trinn: Først foretar NSAs analytikere en 

identifisering av ikke-amerikanske personer som befinner seg i utlandet, og der overvåking ifølge analytikerne vil føre til 

innhenting av den relevante utenlandsetterretningen som er angitt i sertifiseringen. Når disse privatpersonene er 

identifisert og målrettet overvåking av disse er godkjent på grunnlag av en grundig vurderingsmekanisme i NSA(146), vil 

utvalgskriterier som identifiserer kommunikasjonselementer (f.eks. e-postadresser), som målene bruker, bli utvalgt (dvs. 

utarbeidet og brukt)(147). Som angitt inneholder sertifiseringene som skal godkjennes av FISC, ingen informasjon om de 

enkelte personene som det skal foretas målrettet overvåking av, men de identifiserer isteden kategorier av utenlands-

etterretningsinformasjon(148). Selv om FISC – på bakgrunn av en rimelig grunn eller andre kriterier – ikke foretar en 

vurdering av om målrettingen av privatpersoner er velegnet med tanke på innsamling av utenlandsetterretnings-

informasjon(149), kan opplysninger likevel samles inn på det vilkår at «et vesentlig formål med innsamlingen er å 

innhente utenlandsetterretningsinformasjon»(150). I henhold til avsnitt 702 i FISA kan NSA samle inn kommunikasjon fra 

ikke-amerikanske personer utenfor De forente stater bare dersom det er rimelig grunn til å tro at et gitt kommuni-

kasjonsmiddel brukes til å kommunisere utenlandsetterretningsinformasjon (f.eks. knyttet til internasjonal terrorisme, 

kjernefysisk spredning eller fiendtlige internettaktiviteter). Slike avgjørelser er underlagt domstolskontroll(151). 

Sertifiseringene skal også inneholde målrettings- og minimeringsprosedyrer(152). Den amerikanske justisministeren og 

  

(142) 50 U.S.C. § 1861 

(143) 50 U.S.C. § 1861 (b). 

(144) 50 U.S.C. § 1881. 

(145) 50 U.S.C. § 1881a (a). 

(146) PCLOB, avsnitt 702 Report, s. 46. 

(147) 50 U.S.C. § 1881a (h). 

(148) 50 U.S.C. § 1881a (g). Ifølge PCLOB har disse kategoriene så langt hovedsakelig omfattet internasjonal terrorisme og spørsmål som 

f.eks. erverv av masseødeleggelsesvåpen. Se PCLOB, avsnitt 702 Report, s. 25. 

(149) PCLOB, avsnitt 702 Report, s. 27. 

(150) 50 U.S.C. § 1881a. 

(151) «Liberty and Security in a Changing World», rapport og anbefalinger fra President's Review Group on Intelligence and Communications 

Technologies, 12. desember 2013, s. 152. 

(152) 50 U.S.C.1881a (i). 
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direktøren for National Intelligence kontrollerer overholdelsen, og byråene plikter å rapportere om eventuelle tilfeller av 

manglende overholdelse til FISC(153) (samt Kongressen og President's Intelligence Oversight Board), som på dette 

grunnlaget kan endre godkjenningen(154). 

110) For å gjøre FISCs tilsyn mer effektivt har De forente staters administrasjon dessuten samtykket i å gjennomføre en 

anbefaling fra PCLOB om å legge fram dokumentasjon for FISC om avgjørelser om målrettet overvåking som er truffet i 

henhold til avsnitt 702, herunder et vilkårlig utvalg av skjemaer over overvåkingsmål, slik at FISC kan vurdere hvordan 

kravet om utenlandsetterretningsformål oppfylles i praksis(155). Samtidig har administrasjonen i De forente stater 

akseptert og truffet tiltak for å revidere NSAs målrettingsprosedyrer for bedre å dokumentere utenlandsetterretnings-

formålene som ligger til grunn for avgjørelser om målrettet overvåking(156). 

Individuell klageadgang 

111) I henhold til amerikansk rett har registrerte i EU en rekke muligheter dersom de lurer på om deres personopplysninger er 

blitt behandlet (innsamlet, vurdert osv.) av enheter innen det amerikanske etterretningssamfunnet, og, dersom dette er 

tilfellet, om gjeldende begrensninger i amerikansk rett er blitt overholdt. Dette gjelder særlig tre områder: Inngrep i 

henhold til FISA, statstjenestemenns ulovlige og bevisste tilgang til personopplysninger samt innsyn i opplysninger i 

henhold til Freedom of Information Act (FOIA)(157). 

112) For det første inneholder Foreign Intelligence Surveillance Act en rekke rettsmidler som også er tilgjengelige for ikke-

amerikanske personer, og som kan brukes til å klage på ulovlig elektronisk overvåking(158). Dette omfatter 

privatpersoners mulighet til å anlegge sivilt søksmål om økonomisk erstatning mot De forente stater dersom opplysninger 

om vedkommende er blitt ulovlig og bevisst brukt eller utlevert(159), til å saksøke statstjenestemenn i De forente stater 

personlig («i lovens navn») for å oppnå økonomisk erstatning(160) og til å bestride lovligheten av overvåkingen (og 

anmode om å få opplysningene fjernet) dersom den amerikanske regjering akter å bruke eller utlevere opplysninger som 

er innhentet ved eller utledet av elektronisk overvåking, mot privatpersonen i rettslige eller administrative prosedyrer i 

De forente stater(161). 

113) For det andre har den amerikanske regjering informert Kommisjonen om en rekke andre muligheter som registrerte i EU 

kan benytte seg av for å anlegge sak mot statstjenestemenn for ulovlig tilgang til eller bruk av personopplysninger, 

  

(153) I henhold til regel 13 (b) i FISCs forretningsorden skal regjeringen umiddelbart underrette domstolen skriftlig dersom den oppdager at en 

myndighet eller tillatelse gitt av domstolen er blitt gjennomført på en måte som ikke er i samsvar med domstolens godkjenning eller 

tillatelse eller med gjeldende rett. Den krever også at regjeringen skal underrette domstolen skriftlig om de faktiske forholdene og 

omstendighetene som er relevante for den manglende overholdelsen. Regjeringen vil vanligvis avgi en skriftlig underretning i henhold til 

regel 13 (a) når de relevante faktiske forholdene er kjente, og når enhver uautorisert innsamling er blitt destruert. Se Walton-brevet, s. 10. 

(154) 50 U.S.C. § 1881 (l). Se også PCLOB, avsnitt 702 Report, s. 66–76, NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence 

Surveillance Act Section 702, 16. april 2014. Innsamling av personopplysninger for etterretningsformål i henhold til avsnitt 702 i FISA er 

underlagt både internt og eksternt tilsyn fra den utøvende grens side. Det interne tilsynet omfatter bl.a. interne programmer for å vurdere 

og føre tilsyn med overholdelsen av målrettings- og minimeringsprosedyrer, rapportering av tilfeller av manglende overholdelse både 

internt og eksternt til ODNI, det amerikanske justisdepartementet, Kongressen og FISC og årlige gjennomgåelser som sendes til disse 

organene. Når det gjelder eksternt tilsyn, består det hovedsakelig av målrettings- og minimeringsvurderinger som utføres av ODNI, 

justisdepartementet og generalinspektører, og som rapporterer til Kongressen og FISC, herunder om tilfeller av manglende overholdelse. 

Alvorlige tilfeller av manglende overholdelse må rapporteres til FISC umiddelbart, mens andre rapporteres i kvartalsrapporter. Se 

PCLOB, avsnitt 702 Report, s. 66-77. 

(155) PCLOB, Recommendations Assessment Report, 29. januar 2015, s. 20. 

(156) PCLOB, Recommendations Assessment Report, 29. januar 2015, s. 16. 

(157) I avsnitt 10 i Classified Information Procedures Act er det dessuten fastsatt at i ethvert søksmål der det kreves at De forente stater 

dokumenterer at et materiale er gradert (f.eks. fordi det må beskyttes mot uautorisert utlevering av hensyn knyttet til nasjonal sikkerhet), 

skal De forente stater underrette den saksøkte om hvilke deler av materialet som med rimelighet forventes å bli brukt for å dokumentere 

at et element knyttet til lovovertredelsen er gradert. 

(158) Se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 16. 

(159) 18 U.S.C. § 2712. 

(160) 50 U.S.C. § 1810. 

(161) 50 U.S.C. § 1806. 
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herunder for påståtte formål knyttet til nasjonal sikkerhet (dvs. Computer Fraud and Abuse Act(162), Electronic Com-

munications Privacy Act(163) og Right to Financial Privacy Act(164)). Alle disse søksmålsgrunnlagene gjelder spesifikke 

opplysninger, mål og/eller typer tilgang (f.eks. fjerntilgang til en datamaskin via internett) og er tilgjengelige på visse 

vilkår (f.eks. bevisste handlinger, handlinger som ikke utføres innenfor rammen av et offisielt verv, lidd skade)(165). En 

mer generell klagemulighet finnes i Administrative Procedure Act (5 U.S.C. § 702), der det angis at «enhver person som 

lider rettslig urett som følge av et byrås handlinger, eller som er blitt krenket eller forurettet av et byrås handlinger», har 

rett til å anmode om domstolskontroll. Dette omfatter muligheten til å be domstolen om å «erklære ulovlig og sette til 

side et byrås tiltak, funn og konklusjoner som anses for å være […] vilkårlige, ustadige eller et uttrykk for maktmisbruk, 

eller som på annen måte ikke er i samsvar med loven»(166). 

114) Den amerikanske regjering har dessuten pekt på at ikke-amerikanske personer kan bruke FOIA som grunnlag for å søke 

om innsyn i eksisterende føderale byråers registre, herunder dersom de inneholder vedkommendes personopplysnin-

ger(167). Med tanke på FOIAs virkeområde gir loven ikke en privatperson mulighet til å motsette seg inngrep i 

personopplysninger som sådan, selv om den i prinsippet kan gjøre det mulig for privatpersoner å få innsyn i relevante 

opplysninger som innehas av nasjonale etterretningsbyråer. Selv på dette området er mulighetene tilsynelatende begren-

set, ettersom byråer kan holde tilbake opplysninger som omfattes av visse angitte unntak, herunder innsyn i gradert 

informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet og informasjon som gjelder etterforskning i forbindelse med rettshånd-

heving(168). Når dette er sagt, kan nasjonale etterretningsbyråers bruk av slike unntak bestrides av privatpersoner, som 

kan anmode om både administrativ og rettslig prøving. 

115) Selv om privatpersoner, herunder registrerte i EU, derfor har en rekke klagemuligheter når de har vært gjenstand for 

ulovlig (elektronisk) overvåking for formål knyttet til nasjonal sikkerhet, er det også klart at i hvert fall noe av det 

rettslige grunnlaget som amerikanske etterretningsmyndigheter kan bruke (f.eks. E.O. 12333), ikke omfattes. Selv om 

ikke-amerikanske privatpersoner i prinsippet har mulighet til å be om rettslig prøving, f.eks. i forbindelse med over-

våking i henhold til FISA, er tilgjengelige søksmålsgrunnlag begrensede(169), og søksmål fra privatpersoner (herunder 

amerikanske) vil bli avvist dersom de ikke kan dokumentere sin søksmålskompetanse(170), noe som gir begrenset adgang 

til alminnelige domstoler(171). 

116) For å gi alle registrerte i EU nok et rettsmiddel har den amerikanske regjering besluttet å opprette en ny ombuds-

mekanisme, som omhandlet i brevet fra De forente staters utenriksminister til Kommisjonen i vedlegg III til denne 

beslutning. Denne mekanismen er basert på at det i henhold til PPD-28 utpekes en seniorkoordinator (på statssek-

retærnivå) i det amerikanske utenriksdepartementet som skal fungere som kontaktpunkt for utenlandske regjeringer ved 

spørsmål angående amerikanske signaletterretningsaktiviteter, men som går betydelig lenger enn dette opprinnelige 

konseptet.  

  

(162) 18 U.S.C. § 1030. 

(163) 18 U.S.C. §§ 2701–2712. 

(164) 12 U.S.C. § 3417. 

(165) ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 17. 

(166) 5 U.S.C. § 706 (2) (A). 

(167) 5 U.S.C. § 552. Det finnes lignende lover på delstatsplan. 

(168) I dette tilfellet vil vedkommende vanligvis bare motta et standardsvar der byrået avslår enten å bekrefte eller avkrefte at det foreligger 

slike registre. Se ACLU v CIA, 710 F.3d 422 (D.C. Cir. 2014). 

(169) Se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 16. Ifølge de framlagte forklaringene er tilgjengelige søksmålsgrunnlag enten at det foreligger 

skade (18 U.S.C. § 2712, 50 U.S.C. § 1810) eller dokumentasjon på at regjeringen akter å bruke eller utlevere opplysninger innhentet ved 

eller utledet av elektronisk overvåking av den berørte personen mot den berørte personen i forbindelse med rettslige eller administrative 

prosedyrer i De forente stater (50 U.S.C. § 1806). Domstolen har imidlertid flere ganger understreket at for å fastslå om det foreligger et 

inngrep i den grunnleggende retten til privatliv, har det ingen betydning om inngrepet har medført eventuelle ubehageligheter for den 

berørte. Se Schrems, nr. 89, med ytterligere henvisninger. 

(170) Dette godtakbarhetskriteriet er basert på kravet om sak eller tvistemål («case or controversy») i artikkel III i den amerikanske grunnloven. 

(171) Se Clapper v Amnesty Int'l USA, 133 S.Ct. 1138, 1144 (2013). Når det gjelder bruk av nasjonale sikkerhetsbrev (NSL), er det i  USA 

FREEDOM Act (avsnitt 502 (f)–503) fastsatt at krav om hemmelighold må gjennomgås regelmessig, og at mottakere av NSL skal 

underrettes når de faktiske forholdene ikke lenger støtter et krav om hemmelighold (se ODNIs redegjørelser (vedlegg VI), s. 13). Dette 

sikrer imidlertid ikke at den registrerte i EU underrettes om at vedkommende har vært gjenstand for en undersøkelse. 
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117) Ifølge de forpliktende tilsagnene fra den amerikanske regjering vil ombudsmekanismen sikre at individuelle klager blir 

korrekt undersøkt og behandlet, og at privatpersoner mottar en uavhengig bekreftelse på at amerikansk rett er blitt 

overholdt, eller, ved en eventuell manglende overholdelse av lovgivningen, at dette er blitt rettet opp(172). Mekanismen 

omfatter «Privacy Shield-ombudet», dvs. statssekretæren og annet personell samt andre tilsynsorganer med kompetanse 

til å føre tilsyn med de forskjellige enhetene innen etterretningssamfunnet som Privacy Shield-ombudet skal samarbeide 

med i behandlingen av klager. Særlig i tilfeller der en privatpersons anmodning gjelder hvorvidt overvåkingen er forenlig 

med amerikansk rett, vil Privacy Shield-ombudet kunne støtte seg på uavhengige tilsynsorganer med undersøkelses-

myndighet (f.eks. generalinspektørene eller PCLOB). I hvert tilfelle skal den amerikanske utenriksministeren sikre at 

ombudet har nødvendige midler for å sikre at svar på individuelle anmodninger bygger på all nødvendig informasjon. 

118) Gjennom denne «sammensatte strukturen» garanterer ombudsmekanismen uavhengig tilsyn og individuell klageadgang. 

Samarbeidet med andre tilsynsorganer sikrer også tilgang til nødvendig ekspertise. Ved å pålegge Privacy Shield-

ombudet å bekrefte overholdelse eller rette opp en eventuell manglende overholdelse, gjenspeiler mekanismen den 

amerikanske regjeringens generelle plikt til å behandle og avgjøre klager fra privatpersoner i EU. 

119) For det første vil Privacy Shield-ombudet, til forskjell fra en ren mellomstatlig mekanisme, motta og svare på 

individuelle klager. Slike klager kan rettes til tilsynsmyndighetene i medlemsstatene med kompetanse til å føre tilsyn 

med nasjonale sikkerhetstjenester og/eller offentlige myndigheters behandling av personopplysninger, som vil videre-

sende dem til et sentralisert EU-organ, som vil kanalisere dem til Privacy Shield-ombudet(173). Dette vil faktisk være en 

fordel for privatpersoner i EU som dermed kan henvende seg til en nasjonal myndighet i nærheten og på sitt eget språk. 

Denne myndigheten skal bistå personen med å utarbeide en anmodning som inneholder grunnleggende informasjon og 

kan regnes som «fullstendig», til Privacy Shield-ombudet. Personen trenger ikke å dokumentere at den amerikanske 

regjering rent faktisk har fått tilgang til vedkommendes personopplysninger gjennom signaletterretningsaktiviteter. 

120) For det andre forplikter den amerikanske regjering seg til å sikre at Privacy Shield-ombudet, i utførelsen av sine 

funksjoner, kan samarbeide med andre mekanismer for tilsyn med og kontroll av overholdelse som foreligger i ameri-

kansk rett. Dette vil noen ganger omfatte nasjonale etterretningsmyndigheter, særlig dersom en anmodning kan tolkes 

som en anmodning om innsyn i dokumenter i henhold til Freedom of Information Act. I andre tilfeller, særlig dersom 

anmodninger gjelder hvorvidt overvåkingen er forenlig med amerikansk rett, vil et slikt samarbeid omfatte uavhengige 

tilsynsorganer (f.eks. generalinspektører) med ansvar for og myndighet til å gjennomføre en grundig undersøkelse (særlig 

gjennom tilgang til alle relevante dokumenter og myndighet til å anmode om informasjon og uttalelser) og gripe inn ved 

manglende overholdelse(174). Privacy Shield-ombudet vil også kunne henvise saker til PCLOB(175). Dersom et av disse 

tilsynsorganene konstaterer manglende overholdelse, skal berørte enheter innen etterretningssamfunnet (f.eks. et 

etterretningsbyrå) korrigere den manglende overholdelsen, ettersom dette er den eneste muligheten ombudet har til å gi 

  

(172) Dersom klageren ber om innsyn i dokumenter som innehas av amerikanske offentlige myndigheter, får reglene og framgangsmåtene 

fastsatt i Freedom of Information Act anvendelse. Dette omfatter muligheten til å begjære rettslig prøving (istedenfor uavhengig tilsyn) 

dersom anmodningen avvises, på vilkårene fastsatt i FOIA. 

(173) I henhold til ombudsmekanismen (vedlegg III, avsnitt 4 bokstav f)) vil Privacy Shield-ombudet kommunisere direkte med  

EU-klagebehandlingsorganet, som vil ha ansvar for å kommunisere med personen som inngir anmodningen. Dersom direkte 

kommunikasjon er en del av de «underliggende prosessene» som kan gi den ønskede løsningen (f.eks. en anmodning om innsyn i henhold 

til FOIA, se avsnitt 5), vil slik kommunikasjon finne sted i samsvar med gjeldende framgangsmåter. 

(174) Se ombudsmekanismen (vedlegg III), avsnitt 2 bokstav a). Se også betraktning 0–0. 

(175) Se ombudsmekanismen (vedlegg III), avsnitt 2 bokstav c). I forklaringene framlagt av den amerikanske regjering skal PCLOB løpende 

gjennomgå de amerikanske terrorbekjempelsesmyndighetenes retningslinjer og prosedyrer samt gjennomføringen av dette for å 

bestemme om deres tiltak «i tilstrekkelig grad ivaretar personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene og er i samsvar med gjeldende 

lover, regler og retningslinjer på området personvern og borgerlige frihetsrettigheter.» Det skal også «motta og gjennomgå rapporter og 

annen informasjon fra ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter og, dersom det er relevant, utstede anbefalinger til dem 

om deres aktiviteter.» 
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personen et «positivt» svar (dvs. at enhver manglende overholdelse er blitt korrigert), som den amerikanske regjering har 

forpliktet seg til. Som en del av samarbeidet vil Privacy Shield-ombudet bli underrettet om utfallet av undersøkelsen, og 

ombudet vil ha nødvendige midler for å sikre at det mottar all nødvendig informasjon for å kunne utarbeide sitt svar. 

121) Privacy Shield-ombudet vil dessuten være uavhengig av, og vil dermed ikke motta instrukser fra, det amerikanske 

etterretningssamfunnet(176). Dette er av vesentlig betydning ettersom ombudet skal «bekrefte» at i) klagen er blitt behørig 

undersøkt, og at ii) relevant amerikansk rett – herunder især begrensningene og garantiene omhandlet i vedlegg VI – er 

blitt overholdt, eller at en eventuell manglende overholdelse er blitt korrigert. For å kunne gi denne uavhengige bekreftel-

sen må Privacy Shield-ombudet motta den nødvendige informasjonen om undersøkelsen for å kunne vurdere nøyaktig-

heten av svaret på klagen. Den amerikanske utenriksministeren har i tillegg forpliktet seg til å sikre at statssekretæren 

skal utføre funksjonen som Privacy Shield-ombud på en objektiv måte og uten utilbørlig påvirkning som kan innvirke på 

svaret som skal gis. 

122) Samlet sett sikrer denne mekanismen at individuelle klager vil bli grundig undersøkt og avgjort, og at dette i det minste 

på området overvåking vil omfatte uavhengige tilsynsorganer med nødvendig ekspertise og undersøkelsesmyndighet og 

et ombud som vil kunne utføre sine funksjoner uten utilbørlig, særlig politisk, påvirkning. Videre vil privatpersoner 

kunne inngi klager uten å måtte bevise eller legge fram indikasjoner på at de har vært gjenstand for overvåking(177). På 

bakgrunn av disse elementene finner Kommisjonen at det foreligger hensiktsmessige og effektive garantier mot misbruk. 

123) På bakgrunn av det ovenstående konkluderer Kommisjonen med at De forente stater sikrer et effektivt rettslig vern mot 

amerikanske etterretningsmyndigheters inngrep i de grunnleggende rettighetene til personer hvis opplysninger overføres 

fra Unionen til De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater. 

124) I denne forbindelse noterer Kommisjonen seg domstolens dom i Schrems-saken, der det angis at «lovgivning som ikke 

inneholder en mulighet for en privatperson til å gjøre bruk av rettsmidler for å få innsyn i personopplysninger som 

gjelder vedkommende, eller for å få rettet eller slettet slike opplysninger, ikke respekterer det vesentligste innholdet i den 

grunnleggende retten til et effektivt rettslig vern som nedfelt i artikkel 47 i pakten»(178). Ifølge Kommisjonens vurdering 

foreligger det slike rettsmidler i De forente stater, herunder gjennom opprettelse av ombudsmekanismen. Ombuds-

mekanismen omfatter uavhengig tilsyn med undersøkelsesmyndighet. Mekanismens effektivitet vil bli vurdert på nytt 

innenfor rammen av Kommisjonens løpende overvåking av Privacy Shield-ordningen, herunder gjennom den årlige 

felles gjennomgåelsen som også skal omfatte ombudet. 

3.2. Amerikanske offentlige myndigheters tilgang til og bruk av personopplysninger med henblikk på rettshåndheving 

og formål i allmennhetens interesse 

125) Når det gjelder inngrep i personopplysninger som overføres innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og 

De forente stater med henblikk på rettshåndheving, har den amerikanske regjering (gjennom justisdepartementet) lagt 

fram dokumentasjon om gjeldende begrensninger og garantier som etter Kommisjonens vurdering viser at nivået for vern 

av personopplysninger er tilstrekkelig.  

  

(176) Se Roman Zakharov v Russia, dom av 4. desember 2015 (storkammer), saksnr. 47143/06, nr. 275 («selv om det i prinsippet er ønskelig at 

tilsynsfunksjonen overlates til en dommer, kan ikke-rettslige organers tilsyn anses som forenlig med konvensjonen, forutsatt at tilsyns-

organet er uavhengig av myndighetene som utfører tilsynet, og at det har tilstrekkelig og effektiv tilsynsmyndighet»). 

(177) Se Kennedy v the United Kingdom, dom av 18. mai 2010, saksnr. 26839/05, nr. 167. 

(178) Schrems, nr. 95. Som det klart framgår av nr. 91 og 96 i dommen, gjelder nr. 95 det beskyttelsesnivået som garanteres i Unionens 

rettsorden, og som beskyttelsesnivået i tredjestaten «i hovedtrekk må tilsvare». I henhold til nr. 73 og 74 i dommen krever dette ikke at 

beskyttelsesnivået eller de midlene som en tredjestat bruker, må være identiske, selv om midlene som skal brukes, i praksis må vise seg å 

være effektive. 
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126) Ifølge denne informasjonen kreves det i henhold til det fjerde tillegget til den amerikanske grunnloven(179) at rettshånd-

hevende myndigheter(180) i prinsippet må ha en kjennelse fra en domstol som er avsagt på grunnlag av en «rimelig 

grunn» for å kunne foreta ransakinger og beslagleggelser. I de få særlige tilfellene og unntakstilfellene der det ikke 

foreligger krav om kjennelse(181), er rettshåndhevingen underlagt en «rimelighetstest»(182). Hvorvidt en ransaking eller 

beslagleggelse er rimelig, «fastslås ved på den ene side å vurdere i hvilken grad dette griper inn i en persons privatliv, og 

på den annen side ved å vurdere i hvilken grad dette er nødvendig for å fremme berettigede statlige interesser»(183). Mer 

generelt garanterer det fjerde grunnlovstillegget retten til privatliv og verdighet samt beskytter mot vilkårlige og 

inngripende handlinger fra statstjenestemenn(184). Disse begrepene gjenspeiler ideen om nødvendighet og forholdsmes-

sighet i unionsretten. Når det i forbindelse med rettshåndheving ikke lenger er bruk for de beslaglagte gjenstandene som 

bevis, skal de leveres tilbake(185). 

127) Selv om det fjerde grunnlovstillegget ikke omfatter ikke-amerikanske personer som ikke er bosatt i De forente stater, er 

disse likevel indirekte omfattet av det vernet det gir, ettersom personopplysningene innehas av amerikanske selskaper, 

noe som innebærer at rettshåndhevende myndigheter i alle tilfeller må søke om rettskjennelse (eller i det minste 

respektere kravet om rimelighet)(186). Et ytterligere vern sikres gjennom særlige lovbestemmelser og i det amerikanske 

justisdepartementets retningslinjer, som begrenser rettshåndhevende myndigheters tilgang til opplysninger til det som 

tilsvarer prinsippet om nødvendighet og forholdsmessighet (f.eks. ved å kreve at FBI skal bruke minst mulig inngripende 

etterforskningsmetoder, idet det tas hensyn til den virkningen disse har på personvernet og de borgerlige frihetsret-

tighetene)(187). Ifølge redegjørelsene fra den amerikanske regjering gjelder samme eller et høyere vern for rettshånd-

hevende myndigheters etterforskning på delstatsplan (etterforskning som omfattes av delstatslover)(188). 

128) Selv om en rettslig forhåndsgodkjenning utstedt av en domstol eller storjury (en etterforskningsgren av domstolen utpekt 

av en dommer eller fredsdommer) ikke er nødvendig i alle tilfeller(189), er administrative pålegg begrenset til særlige 

tilfeller og vil bli underlagt uavhengig domstolskontroll, i hvert fall når regjeringen anmoder om å få håndhevet pålegget 

av domstolen(190).  

  

(179) I henhold til det fjerde grunnlovstillegget «skal folkets rett til sikkerhet for egen person, boliger, papirer og eiendeler mot urimelige 

ransakinger og beslagleggelser ikke krenkes, og det skal ikke avsies kjennelser uten at det foreligger en rimelig grunn understøttet av ed 

eller forsikring som særlig beskriver stedet som skal ransakes, personene som skal pågripes, eller tingene som skal beslaglegges.» Det er 

bare dommere som kan utstede ransakingsordrer. Føderale kjennelser om kopiering av elektronisk lagrede opplysninger er underlagt regel 

41 i Federal Rules of Criminal Procedure. 

(180) Den amerikanske høyesterett har gjentatte ganger omtalt ransakinger uten ransakingsordrer som «unntak». Se f.eks. Johnson v United 

States, 333 U.S. 10, 14 (1948), McDonald v United States, 335 U.S. 451, 453 (1948), Camara v Municipal Court, 387 U.S. 523, 528-29 

(1967); G.M. Leasing Corp. v United States, 429 U.S. 338, 352-53, 355 (1977). Den amerikanske høyesterett understreker også regelmes-

sig at «den mest grunnleggende konstitusjonelle regelen på dette området er at ransakinger som foretas utenfor rettsprosessen, uten 

forhåndsgodkjenning fra en dommer, i seg selv er urimelige i henhold til det fjerde grunnlovstillegget – med unntak av et fåtall spesifikt 

fastsatte og veldefinerte unntak.» Se f.eks. Coolidge v New Hampshire, 403 U.S. 443, 454–55 (1971), G.M. Leasing Corp. v United 

States, 429 U.S. 338, 352-53, 358 (1977). 

(181) City of Ontario, Cal. v Quon, 130 S. Ct. 2619, 2630 (2010). 

(182) PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 107, som henviser til Maryland v King, 133 S. Ct. 1958, 1970 (2013). 

(183) PCLOB, avsnitt 215 Report, s. 107, som henviser til Samson v California, 547 U.S. 843, 848 (2006). 

(184) City of Ontario, Cal. v Quon, 130 S. Ct. 2619, 2630 (2010), 2627. 

(185) Se f.eks. United States v Wilson, 540 F.2d 1100 (D.C. Cir. 1976). 

(186) Jf. Roman Zakharov v Russia, dom av 4.12.2015 (storkammer), saksnr. 47143/06, nr. 269, der det angis at «kravet om at leverandøren av 

kommunikasjonstjenester skal forevises en tillatelse til oppfanging før det kan oppnås tilgang til en persons kommunikasjon, er en av de 

viktigste garantiene mot misbruk fra de rettshåndhevende myndighetenes side, og sikrer at det i alle tilfeller av oppfanging innhentes en 

egnet tillatelse.» 

(187) Justisdepartementets redegjørelser (vedlegg VII), s. 4 med ytterligere henvisninger. 

(188) Justisdepartementets redegjørelser (vedlegg VII), n. 2. 

(189) Ifølge den informasjonen som Kommisjonen har mottatt – dersom det ses bort fra spesifikke områder som trolig ikke er relevante for 

dataoverføringer innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater (f.eks. etterforskning av misbruk av 

helsetjenesteytelser, overgrep mot barn eller saker som gjelder kontrollerte stoffer) – gjelder dette hovedsakelig visse myndigheter som 

omfattes av Electronic Communications Privacy Act (ECPA), nærmere bestemt anmodninger om abonnentopplysninger (18 U.S.C. § 

2703 (c) (1), (2), f.eks. adresse, tjenestens type/varighet) og om innholdet i e-postmeldinger som er over 180 dager gamle (18 U.S.C. § 

2703 (a), (b)). I sistnevnte tilfelle skal den berørte personen imidlertid underrettes, og vedkommende har dermed mulighet til å bestride 

anmodningen ved domstolene. Se også oversikten i DOJ, Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in 

Criminal Investigations, kap. 3: The Stored Communications Act, s. 115-138. 

(190) Ifølge redegjørelsene fra den amerikanske regjering kan mottakere av administrative pålegg bestride disse ved domstolene med den 

begrunnelsen at de er urimelige, dvs. overdrevne, undertrykkende eller tyngende. Se justisdepartementets redegjørelser (vedlegg VII), 

s. 2. 
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129) Det samme gjelder bruk av administrative pålegg for formål i allmennhetens interesse. Ifølge redegjørelsene fra den 

amerikanske regjering får tilsvarende vesentlige begrensninger anvendelse, ettersom byråer bare kan søke om tilgang til 

opplysninger som er relevante for saker som omfattes av deres myndighet, og skal respektere kriteriet om rimelighet. 

130) Videre inneholder amerikansk rett en rekke rettsmidler som privatpersoner kan gjøre gjeldende mot en offentlig 

myndighet eller en offentlig ansatt i tilfeller der disse myndighetene behandler personopplysninger. Disse rettsmidlene, 

som særlig omfatter Administrative Procedure Act (APA), Freedom of Information Act (FOIA) og Electronic Com-

munications Privacy Act (ECPA), er tilgjengelige for alle privatpersoner uavhengig av deres statsborgerskap og med 

forbehold for gjeldende vilkår. 

131) I henhold til bestemmelsene om domstolskontroll i Administrative Procedure Act(191) har «enhver person som lider 

rettslig urett som følge av et byrås handlinger, eller som er blitt krenket eller forurettet av et byrås handlinger», rett til å 

anmode om domstolskontroll(192). Dette omfatter muligheten til å be domstolen om å «erklære ulovlig og sette til side et 

byrås tiltak, funn og konklusjoner som anses for å være […] vilkårlige, ustadige eller et uttrykk for maktmisbruk, eller 

som på annen måte ikke er i samsvar med loven»(193). 

132) Mer spesifikt er det i avsnitt II i Electronic Communications Privacy Act(194) fastsatt en rekke lovbestemte personvern-

rettigheter som regulerer rettshåndhevende myndigheters tilgang til innhold i trådbasert, muntlig eller elektronisk 

kommunikasjon som lagres av tredjepartsleverandører(195). Loven kriminaliserer ulovlig tilgang (dvs. tilgang som ikke er 

godkjent av en domstol eller tillatt på annen måte) til slik kommunikasjon og gjør det mulig for en berørt privatperson å 

anlegge sivilt søksmål ved en amerikansk føderal domstol mot en statstjenestemann som forsettlig har begått slike 

ulovlige handlinger, eller mot De forente stater, for å få tilkjent faktisk skadeserstatning, herunder straffeerstatning, eller 

for å søke oppreisning eller anerkjennelse. 

133) I henhold til Freedom of Information Act (FOIA, 5 U.S.C. § 552) har enhver person også rett til å få innsyn i føderale 

byråers registre og, når de administrative rettsmidlene er uttømt, til å få fullbyrdet en slik rett ved domstolene, unntatt når 

slike registre pga. et unntak eller et særlig rettshåndhevingsrelatert fritak er beskyttet mot offentliggjøring(196).  

  

(191) 5 U.S.C. § 702. 

(192) På generelt grunnlag er det bare et byrås «endelige» – og ikke «foreløpige, prosedyremessige eller mellomliggende» – tiltak som er 

gjenstand for domstolskontroll. Se 5 U.S.C. § 704. 

(193) 5 U.S.C. § 706 (2) (A). 

(194) 18 U.S.C. §§ 2701–2712. 

(195) ECPA beskytter kommunikasjon som innehas av to definerte klasser av nettjenesteleverandører, nærmere bestemt leverandører av i) 

elektroniske kommunikasjonstjenester, f.eks. telefoni eller e-post, ii) fjerndatabehandlingstjenester, f.eks. datalagrings- eller behand-

lingstjenester. 

(196) Disse unntakene er imidlertid begrensede. I henhold til 5 U.S.C. § 552 (b) (7) er rettigheter i henhold til FOIA f.eks. utelukket for 

«registre eller informasjon som er samlet inn for rettshåndhevingsformål, men bare i den grad framleggingen av slike rettshånd-

hevingsregistre eller -informasjon A) med rimelighet kan antas å komme i konflikt med rettshåndhevingstiltak, B) vil frata en person 

retten til en rettferdig rettergang eller en upartisk dom, C) med rimelighet kan antas å utgjøre en uberettiget krenkelse av privatlivet, D) 

med rimelighet kan antas å avsløre identiteten til en konfidensiell kilde, herunder en stat, et innen- eller utenlandsk organ eller myndighet 

eller en privat institusjon som har levert informasjon på konfidensielt grunnlag, og – i tilfelle av et register eller informasjon samlet inn i 

forbindelse med en strafferettslig etterforskning eller av et organ som utfører en lovlig etterretningsundersøkelse knyttet til nasjonal 

sikkerhet – informasjon levert av en konfidensiell kilde, E) vil avsløre teknikker og framgangsmåter som rettshåndhevende myndigheter 

bruker ved etterforskning eller straffeforfølginger, eller vil avsløre retningslinjer som rettshåndhevende myndigheter bruker ved 

etterforskning eller straffeforfølging, dersom slik avsløring med rimelighet kan antas å medføre en omgåelse av loven, eller F) med 

rimelighet kan forventes å sette en persons liv eller fysiske sikkerhet i fare.» I tillegg kommer at «når det inngis en anmodning om innsyn 

i registre hvis framlegging med rimelighet kan antas å komme i konflikt med rettshåndhevingstiltak, og A) undersøkelsen eller 

prosedyren omfatter en mulig overtredelse av strafferetten og B) det er grunn til å tro at i) vedkommende som er gjenstand for 

undersøkelsen eller prosedyren, ikke er klar over dens litispendens, og ii) avsløring av at registrene eksisterer med rimelighet kan antas å 

komme i konflikt med rettshåndhevingstak, kan byrået, utelukkende så lenge omstendighetene varer, behandle registrene som om de ikke 

var underlagt kravene i dette avsnitt.» (5 U.S.C. § 552 (c) (1)). 
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134) I tillegg gir en rekke andre lovbestemmelser privatpersoner rett til å anlegge sak mot en amerikansk offentlig myndighet 

eller offentlig ansatt når det gjelder behandling av deres personopplysninger, f.eks. Wiretap Act(197), Computer Fraud 

and Abuse Act(198), Federal Torts Claim Act(199), Right to Financial Privacy Act(200) og Fair Credit Reporting Act(201). 

135) Kommisjonen konkluderer derfor med at De forente stater har regler som sørger for at eventuelle inngrep for rettshånd-

hevingsformål(202) eller andre formål i allmennhetens interesse i de grunnleggende rettighetene til personer hvis person-

opplysninger overføres fra Unionen til De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater, begrenses til det som er strengt nødvendig for å nå det aktuelle berettigede målet, og at dette sikrer et 

effektivt rettslig vern mot slike inngrep. 

4. TILSTREKKELIG BESKYTTELSESNIVÅ INNENFOR RAMMEN AV PRIVACY SHIELD-AVTALEN MELLOM EU 

OG DE FORENTE STATER 

136) På bakgrunn av disse konstateringene anser Kommisjonen at De forente stater sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av 

personopplysninger som overføres fra Unionen til egensertifiserte organisasjoner i De forente stater innenfor rammen av 

Privacy Shield-avtal0065n mellom EU og De forente stater. 

137) Kommisjonen anser særlig at prinsippene utstedt av det amerikanske handelsdepartementet i det store og hele sikrer et 

nivå for vern av personopplysninger som i hovedtrekk tilsvarer det som garanteres av de grunnleggende prinsippene 

fastsatt i direktiv 95/46/EF. 

138) En effektiv anvendelse av prinsippene er dessuten garantert ved kravene til åpenhet samt det amerikanske handels-

departementets forvaltning av Privacy Shield-avtalen. 

139) Kommisjonen mener videre at Privacy Shield-ordningens mekanismer for tilsyn og klageadgang gjør det mulig å 

identifisere overtredelser av prinsippene begått av Privacy Shield-organisasjoner og å straffe disse i praksis, samt sikre de 

registrerte rettsmidler slik at de kan få innsyn i personopplysninger som gjelder dem, og eventuelt få rettet eller slettet 

slike opplysninger. 

140) På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om De forente staters rettsorden, herunder den amerikanske regjerings redegjø-

relser og forpliktende tilsagn, anser Kommisjonen at eventuelle inngrep fra amerikanske offentlige myndigheter i de 

grunnleggende rettighetene til personer hvis personopplysninger overføres fra Unionen til De forente stater innenfor 

rammen av Privacy Shield-ordningen for formål knyttet til nasjonal sikkerhet, rettshåndheving eller andre formål i 

allmennhetens interesse, samt de påfølgende begrensningene som er pålagt egensertifiserte organisasjoner når det gjelder 

deres tilslutning til prinsippene, vil være begrenset til det som er strengt nødvendig for å nå det aktuelle berettigede 

målet, og at det foreligger et effektivt rettslig vern mot slike inngrep.  

  

(197) 18 U.S.C. §§ 2510 et seq. I henhold til Wiretap Act (18 U.S.C. § 2520) kan en person hvis trådbaserte, muntlige eller elektroniske 

kommunikasjon oppfanges, offentliggjøres eller bevisst brukes, anlegge sivilt søksmål for overtredelse av Wiretap Act, herunder under 

visse omstendigheter mot en individuell statstjenestemann eller De forente stater. Når det gjelder innsamling av adresseopplysninger og 

andre innholdsløse opplysninger (f.eks. IP-adresse, e-postadresse til/fra), se også kapittelet «Pen Registers and Trap and Trace Devices» i 

Title 18 (18 U.S.C. §§ 3121–3127 og angående sivile søksmål § 2707). 

(198) 18 U.S.C. § 1030. I henhold til Computer Fraud and Abuse Act kan en person anlegge sak mot en annen person for bevisst uautorisert 

tilgang (eller tilgang ut over autorisert tilgang) for å innhente opplysninger fra en finansinstitusjon, et statlig databehandlingssystem eller 

en annen angitt datamaskin, herunder under visse omstendigheter mot en individuell statstjenestemann. 

(199) 28 U.S.C. §§ 2671 et seq. I henhold til Federal Tort Claims Act kan en person under visse omstendigheter anlegge sak mot De forente 

stater for «uaktsomme eller ulovlige handlinger eller utelatelser som begås av en statstjenestemann i forbindelse med vedkommendes 

funksjoner eller arbeid.» 

(200) 12 U.S.C. §§ 3401 et seq. I henhold til Right to Financial Privacy Act kan en person under visse omstendigheter anlegge sak mot De 

forente stater for å få tilgang til eller utlevert beskyttede finansielle dokumenter i strid med loven. Offentlige myndigheters tilgang til 

beskyttede finansielle dokumenter er generelt sett forbudt, med mindre anmodningen gjøres på grunnlag av en lovlig stevning eller 

ransakingsordre eller, med visse begrensninger, en formell skriftlig anmodning som personen som opplysningene gjelder, underrettes om. 

(201) 15 U.S.C. §§ 1681–1681x. I henhold til Fair Credit Reporting Act kan en person anlegge sak mot enhver person som ikke overholder 

kravene (særlig behovet for lovlig godkjenning) til innsamling, spredning og bruk av forbrukerkredittrapporter eller, under visse 

omstendigheter, mot en offentlig etat. 

(202) Domstolen har anerkjent at rettshåndheving utgjør et berettiget politisk mål. Se forente saker C-293/12 og C-594/12, Digital Rights 

Ireland and Others, EU:C:2014:238, nr. 42. Se også artikkel 8 nr. 2 i ECHR og Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom i saken 

Weber and Saravia v Germany, saksnr. 54934/00, nr. 104. 
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141) Kommisjonen konkluderer med at dette oppfyller standardene i artikkel 25 i direktiv 95/46/EF tolket på bakgrunn av Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, som forklart av Domstolen, særlig i Schrems-dommen. 

5. PERSONVERNMYNDIGHETENES TILTAK OG INFORMASJON TIL KOMMISJONEN 

142) I Schrems-dommen presiserte Domstolen at Kommisjonen ikke har kompetanse til å begrense den myndigheten som 

personvernmyndigheter har i henhold til artikkel 28 i direktiv 95/46/EF (herunder myndigheten til å innstille dataover-

føringer) dersom en person i forbindelse med en klage i henhold til denne bestemmelse reiser tvil om hvorvidt en 

kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå er forenlig med vernet av den grunnleggende retten til privatliv 

og vern av personopplysninger(203). 

143) For å sikre et effektivt tilsyn med hvordan Privacy Shield-ordningen fungerer bør medlemsstatene underrette Kommisjo-

nen om relevante tiltak truffet av personvernmyndighetene. 

144) Domstolen anså videre at medlemsstatene og deres organer, i tråd med artikkel 25 nr. 6 annet ledd i direktiv 95/46/EF, 

skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å overholde EU-institusjonenes rettsakter, ettersom disse i prinsippet antas 

å være lovlige og dermed har rettsvirkning så lenge de ikke er trukket tilbake, opphevet innenfor rammen av en opp-

hevingssak eller er erklært ugyldige som følge av en begjæring om forhåndsavgjørelse eller en påstand om rettsstridighet. 

En kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå truffet i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF er 

derfor bindende for alle organer i medlemsstatene som den er rettet til, herunder deres uavhengige til-

synsmyndigheter(204). Dersom en slik myndighet har mottatt en klage som reiser tvil om hvorvidt en kommisjons-

beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå er forenlig med vernet av den grunnleggende retten til privatliv og vern av 

personopplysninger, og myndigheten finner at klagepunktene er velbegrunnede, skal det i nasjonal rett foreligge 

rettsmidler som gjør det mulig å bringe nevnte klagepunkter inn for en nasjonal domstol, som ved tvil skal utsette saken 

og framsette en begjæring om forhåndsavgjørelse for Domstolen(205). 

6. REGELMESSIG GJENNOMGÅELSE AV KONSTATERINGEN AV TILSTREKKELIG BESKYTTELSESNIVÅ 

145) Ettersom nivået for vern av personopplysninger som De forente staters rettsorden sikrer, kan endres, vil Kommisjonen 

etter å ha truffet denne beslutning regelmessig kontrollere om konstateringen av at De forente stater sikrer et tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, fremdeles er saklig og 

rettslig begrunnet. En slik kontroll skal under alle omstendigheter foretas dersom Kommisjonen mottar informasjon som 

reiser begrunnet tvil om dette(206). 

146) Kommisjonen vil derfor løpende overvåke det overordnede rammeverket for overføring av personopplysninger som 

opprettes ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, samt at amerikanske myndigheter opptrer i 

samsvar med redegjørelsene og overholder de forpliktende tilsagnene i dokumentene som er vedlagt denne beslutning. 

For å forenkle denne prosessen har De forente stater forpliktet seg til å underrette Kommisjonen om vesentlige endringer 

i amerikansk rett som er relevante for Privacy Shield-ordningen, og som gjelder vern av personopplysninger og de 

begrensningene og garantiene som gjelder for offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger. Videre vil denne 

beslutning bli gjenstand for en årlig felles gjennomgåelse som vil omfatte alle aspekter av hvordan Privacy Shield-

avtalen mellom EU og De forente stater fungerer, herunder unntakene fra prinsippene knyttet til nasjonal sikkerhet og 

rettshåndheving. Ettersom konstateringen av at nivået for vern av personopplysninger er tilstrekkelig også kan bli 

påvirket av utviklingen i unionsretten, vil Kommisjonen vurdere beskyttelsesnivået som Privacy Shield-ordningen gir, 

etter at den generelle personvernforordningen har trådt i kraft. 

147) Med henblikk på den årlige felles gjennomgåelsen nevnt i vedlegg I, II og VI vil det bli avholdt et møte mellom 

Kommisjonen og det amerikanske handelsdepartementet og FTC, eventuelt ledsaget av andre departementer og byråer 

som er involvert i gjennomføringen av Privacy Shield-ordningen, samt, i spørsmål som gjelder nasjonal sikkerhet, repre-

sentanter for ODNI, andre enheter innen etterretningssamfunnet og ombudet. Møtet vil være åpent for EUs personvern-

myndigheter og representanter for artikkel 29-arbeidsgruppen.  

  

(203) Schrems, nr. 40 et seq., 101–103. 

(204) Schrems, nr. 51, 52 og 62. 

(205) Schrems, nr. 65. 

(206) Schrems, nr. 76. 
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148) I forbindelse med den årlige felles gjennomgåelsen vil Kommisjonen be det amerikanske handelsdepartementet om å 

legge fram omfattende informasjon om alle relevante aspekter av hvordan Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater fungerer, herunder om saker som handelsdepartementet har mottatt fra personvernmyndigheter, og 

resultatene av ex officio-kontroller av om prinsippene overholdes. Kommisjonen vil også prøve å få avklart eventuelle 

spørsmål eller saker vedrørende Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater og måten den fungerer på, som 

har oppstått som følge av tilgjengelig informasjon, herunder innsynsrapporter som er tillatt i henhold til USA FREEDOM 

Act, offentlige rapporter fra amerikanske nasjonale etterretningsmyndigheter, personvernmyndighetene, personvern-

grupper, medierapporter eller andre mulige kilder. For å lette Kommisjonens oppgave i denne forbindelse bør medlems-

statene også underrette Kommisjonen om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for å sikre overholdelse av 

prinsippene i De forente stater, ikke sikrer overholdelse, og om eventuelle tegn på at tiltak truffet av amerikanske 

offentlige myndigheter med ansvar for nasjonal sikkerhet eller forebygging, etterforskning, avsløring eller 

straffeforfølging av straffbare forhold, ikke sikrer det nødvendige beskyttelsesnivået. 

149) Kommisjonen vil på grunnlag av den årlige felles gjennomgåelsen utarbeide en offentlig rapport som skal framlegges for 

Europaparlamentet og Rådet. 

7. MIDLERTIDIG OPPHEVING AV BESLUTNINGEN OM TILSTREKKELIG BESKYTTELSESNIVÅ 

150) Dersom Kommisjonen på grunnlag av kontroller eller annen tilgjengelig informasjon konkluderer med at det beskyttel-

sesnivået som Privacy Shield-ordningen gir, ikke lenger i hovedtrekk tilsvarer nivået i Unionen, eller dersom det er klare 

tegn på at det ikke lenger kan sikres at prinsippene overholdes på en effektiv måte i De forente stater, eller at tiltak truffet 

av amerikanske offentlige myndigheter med ansvar for nasjonal sikkerhet eller forebygging, etterforskning, avsløring 

eller straffeforfølging av straffbare forhold, ikke sikrer det nødvendige beskyttelsesnivået, vil Kommisjonen underrette 

det amerikanske handelsdepartementet om dette og anmode om at det treffes egnede tiltak for raskt å korrigere en 

potensiell manglende overholdelse av prinsippene innen en fastsatt rimelig tidsramme. Dersom amerikanske myndigheter 

etter utløpet av den fastsatte tidsrammen ikke på en tilfredsstillende måte viser at Privacy Shield-avtalen mellom EU og 

De forente stater fortsatt sikrer en effektiv overholdelse av prinsippene og et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil 

Kommisjonen innlede prosedyren som vil føre til en delvis eller fullstendig midlertidig oppheving eller oppheving av 

denne beslutning(207). Alternativt kan Kommisjonen foreslå å endre denne beslutning, f.eks. ved å begrense konstate-

ringen av at beskyttelsesnivået er tilstrekkelig til bare å gjelde dataoverføringer underlagt ytterligere vilkår. 

151) Kommisjonen vil særlig innlede prosedyren for midlertidig oppheving eller oppheving 

a) ved tegn på at amerikanske myndigheter ikke overholder redegjørelsene og de forpliktende tilsagnene angitt i 

dokumentene vedlagt denne beslutning, herunder vilkårene og begrensningene som gjelder amerikanske offentlige 

myndigheters tilgang til personopplysninger som er overført innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, for 

formål knyttet til rettshåndheving, nasjonal sikkerhet og andre formål i allmennhetens interesse, 

b) ved manglende effektiv behandling av klager fra registrerte i EU. I denne forbindelse vil Kommisjonen ta hensyn til 

alle forhold som påvirker den muligheten registrerte i EU har til å gjøre sine rettigheter gjeldende, herunder særlig de 

frivillige forpliktende tilsagnene fra egensertifiserte amerikanske selskaper om å samarbeide med personvern-

myndighetene og følge deres råd, eller 

c) dersom Privacy Shield-ombudet ikke gir rettidige og egnede svar på anmodninger fra registrerte i EU. 

152) Kommisjonen vil også vurdere å innlede prosedyren som fører til endring, midlertidig oppheving eller oppheving av 

denne beslutning dersom, i forbindelse med den årlige felles gjennomgåelsen av hvordan Privacy Shield-avtalen mellom 

EU og De forente stater fungerer, det amerikanske handelsdepartementet eller andre departementer eller byråer som er 

involvert i gjennomføringen av Privacy Shield-ordningen, eller ved spørsmål som gjelder nasjonal sikkerhet, repre-

sentanter for det amerikanske etterretningssamfunnet eller ombudet ikke legger fram den informasjonen eller de 

  

(207) Fra og med anvendelsesdatoen for den generelle personvernforordningen vil Kommisjonen bruke sin myndighet til i behørig begrunnede, 

tvingende hastetilfeller å vedta en gjennomføringsrettsakt som midlertidig opphever denne beslutning, og som får anvendelse umiddelbart 

uten at den først framlegges for den berørte komitologikomiteen, og som skal gjelde i høyst seks måneder. 
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presiseringene som er nødvendige for å kunne vurdere overholdelsen av prinsippene, klagebehandlingsprosedyrenes 

effektivitet eller en eventuell reduksjon i det nødvendige nivået for vern av personopplysninger som følge av tiltak truffet 

av amerikanske nasjonale etterretningsmyndigheter, særlig som følge av innsamling og/eller tilgang til personopplys-

ninger som ikke er begrenset til det som er strengt nødvendig og forholdsmessig. I denne forbindelse vil Kommisjonen ta 

hensyn til i hvilket omfang den relevante informasjonen kan innhentes fra andre kilder, herunder rapporter fra 

egensertifiserte amerikanske selskaper i henhold til USA FREEDOM Act. 

153) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 

95/46/EF har avgitt uttalelse om det nivået for vern av personopplysninger som sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom 

EU og De forente stater(208), som det er tatt hensyn til ved utarbeidingen av denne beslutning. 

154) Europaparlamentet har vedtatt en resolusjon om transatlantiske datastrømmer(209). 

155) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 i direktiv 

95/46/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF sikrer De forente stater et tilstrekkelig nivå for vern av personopplys-

ninger som overføres fra Unionen til organisasjoner i De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU 

og De forente stater. 

2.  Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater består av prinsippene utstedt av det amerikanske handelsdepar-

tementet 7. juli 2016 som fastsatt i vedlegg II, og de offisielle redegjørelsene og forpliktende tilsagnene angitt i dokumentene i 

vedlegg I og III–VII. 

3.  Med henblikk på nr. 1 overføres personopplysninger innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater når de overføres fra Unionen til organisasjoner i De forente stater som er oppført på «Privacy Shield-listen», som 

føres og offentliggjøres av det amerikanske handelsdepartementet, i samsvar med avsnitt I og III i prinsippene omhandlet i 

vedlegg II. 

Artikkel 2 

Denne beslutning berører ikke anvendelsen av bestemmelsene i direktiv 95/46/EF, bortsett fra artikkel 25 nr. 1 som gjelder 

behandling av personopplysninger i medlemsstatene, særlig artikkel 4. 

Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, og 

dette fører til en midlertidig innstilling av eller endelig forbud mot datastrømmer til en organisasjon i De forente stater som er 

oppført på Privacy Shield-listen i samsvar med avsnitt I og III i prinsippene omhandlet i vedlegg II, med det formål å beskytte 

privatpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal de berørte medlemsstatene uten opphold 

underrette Kommisjonen. 

Artikkel 4 

1.  Kommisjonen vil løpende overvåke hvordan Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater fungerer med 

henblikk på å vurdere om De forente stater fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger som i henhold til 

avtalen overføres fra Unionen til organisasjoner i De forente stater. 

  

(208) Uttalelse 1/2016 om Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater – utkast til beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, 

vedtatt 13. april 2016. 

(209) Europaparlamentets resolusjon av 26. mai 2016 om transatlantiske datastrømmer (2016/2727(RSP)). 
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2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der offentlige organer i De forente stater med 

lovfestet myndighet til å sikre overholdelse av prinsippene omhandlet i vedlegg II tilsynelatende ikke har innført effektive 

avslørings- og tilsynsmekanismer som gjør det mulig å identifisere og straffe overtredelser av prinsippene i praksis. 

3.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tegn på at amerikanske offentlige myndigheter med 

ansvar for nasjonal sikkerhet, rettshåndheving eller andre formål i allmennhetens interesse griper inn i den enkeltes rett til vern 

av egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, og/eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot 

slike inngrep. 

4.  Senest ett år fra den datoen denne beslutning er meddelt medlemsstatene og deretter årlig, skal Kommisjonen vurdere kon-

klusjonene i artikkel 1 nr. 1 på grunnlag av all tilgjengelig informasjon, herunder informasjon mottatt som ledd i den årlige 

felles gjennomgåelsen omhandlet i vedlegg I, II og VI. 

5.  Kommisjonen skal legge fram en rapport om relevante konklusjoner for komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 

95/46/EF. 

6.  Kommisjonen skal legge fram et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med 

henblikk på en midlertidig oppheving, endring eller oppheving av denne beslutning eller begrensning av dens virkeområde, 

blant annet ved tegn på 

— at amerikanske offentlige myndigheter ikke retter seg etter redegjørelsene og de forpliktende tilsagnene i dokumentene 

vedlagt denne beslutning, herunder vilkårene og begrensningene som gjelder amerikanske offentlige myndigheters tilgang 

til personopplysninger som er overført innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater med 

henblikk på rettshåndheving, nasjonal sikkerhet og andre formål i allmennhetens interesse, 

— systematisk manglende effektiv behandling av klager fra registrerte i EU eller 

— at Privacy Shield-ombudet systematisk unnlater å svare rettidig og på egnet måte på anmodninger fra registrerte i EU, som 

påkrevd i avsnitt 4 bokstav e) i vedlegg III. 

Kommisjonen vil også legge fram nevnte utkast til tiltak dersom manglende samarbeid mellom organene som skal sikre at 

Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater fungerer i De forente stater, hindrer Kommisjonen i å fastslå om 

konklusjonene i artikkel 1 nr. 1 er berørt. 

Artikkel 5 

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme denne beslutning. 

Artikkel 6 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Věra JOUROVÁ 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Brev fra Penny Pritzker, De forente staters handelsminister 

7. juli 2016 

Věra Jourová 

Kommissær for justis, forbrukersaker og likestilling 

Europakommisjonen 

Rue de la Loi / Westraat 200 

1049 Brussel 

Belgia 

Kjære kommissær Jourová 

På vegne av De forente stater har jeg med dette gleden av å oversende en pakke med dokumenter om Privacy Shield-avtalen 

mellom EU og De forente stater som er resultatet av to års utbytterike drøftinger mellom våre team. Denne pakken utgjør 

sammen med annet materiale som Kommisjonen har tilgang til via offentlige kilder, et svært solid grunnlag for en ny 

kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå(1). 

Vi har begge grunn til å være stolte av forbedringene av rammeverket. Privacy Shield-avtalen bygger på prinsipper som det er 

sterk enighet om på begge sider av Atlanteren, og som vi har styrket. Gjennom vårt samarbeid har vi en reell mulighet til å 

bedre personvernet over hele verden. 

Privacy Shield-pakken inneholder Privacy Shield-prinsippene sammen med et brev (vedlagt som vedlegg 1) fra International 

Trade Administration (ITA) i det amerikanske handelsdepartementet, som forvalter programmet, der det redegjøres for de 

forpliktelsene vårt departement har inngått for å sikre at Privacy Shield-ordningen skal fungere effektivt. Pakken inneholder 

også vedlegg 2, som omfatter handelsdepartementets andre forpliktende tilsagn knyttet til den nye voldgiftsmodellen i Privacy 

Shield-ordningen. 

Jeg har anmodet mine medarbeidere om å sette av alle nødvendige ressurser for å sikre en rask og fullstendig gjennomføring av 

Privacy Shield-ordningen og for å sikre at forpliktelsene i vedlegg 1 og 2 oppfylles i rett tid. 

Privacy Shield-pakken inneholder også andre dokumenter fra andre amerikanske myndigheter, nærmere bestemt: 

— Et brev fra Federal Trade Commission (FTC) der det redegjøres for FTCs håndheving av Privacy Shield-ordningen. 

— Et brev fra det amerikanske transportdepartementet der det redegjøres for deres håndheving av Privacy Shield-ordningen. 

— To brev fra Office of the Director of National Intelligence (ODNI) om de garantiene og begrensningene som gjelder for 

amerikanske nasjonale sikkerhetsmyndigheter. 

— Et brev fra det amerikanske utenriksdepartementet sammen med et memorandum der det redegjøres for at utenriksdepar-

tementet har forpliktet seg til å opprette et nytt Privacy Shield-ombud som henvendelser om amerikansk signal-

etterretningspraksis kan rettes til. 

— Et brev fra det amerikanske justisdepartementet om de garantiene og begrensningene som gjelder for den amerikanske 

regjerings tilgang med henblikk på rettshåndheving og formål i allmennhetens interesse. 

Dere kan være sikre på at De forente stater tar disse forpliktelsene på alvor. 

  

(1) Forutsatt at kommisjonsbeslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå som sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente 

stater, får anvendelse på Island, Liechtenstein og Norge, vil Privacy Shield-pakken omfatte både Den europeiske union og disse tre statene. 
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Senest 30 dager etter den endelige godkjenningen av beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil hele Privacy Shield-

pakken bli levert til Federal Register med henblikk på offentliggjøring. 

Vi ser fram til å samarbeide om gjennomføringen av Privacy Shield-ordningen når vi nå sammen innleder den neste fasen i 

denne prosessen. 

 Vennlig hilsen 

 Penny Pritzker 

 _____  
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Vedlegg 1 

Brev fra Ken Hyatt, fungerende statssekretær for internasjonal handel 

Věra Jourová 

Kommissær for justis, forbrukersaker og likestilling 

Europakommisjonen 

Rue de la Loi / Westraat 200 

1049 Brussel 

Belgia 

Kjære kommissær Jourová 

På vegne av International Trade Administration er jeg glad for å kunne redegjøre for det forbedrede vernet av personopplys-

ninger som sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater (heretter kalt «Privacy Shield-ordningen» eller 

«ordningen»), og de forpliktelsene det amerikanske handelsdepartementet («departementet») har inngått for å sikre at Privacy 

Shield-ordningen skal fungere effektivt. Det at vi nå er kommet i mål med denne historiske ordningen er et svært viktig 

framskritt både for personvernet og for virksomheter på begge sider av Atlanteren. Det gir privatpersoner i EU tillit til at deres 

personopplysninger vil bli beskyttet, og at de vil ha tilgang til rettsmidler ved eventuelle problemer. Det gir en sikkerhet som vil 

bidra til vekst i den transatlantiske økonomien ved å sikre at flere tusen europeiske og amerikanske virksomheter fortsatt kan 

investere og gjøre forretninger på tvers av våre landegrenser. Privacy Shield-ordningen er et resultat av over to års hardt arbeid 

og samarbeid med dere – våre kolleger i Europakommisjonen («Kommisjonen»). Vi ser fram til et fortsatt samarbeid med 

Kommisjonen for å sikre at Privacy Shield-ordningen funger etter hensikten. 

Vi har samarbeidet med Kommisjonen om utviklingen av Privacy Shield-ordningen, slik at organisasjoner som er etablert i De 

forente stater, kan oppfylle kravene til tilstrekkelig vern av personopplysninger i henhold til EU-retten. Den nye ordningen 

innebærer en rekke vesentlige fordeler for både privatpersoner og virksomheter. For det første inneholder den en rekke viktige 

bestemmelser om vern av personopplysningene til privatpersoner i EU. Den krever at amerikanske organisasjoner som deltar i 

ordningen, utarbeider et overensstemmende personvernprogram, offentlig forplikter seg til å overholde Privacy Shield-

prinsippene slik at forpliktelsen kan kreves oppfylt i henhold til amerikansk rett, årlig foretar en ny sertifisering ved 

departementet om sin tilslutning til prinsippene, gir privatpersoner i EU tilgang til gratis uavhengig tvisteløsning og er underlagt 

myndigheten til De forente staters Federal Trade Commission («FTC»), det amerikanske transportdepartementet eller et annet 

rettshåndhevende organ. For det andre vil Privacy Shield-ordningen gi tusenvis av selskaper i De forente stater og 

datterselskaper av europeiske selskaper i De forente stater mulighet til å motta personopplysninger fra Den europeiske union og 

på den måten fremme datastrømmer som vil støtte den transatlantiske handelen. De transatlantiske økonomiske forbindelsene er 

allerede verdens største og står for halvparten av den globale økonomiske produksjonen, genererer nærmere en billion dollar i 

handel med varer og tjenester og støtter dermed millioner av arbeidsplasser på begge sider av Atlanteren. Virksomheter som er 

avhengige av transatlantiske datastrømmer, finnes i alle sektorer og omfatter både store Fortune 500-selskaper og en rekke små 

og mellomstore bedrifter (SMB). Transatlantiske datastrømmer gjør det mulig for amerikanske organisasjoner å behandle 

opplysninger som er nødvendige for å kunne tilby varer, tjenester og karrieremuligheter til privatpersoner i EU. Privacy Shield-

ordningen er basert på felles personvernprinsipper og bidrar til å bygge bro mellom våre ulike rettssystemer samtidig som den 

bidrar til å oppfylle handelsmessige og økonomiske mål i både Europa og De forente stater. 

Et selskap bestemmer frivillig om det skal slutte seg til den nye ordningen gjennom egensertifisering, men dersom et selskap 

offentlig forplikter seg til å følge prinsippene i Privacy Shield-ordningen, kan enten Federal Trade Commission eller det ameri-

kanske transportdepartementet, avhengig av hvem som har myndighet over Privacy Shield-organisasjonen, kreve forpliktelsen 

oppfylt i henhold til amerikansk rett. 

Privacy Shield-prinsippene – forbedringer 

Den nye Privacy Shield-ordningen styrker personvernet ved å 

— kreve at privatpersoner gis mer informasjon i henhold til prinsippet om opplysningsplikt, herunder en erklæring om at 

organisasjonen deltar i Privacy Shield-ordningen, en uttalelse om privatpersoners rett til å få innsyn i personopplysningene 

og angivelse av det relevante uavhengige tvisteløsningsorganet, 

— styrke vernet av personopplysninger som overføres fra en Privacy Shield-organisasjon til en behandlingsansvarlig 

tredjepart, ved å kreve at partene inngår en avtale om at nevnte opplysninger bare kan behandles for begrensede og 

spesifikke formål som privatpersonen har samtykket i, og at mottakeren vil sikre det samme beskyttelsesnivået som det 

som sikres i prinsippene,  
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— styrke vernet av personopplysninger som overføres fra en Privacy Shield-organisasjon til en tredjepart som fungerer som 

representant, herunder ved å kreve at nevnte organisasjon treffer rimelige og egnede tiltak for å sikre at representanten 

faktisk behandler de overførte personopplysningene i samsvar med organisasjonens forpliktelser i henhold til prinsippene, 

at den omgående treffer rimelige og egnede tiltak for å stoppe og korrigere uautorisert behandling etter å ha blitt varslet om 

dette, og på anmodning legger fram for departementet et sammendrag eller en representativ kopi av de relevante person-

vernbestemmelsene i avtalen med nevnte representant, 

— fastsette at en Privacy Shield-organisasjon er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene den mottar innenfor 

rammen av Privacy Shield-ordningen og deretter overfører til en tredjepart som fungerer som representant på dens vegne, 

og at nevnte organisasjon skal være ansvarlig i henhold til prinsippene dersom representanten behandler nevnte person-

opplysninger i strid med prinsippene, med mindre organisasjonen beviser at den ikke er ansvarlig for hendelsen som 

forvoldte skaden, 

— presisere at Privacy Shield-organisasjoner skal begrense personopplysninger til opplysninger som er relevante for formålet 

med behandlingen, 

— kreve at en organisasjon årlig foretar en sertifisering ved departementet om at den forplikter seg til å anvende prinsippene 

på opplysninger den mottok mens den deltok i Privacy Shield-ordningen, dersom den forlater Privacy Shield-ordningen og 

velger å beholde nevnte opplysninger, 

— kreve at registrerte får gratis tilgang til uavhengige klagemekanismer, 

— kreve at organisasjoner og deres utvalgte uavhengige klagemekanismer omgående besvarer henvendelser og forespørsler 

fra departementet om informasjon knyttet til Privacy Shield-ordningen, 

— kreve at organisasjoner svarer raskt på klager på manglende overholdelse av prinsippene henvist via departementet fra EU-

medlemsstatene, og 

— kreve at en Privacy Shield-organisasjon offentliggjør alle relevante Privacy Shield-relaterte avsnitt i overholdelses- eller 

vurderingsrapporter som legges fram for FTC dersom den blir gjenstand for en FTC-avgjørelse eller en rettsavgjørelse om 

manglende overholdelse. 

Handelsdepartementets forvaltning av og tilsyn med Privacy Shield-ordningen 

Departementet gjentar at det har forpliktet seg til å føre og offentliggjøre en offisiell liste over amerikanske organisasjoner som 

ved egensertifisering ved departementet har forpliktet seg til å overholde prinsippene (heretter kalt «Privacy Shield-listen»). 

Departementet vil sørge for å holde Privacy Shield-listen oppdatert ved å fjerne organisasjoner som frivillig trekker seg, ikke 

foretar den årlige nye sertifiseringen i samsvar med departementets framgangsmåter eller som vedvarende ikke overholder 

prinsippene. Departementet vil også føre og offentliggjøre en offisiell fortegnelse over amerikanske organisasjoner som 

tidligere har foretatt egensertifisering ved departementet, men som er blitt fjernet fra Privacy Shield-listen, herunder de som er 

blitt fjernet på grunn av vedvarende manglende overholdelse av prinsippene. Departementet vil opplyse om hvorfor den enkelte 

organisasjon er blitt fjernet. 

Departementet forplikter seg også til å styrke forvaltningen av og tilsynet med Privacy Shield-ordningen. Departementet vil 

særlig 

angi ytterligere opplysninger på Privacy Shield-nettstedet, 

— opprette Privacy Shield-listen samt en fortegnelse over de organisasjonene som ved egensertifisering tidligere har erklært at 

de har sluttet seg til prinsippene, men som ikke lenger kan nyte godt av fordelene ved Privacy Shield-ordningen, 

— på et framtredende sted angi at alle organisasjoner som er blitt fjernet fra Privacy Shield-listen, ikke lenger kan nyte godt 

av fordelene ved Privacy Shield-ordningen, men likevel skal fortsette å anvende prinsippene på personopplysningene de 

mottok mens de deltok i Privacy Shield-ordningen, så lenge de er i besittelse av nevnte opplysninger, og 

— angi en lenke til listen over Privacy Shield-relaterte FTC-saker på FTCs nettsted.  
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Kontroll av egensertifiseringskrav 

— før en organisasjons egensertifisering (eller den årlige nye sertifiseringen) fullføres, og før organisasjonen oppføres på 

Privacy Shield-listen, kontrollere at organisasjonen 

— har angitt de nødvendige kontaktopplysningene til organisasjonen, 

— har beskrevet organisasjonens aktiviteter med hensyn til personopplysninger som mottas fra EU, 

— har angitt hvilke personopplysninger som omfattes av organisasjonens egensertifisering, 

— dersom organisasjonen har et offentlig nettsted, har angitt nettadressen der personvernprogrammet er tilgjengelig, og at 

det er tilgjengelig på den angitte nettadressen, eller dersom en organisasjon ikke har et offentlig nettsted, har angitt 

hvor allmennheten kan få tilgang til personvernprogrammet, 

— har angitt i sitt relevante personvernprogram at den har sluttet seg til prinsippene, og, dersom personvernprogrammet 

er tilgjengelig på nettet, har angitt en hyperlenke til departementets Privacy Shield-nettsted, 

— har angitt det spesifikke lovfestede organet med myndighet til å behandle klager på organisasjonen som gjelder 

urimelig eller villedende praksis eller brudd på personvernlover og -forskrifter (og som er angitt i prinsippene eller i et 

framtidig vedlegg til prinsippene), 

— dersom organisasjonen velger å oppfylle kravene i bokstav a) i) og a) iii) i prinsippet om klageadgang, håndheving og 

ansvar ved å forplikte seg til å samarbeide med egnede personvernmyndigheter i EU, har angitt at den akter å 

samarbeide med personvernmyndighetene for å undersøke og avgjøre klager mottatt innenfor rammen av Privacy 

Shield-ordningen, særlig svare på forespørsler fra disse, i tilfeller der registrerte i EU har inngitt klager direkte til 

nasjonale personvernmyndigheter, 

— har angitt de personvernprogrammene som organisasjonen deltar i, 

— har angitt hvilke metoder som brukes til å kontrollere at prinsippene overholdes (f.eks. internkontroll, kontroll utført av 

en tredjepart), 

— har angitt, både i sin egensertifiseringsmelding og i sitt personvernprogram, hvilken uavhengig klagemekanisme som 

er tilgjengelig for å undersøke og avgjøre klager, 

— har angitt i sitt relevante personvernprogram, dersom det er tilgjengelig på nettet, en hyperlenke til nettstedet eller 

klageskjemaet til den uavhengige klagemekanismen med ansvar for å behandle uløste klager, og 

— dersom organisasjonen har angitt at den akter å få overført opplysninger om menneskelige ressurser fra EU til bruk i 

forbindelse med et arbeidsforhold, har erklært at den vil samarbeide med og rette seg etter personvernmyndighetene 

for å avgjøre klager på organisasjonens aktiviteter i forbindelse med slike opplysninger, har framlagt for departementet 

en kopi av sitt personvernprogram som gjelder menneskelige ressurser, og har opplyst om hvor berørte ansatte kan få 

tilgang til programmet. 

— vil samarbeide med uavhengige klagemekanismer for å kontrollere at organisasjonene faktisk har registrert seg hos den 

relevante mekanismen angitt i egensertifiseringsmeldingen, dersom slik registrering er nødvendig. 

Økt innsats for å følge opp organisasjoner som er blitt fjernet fra Privacy Shield-listen 

— underrette organisasjoner som er blitt fjernet fra Privacy Shield-listen på grunn av «vedvarende manglende overholdelse av 

prinsippene», om at de ikke har rett til å beholde opplysninger samlet inn innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, 

og 

— sende spørreskjemaer til organisasjoner hvis egensertifisering er utløpt eller som frivillig har trukket seg fra Privacy Shield-

ordningen, for å kontrollere om organisasjonen akter å sende tilbake, slette eller fortsette å anvende prinsippene på de 

personopplysningene den mottok mens den deltok i Privacy Shield-ordningen, og, dersom den beholder person-

opplysningene, kontrollere hvem i organisasjonen som vil fungere som fast kontaktpunkt for spørsmål knyttet til Privacy 

Shield-ordningen.  
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Søke etter og håndtere falske påstander om deltakelse 

— gjennomgå personvernprogrammet til organisasjoner som tidligere har deltatt i Privacy Shield-ordningen, men som er blitt 

fjernet fra Privacy Shield-listen, for å avdekke eventuelle falske påstander om deltakelse i Privacy Shield-ordningen, 

— løpende, dersom en organisasjon a) trekker seg fra Privacy Shield-programmet, b) ikke foretar en ny sertifisering som 

bekrefter at den har sluttet seg til prinsippene, eller c) fjernes som deltaker i Privacy Shield-ordningen, særlig på grunn av 

«vedvarende manglende overholdelse av prinsippene», forplikte seg til ex officio å kontrollere at organisasjonen har fjernet 

enhver henvisning til Privacy Shield-ordningen som antyder at organisasjonen fortsatt deltar aktivt i og har rett til å nyte 

godt av fordelene ved den, fra alle relevante offentliggjorte personvernprogrammer. Dersom departementet fastslår at 

nevnte henvisninger ikke er blitt fjernet, vil det advare organisasjonen om at det vil, alt etter hva som er relevant, henvise 

saken til relevant organ med henblikk på mulige håndhevingstiltak dersom organisasjonen fortsetter å påstå at det er 

Privacy Shield-sertifisert. Dersom organisasjonen verken fjerner henvisningene eller ved egensertifisering erklærer at den 

har sluttet seg til Privacy Shield-prinsippene, vil departementet ex officio henvise saken til FTC, transportdepartementet 

eller et annet relevant håndhevingsorgan eller, dersom det er relevant, treffe tiltak for å sikre at Privacy Shield-

sertifiseringsmerket respekteres, 

— treffe andre tiltak for å avdekke falske påstander om deltakelse i Privacy Shield-ordningen og feilaktig bruk av Privacy 

Shield-sertifiseringsmerket, herunder ved å foreta søk på internett for å avdekke hvor bilder av Privacy Shield-

sertifiseringsmerket vises, samt henvisninger til Privacy Shield-ordningen i organisasjonenes personvernprogrammer, 

— reagere raskt på eventuelle problemer vi avdekker i vår ex officio-overvåking av falske påstander om deltakelse og feilaktig 

bruk av sertifiseringsmerket, herunder advare organisasjoner som avgir uriktige opplysninger om sin deltakelse i Privacy 

Shield-ordningen som beskrevet over, 

— treffe andre egnede korrigerende tiltak, herunder ved å bruke de rettsmidlene departementet har til rådighet, og henvise 

sakene til FTC, transportdepartementet eller et annet relevant rettshåndhevende organ, og 

— omgående gjennomgå og behandle klager på falske påstander om deltakelse som vi mottar. 

Departementet vil gjennomgå organisasjonenes personvernprogrammer for mer effektivt å kunne avdekke og behandle falske 

påstander om deltakelse i Privacy Shield-ordningen. Departementet vil særlig gjennomgå personvernprogrammene til 

organisasjoner hvis egensertifisering er utløpt fordi de ikke har foretatt en ny sertifisering av sin tilslutning til prinsippene. 

Departementet vil foreta denne typen gjennomgåelser for å kontrollere at disse organisasjonene har fjernet enhver henvisning 

som antyder at organisasjonen fortsatt deltar aktivt i Privacy Shield-ordningen, fra alle relevante offentliggjorte 

personvernprogrammer. Slike gjennomgåelser vil føre til at vi kan identifisere organisasjoner som ikke har fjernet slike 

henvisninger, og disse vil motta et brev fra departementets Office of General Counsel med en advarsel om mulige 

håndhevingstiltak dersom henvisningene ikke fjernes. Departementet vil treffe oppfølgingstiltak for å sikre at organisasjonene 

enten fjerner feilaktige henvisninger eller på nytt sertifiserer sin tilslutning til prinsippene. Departementet vil i tillegg treffe 

tiltak for å avdekke falske påstander om deltakelse i Privacy Shield-ordningen framsatt av organisasjoner som aldri har deltatt i 

den, og vil treffe lignende korrigerende tiltak overfor slike organisasjoner. 

Foreta regelmessige ex officio-kontroller og -vurderinger av at ordningen overholdes 

— Løpende overvåke at prinsippene faktisk overholdes, herunder ved å sende detaljerte spørreskjemaer til organisasjoner som 

deltar i ordningen, for å avdekke problemer som kan kreve ytterligere oppfølgingstiltak. Nevnte kontroller skal særlig 

foretas når a) departementet har mottatt spesifikke og begrunnede klager på en organisasjons manglende overholdelse av 

prinsippene, b) en organisasjon ikke svarer tilfredsstillende på departementets henvendelser om informasjon knyttet til 

Privacy Shield-ordningen, eller c) det foreligger troverdig dokumentasjon på at en organisasjon ikke overholder sine 

forpliktelser i henhold til Privacy Shield-ordningen. Når det er relevant, skal departementet rådføre seg med vedkommende 

personvernmyndigheter om nevnte kontroller av at prinsippene overholdes. 

— Regelmessig vurdere forvaltningen av og tilsynet med Privacy Shield-ordningen for å sikre at overvåkingen er egnet med 

henblikk på å kunne håndtere nye problemer etter hvert som de oppstår. 

Departementet har økt ressursene til forvaltning av og tilsyn med Privacy Shield-ordningen, herunder en dobling av antall 

medarbeidere med ansvar for forvaltning av og tilsyn med ordningen. Vi vil også framover sette av tilstrekkelige ressurser til 

dette for å sikre effektivt tilsyn med og forvaltning av programmet.  
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Skreddersy Privacy Shield-nettstedet til spesielle målgrupper 

Departementet vil skreddersy Privacy Shield-nettstedet for tre målgrupper: Privatpersoner og foretak i EU samt foretak i De 

forente stater. Materiale som er målrettet mot privatpersoner og foretak i EU, vil sikre større åpenhet på en rekke måter. Når det 

gjelder privatpersoner i EU, vil det bli tydelig forklart 1) hvilke rettigheter Privacy Shield-ordningen gir privatpersoner i EU, 2) 

hvilke klagemekanismer som er tilgjengelige for privatpersoner i EU når de mener at en organisasjon ikke har oppfylt sin 

forpliktelse om å overholde prinsippene, og 3) hvor det er mulig å finne informasjon om en organisasjons Privacy Shield-

egensertifisering. Når det gjelder foretak i EU, gjøre det lettere å kontrollere 1) om en organisasjon har rett til å nyte godt av 

fordelene ved Privacy Shield-ordningen, 2) hvilken type informasjon som omfattes av en organisasjons Privacy Shield-

egensertifisering, 3) personvernprogrammet som får anvendelse på opplysningene som omfattes, og 4) metoden som 

organisasjonen bruker for å kontrollere at den overholder prinsippene. 

Øke samarbeidet med personvernmyndighetene 

For å øke mulighetene for samarbeid med personvernmyndighetene vil departementet utpeke et fast kontaktpunkt som skal ha 

ansvar for kontakten med personvernmyndighetene. I tilfeller der en personvernmyndighet mener at en organisasjon ikke 

overholder prinsippene, herunder etter en klage fra en privatperson i EU, kan personvernmyndigheten henvende seg til det faste 

kontaktpunktet i departementet for å få foretatt en ytterligere kontroll av organisasjonen. Kontaktpunktet vil også få henvist 

saker som gjelder organisasjoner som feilaktig hevder at de deltar i Privacy Shield-ordningen, selv om de aldri har foretatt 

egensertifisering og på den måten erklært at de har sluttet seg til prinsippene. Kontaktpunktet vil bistå personvernmyndigheter 

som søker informasjon om en bestemt organisasjons egensertifisering eller tidligere deltakelse i ordningen, og kontaktpunktet 

vil svare på personvernmyndighetenes forespørsler om gjennomføringen av særlige Privacy Shield-krav. Departementet vil 

også gi personvernmyndighetene materiale om Privacy Shield-ordningen som de kan legge ut på sine egne nettsteder, for å øke 

åpenheten for privatpersoner og foretak i EU. Økt bevissthet om Privacy Shield-ordningen og de rettighetene og pliktene den 

innebærer, bør gjøre det lettere å identifisere problemer etter hvert som de oppstår, slik at de kan håndteres på egnet måte. 

Tiltak for å gjøre det enklere å avgjøre klager på manglende overholdelse av prinsippene 

Departementet vil gjennom det faste kontaktpunktet motta klager på at en Privacy Shield-organisasjon ikke overholder 

prinsippene som det får henvist fra en personvernmyndighet. Departementet vil gjøre sitt ytterste for å avgjøre klagen sammen 

med Privacy Shield-organisasjonen. Innen 90 dager etter mottak av klagen vil departementet sende en oppdatering om sakens 

status til personvernmyndigheten. For å gjøre det lettere å inngi slike klager vil departementet utarbeide et standardskjema som 

personvernmyndighetene kan sende til departementets faste kontaktpunkt. Det faste kontaktpunktet vil spore alle henvisninger 

som departementet mottar fra personvernmyndighetene, og departementet vil i forbindelse med den årlige gjennomgåelsen 

beskrevet nedenfor utarbeide en rapport med en analyse i aggregert form av klagene det mottar hvert år. 

Innføre voldgiftsprosedyrer og velge voldgiftsmenn i samråd med Kommisjonen 

Departementet vil oppfylle sine forpliktelser i vedlegg I og offentliggjøre prosedyrene etter at det er oppnådd enighet. 

Felles mekanisme for gjennomgåelse av hvordan Privacy Shield-ordningen fungerer 

Det amerikanske handelsdepartementet, FTC og eventuelt andre organer vil avholde årlige møter med Kommisjonen, berørte 

personvernmyndigheter og relevante representanter for artikkel 29-arbeidsgruppen der departementet vil legge fram oppdatert 

informasjon om Privacy Shield-ordningen. De årlige møtene vil omfatte drøftinger av aktuelle spørsmål knyttet til 

gjennomføringen, tilsynet med og håndhevingen av Privacy Shield-ordningen samt hvordan den fungerer, herunder 

henvisninger som departementet har mottatt fra personvernmyndigheter, og resultatene av ex officio-kontrollene av at 

prinsippene overholdes, og eventuelt drøftinger av relevante lovendringer. Den første årlige gjennomgåelsen og, dersom det er 

relevant, senere gjennomgåelser vil omfatte en dialog om andre spørsmål, f.eks. om automatiserte avgjørelser, herunder 

aspekter knyttet til likheter og forskjeller i de metodene som brukes i EU og i De forente stater. 

Oppdatering av lovbestemmelser 

Departementet vil treffe rimelige tiltak for å underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i amerikansk rett, i den grad 

dette er relevant for Privacy Shield-ordningen med hensyn til vern av personopplysninger samt de begrensningene og 

garantiene som gjelder for amerikanske myndigheters tilgang til personopplysninger og senere bruk av dem. 
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Unntak knyttet til nasjonal sikkerhet 

Med hensyn til begrensningene som gjelder for tilslutning til Privacy Shield-prinsippene for formål knyttet til nasjonal 

sikkerhet, har Robert Litt, General Counsel of the Office of the Director of National Intelligence, også sendt to brev til Justin 

Antonipillai og Ted Dean i handelsdepartementet, og disse er blitt videresendt til dere. Disse brevene inneholder en inngående 

drøfting av blant annet retningslinjene, garantiene og begrensningene som gjelder for signaletterretningsaktiviteter som utføres 

av De forente stater. I brevene redegjøres det også for etterretningssamfunnets åpenhet om disse spørsmålene. Ettersom 

Kommisjonen er i ferd med å vurdere Privacy Shield-ordningen, gir informasjonen i disse brevene nødvendige garantier for å 

kunne fastslå at Privacy Shield-ordningen vil fungere etter hensikten og i samsvar med prinsippene fastsatt i den. Vi er 

innforstått med at dere i framtiden kan anvende informasjon som er blitt offentliggjort av etterretningssamfunnet, sammen med 

annen informasjon, som grunnlag for den årlige gjennomgåelsen av Privacy Shield-ordningen. 

På grunnlag av Privacy Shield-prinsippene og vedlagte brev og materiale, herunder departementets forpliktelser med hensyn til 

forvaltning av og tilsyn med Privacy Shield-ordningen, forventer vi at Kommisjonen vil fastslå at Privacy Shield-avtalen 

mellom EU og De forente stater gir et tilstrekkelig vern i henhold til EU-retten, og at dataoverføringer fra EU til organisasjoner 

som deltar i Privacy Shield-ordningen, vil fortsette. 

 Vennlig hilsen 

 Ken Hyatt 

 _____  
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Vedlegg 2 

Voldgiftsmodell 

VEDLEGG I 

I dette vedlegg I angis vilkårene som Privacy Shield-organisasjoner plikter å rette seg etter for å avgjøre klager ved voldgift i 

henhold til prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar. Muligheten for tvungen voldgift beskrevet nedenfor får 

anvendelse på visse «resterende» krav vedrørende opplysninger som omfattes av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater. Formålet med dette alternativet er å gi privatpersoner mulighet til å velge en rask, uavhengig og rettferdig 

mekanisme som kan behandle klager på påståtte overtredelser av prinsippene som ikke er blitt avgjort av eventuelle andre 

Privacy Shield-mekanismer. 

A. Virkeområde 

En privatperson har i forbindelse med resterende krav mulighet til å bringe saken inn for voldgift for å få fastslått om en Privacy 

Shield-organisasjon har misligholdt sine forpliktelser overfor vedkommende i henhold til prinsippene, og om det er truffet tiltak 

for helt eller delvis å korrigere dette. Dette alternativet er tilgjengelig bare for disse formålene. Dette alternativet er f.eks. ikke 

tilgjengelig i forbindelse med unntakene fra prinsippene(1) eller når det gjelder påstander om hvorvidt det vernet som Privacy 

Shield-ordningen sikrer, er tilstrekkelig. 

B. Tilgjengelige rettsmidler 

Denne voldgiftsmuligheten gir Privacy Shield-panelet (som består av en eller tre voldgiftsmenn, avhengig av hva som er avtalt 

mellom partene) myndighet til å pålegge rimelige individuelle og ikke-økonomiske tiltak (f.eks. innsyn i, retting, sletting eller 

tilbakesending av vedkommendes opplysninger) som er nødvendige for å korrigere overtredelsen av prinsippene, utelukkende 

når det gjelder denne privatpersonen. Dette er voldgiftspanelets eneste myndighet når det gjelder rettsmidler. Voldgiftspanelet 

skal når det vurderer rettslige tiltak, ta høyde for andre rettslige tiltak som allerede er blitt pålagt gjennom andre mekanismer i 

Privacy Shield-ordningen. Ingen former for skadeserstatning, kostnader, gebyrer eller andre rettsmidler er tilgjengelige. Hver 

part skal betale sine egne advokatkostnader. 

C. Krav før voldgiftsbehandling 

En privatperson som beslutter å benytte denne voldgiftsmuligheten, skal gjøre følgende før krav framsettes: 1) Ta opp den 

påståtte overtredelsen direkte med organisasjonen og gi organisasjonen mulighet til å løse problemet innenfor tidsrammen 

fastsatt i avsnitt III nr. 11 bokstav d) i) i prinsippene, 2) benytte den uavhengige klagemekanismen i henhold til prinsippene, 

som skal være uten ekstra omkostninger for privatpersonen, og 3) via sin personvernmyndighet legge fram saken for det 

amerikanske handelsdepartementet og gi det mulighet til å gjøre sitt beste for å løse problemet innenfor tidsrammene fastsatt i 

brevet fra handelsdepartementets International Trade Administration uten omkostninger for vedkommende. 

Det kan ikke framsettes krav om voldgift dersom den samme påståtte overtredelsen av prinsippene i henhold til privatpersonen 

1) tidligere har vært gjenstand for tvungen voldgift, 2) har vært gjenstand for en endelig dom avsagt i en rettssak som 

vedkommende var part i, eller 3) tidligere har vært gjenstand for forlik mellom partene. Denne muligheten kan heller ikke 

brukes dersom en personvernmyndighet i EU 1) har myndighet i henhold til avsnitt III nr. 5 eller III nr. 9 i prinsippene, eller 2) 

har myndighet til å avgjøre den påståtte overtredelsen direkte sammen med organisasjonen. En personvernmyndighets 

myndighet til å avgjøre den samme saken mot en behandlingsansvarlig i EU utelukker ikke alene muligheten til å framsette 

krav om voldgift overfor et annet rettssubjekt som ikke er bundet av personvernmyndighetens myndighet. 

D. Avgjørelsenes bindende karakter 

En privatperson kan frivillig velge å anvende denne muligheten for tvungen voldgift. Voldgiftsavgjørelser er bindene for alle 

parter som deltar i voldgiftsprosessen. Når en privatperson har framsatt krav om voldgift, frasier vedkommende seg muligheten 

til å få samme påståtte overtredelse avgjort i et annet forum. Dersom rimelige ikke-økonomiske tiltak ikke avhjelper den 

påståtte overtredelsen fullt ut, utelukker det faktum at privatpersonen har framsatt krav om voldgift, imidlertid ikke muligheten 

til å kreve erstatning ved domstolene.  

  

(1) Avsnitt I nr. 5 i prinsippene. 
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E. Kontroll og håndheving 

Privatpersoner og Privacy Shield-organisasjoner kan anmode om domstolskontroll og håndheving av voldgiftsavgjørelsene i 

henhold til amerikansk rett, nærmere bestemt Federal Arbitration Act(1). Slike saker skal bringes inn for vedkommende føderale 

førsteinstansdomstol der hovedforretningsstedet til Privacy Shield-organisasjonen ligger. 

Hensikten med voldgift er å løse individuelle tvister, det er ikke hensikten at voldgiftsavgjørelser skal fungere som overbevi-

sende eller bindende presedens i saker der andre parter er involvert, herunder i framtidige voldgiftssaker for domstoler i EU 

eller De forente stater eller i FTC-saker. 

F. Voldgiftspanel 

Partene skal velge voldgiftsmenn på listen over voldgiftsmenn omhandlet nedenfor. 

I samsvar med gjeldende rett skal det amerikanske handelsdepartementet og Europakommisjonen utarbeide en liste over minst 

20 voldgiftsmenn valgt på grunnlag av uavhengighet, integritet og ekspertise. Det følgende får anvendelse i forbindelse med 

denne prosessen: 

Voldgiftsmenn 

1) oppføres på listen i en periode på tre år, bortsett fra ved ekstraordinære omstendigheter eller årsaker; denne treårsperioden 

kan fornyes én gang, 

2) skal ikke motta instrukser fra eller være tilknyttet noen part eller noen Privacy Shield-organisasjon eller De forente stater, 

EU eller EU-medlemsstater eller andre offentlige myndigheter eller håndhevingsmyndigheter, og 

3) skal ha rett til å arbeide som advokat i De forente stater og være ekspert på amerikansk personvernlovgivning, og ha 

ekspertkunnskap om EUs regelverk for vern av personopplysninger. 

G. Voldgiftsprosedyrer 

I henhold til gjeldende rett skal det amerikanske handelsdepartementet og Europakommisjonen innen seks måneder etter 

vedtakelse av beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå komme til enighet om en rekke eksisterende og veletablerte 

amerikanske voldgiftsprosedyrer (f.eks. AAA eller JAMS) som skal få anvendelse på saker som bringes inn for Privacy Shield-

panelet, idet det tas hensyn til følgende: 

1. En privatperson kan innlede sak om tvungen voldgift, forutsatt at ovennevnte krav før voldgift er oppfylt, ved å sende en 

«melding» til organisasjonen. Meldingen skal inneholde et sammendrag av hva som er gjort i henhold til punkt C for å løse 

saken, en beskrivelse av den påståtte overtredelsen og – etter vedkommendes valg – eventuelle underlagsdokumenter og  

-materiale og/eller en analyse av den lovgivningen som får anvendelse på den påståtte overtredelsen. 

  

(1) I kapittel 2 i Federal Arbitration Act («FAA») fastslås det at «en voldgiftsavtale eller voldgiftskjennelse som følger av et juridisk forhold, 

avtalefestet eller ikke, som anses som kommersielt, herunder en transaksjon, kontrakt eller avtale beskrevet i [avsnitt 2 i FAA], faller inn 

under [Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards av 10. juni 1958, 21 U.S.T. 2519, T.I.A.S. No 6997 

(«New York-konvensjonen»)].» 9 U.S.C. § 202. I FAA fastslås det videre «at en avtale eller kjennelse som følger av et slikt forhold, og 

som utelukkende eksisterer mellom amerikanske statsborgere, skal anses for ikke å falle inn under [New York]-konvensjonen, med mindre 

nevnte forhold omfatter eiendom i utlandet, skal gjennomføres eller håndheves i utlandet eller har en annen rimelig forbindelse til en eller 

flere fremmede stater.» Id. I henhold til kapittel 2 «kan enhver part i voldgiftssaken anmode enhver domstol med domsmyndighet i henhold 

til dette kapittel om en kjennelse som bekrefter voldgiftskjennelsen avsagt mot enhver annen part i voldgiftssaken. Domstolen skal bekrefte 

voldgiftskjennelsen, med mindre den konstaterer at en av grunnene til å nekte eller utsette anerkjennelsen eller fullbyrdelsen av 

voldgiftskjennelsen angitt i nevnte [New York]-konvensjon foreligger.» Id. § 207. I kapittel 2 fastslås det videre at «distriktsdomstolene i 

De forente stater … skal ha opprinnelig domsmyndighet over … saker [omfattet av New York-konvensjonen], uansett størrelsen på 

tvistebeløpet.» Id. § 203. 

I kapittel 2 fastslås det også at «kapittel 1 får anvendelse på saker anlagt i henhold til dette kapittel i den grad det aktuelle kapittel ikke er i 

strid med dette kapittel eller [New York]-konvensjonen som ratifisert av De forente stater.» Id. § 208. I kapittel 1 fastslås det derimot at 

«en skriftlig bestemmelse i […] en kontrakt om en forretningsmessig transaksjon der en tvist som senere oppstår som følge av denne 

kontrakten eller transaksjonen eller nektelsen av å oppfylle hele eller deler av denne, skal avgjøres ved voldgift, eller en skriftlig avtale om 

at en eksisterende tvist oppstått som følge av en slik kontrakt, transaksjon eller nektelse skal avgjøres ved voldgift, er ugyldig, 

ugjenkallelig og tvangskraftig, med mindre det er andre grunner i henhold til loven eller billighetsprinsippet til å oppheve kontrakter.»  

Id. § 2. I kapittel 1 fastslås det videre at «enhver part i voldgiftssaken kan anmode vedkommende domstol om en kjennelse som bekrefter 

voldgiftskjennelsen, og at domstolen deretter skal avsi en slik kjennelse, med mindre voldgiftskjennelsen omstøtes, endres eller rettes som 

fastsatt i avsnitt 10 og 11 i [FAA].» Id. § 9. 
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2. Det vil bli utarbeidet prosedyrer for å sikre at den samme påståtte overtredelsen ikke omfattes av flere rettslige tiltak eller 

prosedyrer. 

3. FTC-saker kan anlegges parallelt med voldgiftsbehandlingen. 

4. Representanter for De forente stater, EU, EU-medlemsstater eller andre statlige organer, offentlige myndigheter eller hånd-

hevingsmyndigheter kan ikke delta i disse voldgiftsbehandlingene. På anmodning fra en privatperson i EU kan personvern-

myndigheter i EU bare bistå med utarbeidingen av meldingen, men kan ikke få tilgang til dokumenter eller annet materiale 

som gjelder voldgiftsbehandlingen. 

5. Voldgiftsbehandlingen vil finne sted i De forente stater, og privatpersonen kan velge å delta via video- eller telefonkon-

feranse som skal stilles gratis til rådighet for vedkommende. Det er ikke nødvendig å møte opp personlig. 

6. Med mindre partene har avtalt noe annet, skal voldgiftsbehandlingen foregå på engelsk. På en begrunnet anmodning og idet 

det tas hensyn til om privatpersonen representeres av en advokat eller ikke, vil både tolking under voldgiftshøringen og 

oversettelse av materiale knyttet til voldgiftssaken bli stilt gratis til rådighet for privatpersonen, med mindre panelet 

vurderer at dette i den aktuelle voldgiftssaken vil føre til uberettigede eller uforholdsmessig høye kostnader. 

7. Materiale som legges fram for voldgiftsmenn, vil bli behandlet fortrolig og vil bare bli brukt i forbindelse med voldgifts-

behandlingen. 

8. Individuell framlegging av dokumenter kan være tillatt ved behov, og dette vil bli behandlet fortrolig av partene og vil bare 

bli brukt i forbindelse med voldgiftsbehandlingen. 

9. Voldgiftsbehandlingen bør avsluttes senest 90 dager etter at melding er gitt til den berørte organisasjonen, med mindre 

partene er blitt enige om noe annet. 

H. Kostnader 

Voldgiftsmenn bør treffe rimelige tiltak for å minimere voldgiftskostnadene eller -gebyrene. 

Med forbehold for gjeldende rett vil det amerikanske handelsdepartementet i samråd med Europakommisjonen legge til rette for 

opprettelse av et fond som Privacy Shield-organisasjoner skal betale et årlig bidrag til, som dels er basert på organisasjonens 

størrelse, og som vil dekke voldgiftskostnadene, herunder honorar til voldgiftsmennene, opp til et maksimumsbeløp («tak»). 

Fondet vil bli forvaltet av en tredjepart som regelmessig skal rapportere om driften av fondet. Ved den årlige gjennomgåelsen 

vil det amerikanske handelsdepartementet og Europakommisjonen gjennomgå driften av fondet, herunder om det er behov for å 

justere bidragsbeløpene eller taket, samt blant annet vurdere antall voldgiftsbehandlinger og kostnadene for og varigheten av 

disse ut fra en gjensidig forståelse av at Privacy Shield-organisasjoner ikke må pålegges en urimelig stor økonomisk byrde. 

Advokathonorarer omfattes ikke av denne bestemmelsen eller av eventuelle fond i henhold til denne bestemmelsen. 

 _____  
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VEDLEGG II 

PRINSIPPER I RAMMEVERKET FOR PRIVACY SHIELD-AVTALEN MELLOM EU OG DE FORENTE STATER 

UTSTEDT AV DET AMERIKANSKE HANDELSDEPARTEMENTET 

I.  OVERSIKT 

1.  Både De forente stater og Den europeiske union arbeider for å bedre personvernet, men De forente stater har valgt en 

annen tilnærming til personvern enn Den europeiske union. I De forente stater anvendes det en sektorvis tilnærming som 

innebærer en kombinasjon av lovgivning, regulering og selvregulering. På grunn av disse forskjellene og for å gi 

organisasjoner i De forente stater en pålitelig mekanisme for overføring av personopplysninger fra Den europeiske union 

til De forente stater og samtidig sikre at registrerte i EU fortsatt nyter godt av effektive garantier og et effektivt vern, noe 

som er et krav i EUs regelverk for behandling av registrertes personopplysninger når de overføres til tredjestater, har det 

amerikanske handelsdepartementet i henhold til sin lovfestede myndighet utarbeidet disse Privacy Shield-prinsippene, 

herunder de supplerende prinsippene (heretter kalt «prinsippene»), for å fremme og utvikle internasjonal handel  

(15 U.S.C. § 1512). Prinsippene er utarbeidet i samarbeid med Europakommisjonen, næringslivet og andre berørte parter 

for å fremme handelen mellom De forente stater og Den europeiske union. Prinsippene skal bare anvendes av 

organisasjoner i De forente stater som mottar personopplysninger fra Den europeiske union, med det formål å oppfylle 

kravene i Privacy Shield-ordningen og nyte godt av Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå(1). 

Prinsippene påvirker ikke anvendelsen av nasjonale bestemmelser som gjennomfører 95/46/EF («direktivet»), og som 

gjelder behandling av personopplysninger i medlemsstatene. Prinsippene begrenser heller ikke andre forpliktelser på 

området personvern i henhold til amerikansk rett. 

2.  For å kunne overføre personopplysninger fra EU innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen skal en organisasjon ved 

egensertifisering ved handelsdepartementet (eller dets representant) («departementet») erklære at den har sluttet seg til 

prinsippene. Organisasjoner kan fritt velge om de vil delta i Privacy Shield-ordningen, men dersom de deltar, skal 

prinsippene overholdes: organisasjoner som foretar egensertifisering ved departementet og offentlig erklærer at de har 

sluttet seg til prinsippene, må overholde prinsippene fullt ut. For å kunne delta i Privacy Shield-ordningen skal en 

organisasjon a) omfattes av undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten til Federal Trade Commission («FTC»), det 

amerikanske transportdepartementet eller et annet lovfestet organ som vil sikre en effektiv overholdelse av prinsippene 

(andre lovfestede amerikanske organer anerkjent av EU kan legges ved som et vedlegg på et senere tidspunkt),  

b) offentlig erklære at den forplikter seg til å overholde prinsippene, c) offentliggjøre sine personvernprogrammer i tråd 

med disse prinsippene og d) gjennomføre dem fullt ut. En organisasjons manglende overholdelse kan håndheves etter 

avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act som forbyr urimelig og villedende atferd i forbindelse med handel (15 U.S.C. § 

45(a)), eller andre lover eller forskrifter som forbyr slik praksis. 

3.  Det amerikanske handelsdepartementet vil føre og offentliggjøre en offisiell liste over amerikanske organisasjoner som 

ved egensertifisering ved departementet har forpliktet seg til å overholde prinsippene (heretter kalt «Privacy Shield-

listen»). En organisasjon kan nyte godt av Privacy Shield-ordningen fra den datoen da departementet fører opp organisa-

sjonen på Privacy Shield-listen. Departementet vil fjerne en organisasjon fra Privacy Shield-listen dersom organisasjonen 

trekker seg frivillig fra Privacy Shield-ordningen eller ikke foretar den årlige nye sertifiseringen ved departementet. 

Dersom en organisasjon fjernes fra Privacy Shield-listen, nyter den ikke lenger godt av Europakommisjonens beslutning 

om tilstrekkelig beskyttelsesnivå i forbindelse med mottak av personopplysninger fra EU. Organisasjonen skal fortsette å 

anvende prinsippene på de personopplysningene den mottok mens den deltok i Privacy Shield-ordningen, og hvert år 

bekrefte overfor departementet at den forplikter seg til dette så lenge den er i besittelse av slike opplysninger. I motsatt fall 

skal organisasjonen sende tilbake eller slette opplysningene eller sørge for et «tilstrekkelig» vern av opplysningene på en 

annen godkjent måte. Departementet vil også fjerne organisasjoner fra Privacy Shield-listen som over tid har unnlatt å 

overholde prinsippene. Nevnte organisasjoner har ikke rett til å nyte godt av fordelene ved Privacy Shield-ordningen, og 

skal sende tilbake eller slette personopplysningene de har mottatt innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen. 

4.  Departementet vil også føre og offentliggjøre en offisiell fortegnelse over amerikanske organisasjoner som tidligere har 

foretatt egensertifisering ved departementet, men som er blitt fjernet fra Privacy Shield-listen. Departementet vil utstede 

en tydelig advarsel om at disse organisasjonene ikke deltar i Privacy Shield-ordningen, at organisasjoner som er fjernet fra 

Privacy Shield-listen, ikke kan hevde at de deltar i Privacy Shield-ordningen og skal unngå enhver uttalelse eller 

villedende praksis som antyder at de gjør dette, og at slike organisasjoner ikke lenger har rett til å nyte godt av Europa-

kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå som vil gjøre det mulig for dem å motta personopplysninger 

fra EU. FTC, transportdepartementet eller andre håndhevingsmyndigheter kan treffe håndhevingstiltak overfor en 

  

(1) Forutsatt at kommisjonsbeslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå som sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente 

stater, får anvendelse på Island, Liechtenstein og Norge, vil Privacy Shield-pakken omfatte både Den europeiske union og disse tre statene. 

Når det vises til EU og EUs medlemsstater, omfatter dette derfor også Island, Liechtenstein og Norge. 
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organisasjon som fortsetter å hevde at den deltar i Privacy Shield-ordningen eller avgir andre feilaktige Privacy Shield-

relaterte opplysninger etter at den er blitt fjernet fra Privacy Shield-listen. 

5.  Tilslutningen til disse prinsippene kan være begrenset a) til det som er nødvendig for å oppfylle krav med hensyn til 

nasjonal sikkerhet, allmennhetens interesse eller rettshåndheving, b) av lover, forskrifter eller rettspraksis som medfører 

motstridende forpliktelser eller uttrykkelige tillatelser, forutsatt at en organisasjon i forbindelse med anvendelse av slike 

tillatelser kan dokumentere at dens manglende overholdelse av prinsippene er begrenset til det som er nødvendig for å 

oppfylle de tungtveiende berettigede interessene som den aktuelle tillatelsen fremmer, eller c) dersom virkningen av 

direktivet eller medlemsstatenes nasjonale rett er at avvik eller unntak tillates, forutsatt at nevnte avvik eller unntak 

anvendes i sammenlignbare sammenhenger. I samsvar med målet om å bedre personvernet bør organisasjoner bestrebe 

seg på å gjennomføre disse prinsippene fullt ut og på en måte som er preget av åpenhet, herunder ved å angi i sine 

personvernprogrammer der unntak fra prinsippene som er tillatt i henhold til ovennevnte punkt b), får regelmessig 

anvendelse. Av samme årsak forventes det at organisasjoner velger det høyeste beskyttelsesnivået når dette er mulig, eller 

når alternativet er tillatt i henhold til prinsippene og/eller amerikansk rett. 

6.  Organisasjoner plikter å anvende prinsippene på alle personopplysninger som overføres innenfor rammen av Privacy 

Shield-ordningen, etter at de har sluttet seg til Privacy Shield-ordningen. En organisasjon som velger å utvide Privacy 

Shield-fordelene til å omfatte personopplysninger om menneskelige ressurser som overføres fra EU med henblikk på bruk 

i forbindelse med et arbeidsforhold, må opplyse om dette når den foretar egensertifisering ved departementet, og oppfylle 

kravene fastsatt i det supplerende prinsippet om egensertifisering. 

7.  Amerikansk rett får anvendelse på fortolkningen og overholdelsen av prinsippene samt relevante Privacy Shield-organi-

sasjoners personvernprogrammer, bortsett fra når disse organisasjonene har forpliktet seg til å samarbeide med europeiske 

personvernmyndigheter. Med mindre annet er fastsatt, får alle bestemmelsene i prinsippene anvendelse når det er relevant. 

8.  Definisjoner: 

a. Med «personopplysninger» menes opplysninger om en identifisert eller identifiserbar privatperson som hører inn 

under direktivets virkeområde, mottatt av en organisasjon i De forente stater fra Den europeiske union og registrert på 

en hvilken som helst måte. 

b. Med «behandling» av personopplysninger menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med person-

opplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller 

endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering eller spredning samt sletting eller tilintetgjøring. 

c. Med «behandlingsansvarlig» menes en person eller en organisasjon som alene eller sammen med andre bestemmer 

formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. 

9.  Prinsippene får anvendelse på datoen for den endelige godkjenningen av Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå. 

II.  PRINSIPPER 

1. Opplysningsplikt 

a.  En organisasjon skal underrette registrerte om 

i.  at den deltar i Privacy Shield-ordningen og angi en lenke, eller nettadressen, til Privacy Shield-listen, 

ii.  typer innsamlede personopplysninger og, dersom det er relevant, organisasjonens enheter eller datterforetak som 

også har sluttet seg til prinsippene,  
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iii.  at den har forpliktet seg til å anvende prinsippene på alle personopplysninger som mottas fra EU innenfor 

rammen av Privacy Shield-ordningen, 

iv.  hvilke formål som ligger til grunn for innsamlingen og bruken av personopplysninger som gjelder dem, 

v.  hvordan organisasjonen kan kontaktes ved spørsmål eller klager, herunder relevante organer i EU som kan svare 

på nevnte spørsmål eller klager, 

vi.  hvilken type eller identiteten til tredjeparter som den utleverer personopplysninger til, og formålet med dette, 

vii.  privatpersoners rett til å få innsyn i egne personopplysninger, 

viii.  valgmulighetene og midlene som organisasjonen tilbyr privatpersoner for å begrense bruken og utleveringen av 

deres personopplysninger, 

ix.  det uavhengige tvisteløsningsorganet som er utpekt for å behandle klager og sikre egnet gratis klageadgang for 

privatpersoner, og om det er 1) panelet opprettet av personvernmyndighetene, 2) et alternativt tvisteløsnings-

organ basert i EU eller 3) et alternativt tvisteløsningsorgan basert i De forente stater, 

x.  at den er underlagt undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten gitt FTC, det amerikanske transportdepar-

tementet eller andre amerikanske offisielle organer, 

xi.  privatpersonens mulighet for på visse vilkår å kreve tvungen voldgift, 

xii.  kravet om å utlevere personopplysninger som svar på offentlige myndigheters lovlige anmodninger, herunder for 

å oppfylle krav knyttet til nasjonal sikkerhet eller rettshåndheving, og 

xiii.  sitt ansvar ved videreoverføringer til tredjeparter. 

b.  Opplysningene skal formidles på et klart og enkelt språk første gang privatpersoner blir bedt om å gi personopplys-

ninger til organisasjonen, eller så raskt som mulig deretter, men i alle tilfeller før organisasjonen bruker nevnte 

opplysninger for et annet formål enn det de opprinnelig ble samlet inn eller behandlet for av organisasjonen som har 

overført opplysningene, eller før de utleveres for første gang til en tredjepart. 

2. Valgmulighet 

a.  En organisasjon skal gi privatpersoner mulighet til å velge om deres personopplysninger i) skal utleveres til en 

tredjepart eller ii) brukes for et formål som er vesentlig forskjellig fra formålet/formålene de opprinnelig ble samlet 

inn for, eller formål som privatpersonene senere har godkjent. Privatpersoner skal på en tydelig og lett tilgjengelig 

måte gis mulighet til å utøve denne valgmuligheten. 

b.  Som unntak fra forrige punkt er det ikke nødvendig å tilby valgmulighet når opplysningene utleveres til en tredjepart 

som fungerer som representant og utfører oppgaver på vegne av og på instruks fra organisasjonen. En organisasjon 

skal imidlertid alltid inngå en avtale med representanten. 

c.  Når det gjelder sensitive opplysninger (dvs. personopplysninger om helsetilstand, rasemessig eller etnisk opprinnelse, 

politisk oppfatning, religion eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller opplysninger om privatper-

sonens seksuelle legning), skal organisasjoner innhente privatpersonenes uttrykkelige samtykke dersom slike opplys-

ninger skal i) utleveres til en tredjepart eller ii) brukes for et annet formål enn det de opprinnelig ble samlet inn for, 

eller formål som privatpersonene senere har godkjent. En organisasjon skal i tillegg behandle alle personopplysninger 

som den mottar fra en tredjepart, som sensitive når tredjeparten identifiserer og behandler dem som sensitive.  
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3. Ansvar for videreoverføring 

a.  For å overføre personopplysninger til en tredjepart som opptrer som behandlingsansvarlig, må organisasjoner 

overholde prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet. Organisasjonene må også inngå en avtale med den 

behandlingsansvarlige tredjeparten der det fastsettes at nevnte opplysninger bare kan behandles for begrensede og 

spesifikke formål som er i samsvar med privatpersonens samtykke, og at mottakeren vil sikre det samme 

beskyttelsesnivået som det som sikres i prinsippene, og underrette organisasjonen dersom den fastslår at den ikke 

lenger kan oppfylle denne forpliktelsen. Det skal framgå av avtalen at når dette fastslås, skal tredjeparten som opptrer 

som behandlingsansvarlig, avslutte behandlingen eller treffe andre rimelige og egnede korrigerende tiltak. 

b.  For å overføre personopplysninger til en tredjepart som opptrer som representant, skal organisasjoner i) overføre 

nevnte opplysninger bare for begrensede og spesifikke formål, ii) bekrefte at representanten plikter å sikre minst 

samme nivå for vern av personopplysninger som det som kreves i prinsippene, iii) treffe rimelige og egnede tiltak for 

å sikre at representanten faktisk behandler de overførte personopplysningene på en måte som er i samsvar med 

organisasjonens forpliktelser i henhold til prinsippene, iv) kreve at representanten underretter organisasjonen dersom 

den fastslår at den ikke lenger kan oppfylle plikten til å sikre det samme beskyttelsesnivået som det som kreves i 

prinsippene, v) etter underretning, herunder i henhold til punkt iv), treffe rimelige og egnede tiltak for å innstille og 

korrigere uautorisert behandling og vi) legge fram et sammendrag eller en representativ kopi av de relevante 

personvernbestemmelsene i avtalen med nevnte representant for departementet på anmodning. 

4. Sikkerhet 

a.  Organisasjoner som oppretter, forvalter, bruker eller sprer personopplysninger, skal treffe rimelige og egnede tiltak 

for å verne opplysningene mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og tilintetgjøring, idet det tas 

behørig hensyn til de risikoene som behandlingen innebærer, samt personopplysningenes art. 

5. Dataintegritet og formålsbegrensning 

a.  I henhold til prinsippene skal personopplysninger være begrenset til opplysninger som er relevante for formålet med 

behandlingen(1). En organisasjon kan ikke behandle personopplysninger på en måte som er uforenlig med de 

formålene de ble samlet inn for, eller formål som privatpersonen senere har godkjent. En organisasjon skal i den grad 

det er nødvendig for disse formålene, treffe rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene er pålitelige for den 

planlagte bruken, samt at de er riktige, fullstendige og oppdaterte. En organisasjon skal overholde prinsippene så 

lenge den er i besittelse av nevnte opplysninger. 

b.  Opplysningene kan oppbevares på en måte som identifiserer privatpersonen eller gjør vedkommende identifiserbar(2), 

bare så lenge de tjener et behandlingsformål i henhold til punkt 5a. Denne plikten hindrer ikke organisasjoner i å 

behandle personopplysninger i lengre perioder så lenge og i den grad nevnte behandling med rimelighet tjener 

arkivformål i allmennhetens interesse og formål knyttet til journalistikk, litteratur og kunst, vitenskapelig og historisk 

forskning samt statistisk analyse. I disse tilfellene skal slik behandling omfattes av de andre prinsippene og 

bestemmelsene i ordningen. Organisasjoner bør treffe rimelige og egnede tiltak for å oppfylle denne bestemmelsen. 

6. Innsyn 

a.  Privatpersoner skal ha rett til å få innsyn i personopplysninger som gjelder dem, og som en organisasjon er i besittelse 

av, og skal ha mulighet til å rette, endre eller slette opplysninger dersom de er uriktige eller er blitt behandlet i strid 

med prinsippene, bortsett fra dersom arbeidet eller kostnadene ved å gi innsyn vil være uforholdsmessig store i 

forhold til risikoene for privatpersonens personvern, eller dersom det medfører at andre privatpersoners rettigheter blir 

krenket.  

  

(1) Alt etter omstendighetene kan eksempler på forenlige behandlingsformål omfatte formål som med rimelighet tjener kunderelasjoner, 

formål som gjelder overholdelse og juridiske hensyn, revisjon, sikkerhet og bedrageriforebygging, opprettholdelse eller beskyttelse av 

organisasjonens juridiske rettigheter eller andre formål som er i samsvar med en forstandig persons forventninger ut fra sammenhengen 

innsamlingen utføres i. 

(2) I denne forbindelse anses en privatperson for å være «identifiserbar» dersom vedkommende på bakgrunn av den med rimelighet forventede 

identifikasjonsmetoden (idet det bl.a. tas hensyn til kostnadene for og tiden som er nødvendig for identifisering, og den tilgjengelige 

teknologien på tidspunktet for behandlingen) og måten opplysningene oppbevares på, med rimelighet kan identifiseres av organisasjonen 

eller en tredjepart dersom denne har tilgang til opplysningene. 
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7. Klageadgang, håndheving og ansvar 

a.  Et effektivt vern av personopplysninger skal omfatte robuste mekanismer for å sikre at prinsippene overholdes, klage-

adgang for privatpersoner som påvirkes av manglende overholdelse av prinsippene, og konsekvenser for organisa-

sjonen dersom den ikke følger prinsippene. Nevnte mekanismer skal som et minimum omfatte 

i.  lett tilgjengelige og uavhengige klagemekanismer som gjør det mulig å undersøke klager og tvister og raskt 

avgjøre dem uten ekstra omkostninger for privatpersonen og ved henvisning til prinsippene, og å gi 

skadeserstatning når dette er fastsatt i gjeldende rett eller i initiativer innen den private sektor, 

ii.  oppfølgingsprosedyrer for å kontrollere at de forsikringene og bekreftelsene som organisasjoner avgir om sin 

personvernpraksis, er riktige, og at nevnte praksis er blitt gjennomført som beskrevet, særlig når det gjelder 

tilfeller av manglende overholdelse, og  

iii.  en plikt til å korrigere problemer som skyldes at organisasjoner som har erklært at de følger prinsippene, ikke 

overholder disse, samt konsekvenser for nevnte organisasjoner. Sanksjonene må være tilstrekkelig strenge til å 

sikre at organisasjonene overholder prinsippene. 

b.  Organisasjoner og deres utvalgte uavhengige klagemekanismer skal omgående besvare henvendelser og forespørsler 

fra departementet om informasjon knyttet til Privacy Shield-ordningen. Alle organisasjoner skal svare raskt på klager 

på manglende overholdelse av prinsippene som EU-medlemsstatenes myndigheter henviser via departementet. 

Organisasjoner som har valgt å samarbeide med personvernmyndigheter, herunder organisasjoner som behandler 

opplysninger om menneskelige ressurser, skal svare direkte til nevnte myndigheter når det gjelder undersøkelser og 

avgjørelser av klager. 

c.  Organisasjoner plikter å avgjøre klager ved voldgift og overholde vilkårene i vedlegg I dersom privatpersonen har 

krevd å få klagen avgjort ved tvungen voldgift ved å sende en melding til den berørte organisasjonen, og etter fram-

gangsmåtene og på de vilkårene som er omhandlet i vedlegg I. 

d.  I forbindelse med videreoverføring har en Privacy Shield-organisasjon ansvar for behandlingen av de personopplys-

ningene den mottar innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, og deretter overfører til en tredjepart som opptrer 

som representant på dens vegne. Privacy Shield-organisasjonen skal fortsatt være ansvarlig i henhold til prinsippene 

dersom dens representant behandler nevnte personopplysninger i strid med prinsippene, med mindre organisasjonen 

beviser at den ikke er ansvarlig for hendelsen som forvoldte skaden. 

e.  Dersom en organisasjon blir gjenstand for en avgjørelse fra FTC eller en rettsavgjørelse på grunn av manglende 

overholdelse, skal organisasjonen offentliggjøre alle relevante Privacy Shield-relaterte avsnitt i alle overholdelses- 

eller vurderingsrapporter som legges fram for FTC, i den grad dette er forenlig med kravene til fortrolighet. 

Departementet har opprettet et fast kontaktpunkt som personvernmyndigheter kan henvende seg til dersom Privacy 

Shield-organisasjoner ikke overholder prinsippene. FTC vil prioritere henviste saker om manglende overholdelse av 

prinsippene fra departementet og EU-medlemsstatenes myndigheter, og vil i rett tid utveksle informasjon om slike 

saker med henvisende statlige myndigheter, med forbehold for gjeldende begrensninger med hensyn til fortrolighet. 

III.  SUPPLERENDE PRINSIPPER 

1. Sensitive opplysninger 

a.  En organisasjon plikter ikke å innhente et uttrykkelig samtykke i forbindelse med sensitive opplysninger dersom 

behandlingen 

i.  er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen persons vitale interesser, 

ii.  er nødvendig for å fastslå eller forsvare et rettslig krav, 

iii.  kreves i forbindelse med medisinsk behandling eller diagnostisering, 

iv.  utføres av en stiftelse, sammenslutning eller et annet ideelt organ hvis mål er av politisk, filosofisk, religiøs eller 

fagforeningsmessig art, som ledd i organets berettigede aktiviteter, forutsatt at behandlingen bare gjelder organets 

medlemmer eller personer som på grunn av organets mål har regelmessig kontakt med det, og at personopplys-

ningene ikke utleveres til en tredjepart uten de registrertes samtykke,  
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v.  er nødvendig for å oppfylle organisasjonens forpliktelser på det arbeidsrettslige området, eller 

vi.  gjelder personopplysninger som det er åpenbart at privatpersonen har offentliggjort. 

2. Unntak for journalistiske formål 

a.  På bakgrunn av vernet fastsatt i den amerikanske grunnloven med tanke på pressefrihet, samt direktivets unntak for 

journalistisk materiale, skal det, når prinsippet om pressefrihet nedfelt i første tillegg til den amerikanske grunnloven 

kommer i konflikt med personvernet, foretas en avveining av disse interessene i henhold til første grunnlovstillegg når 

det dreier seg om amerikanske personers eller organisasjoners virksomhet. 

b.  Personopplysninger som samles inn med tanke på offentliggjøring, kringkasting eller andre former for offentlig 

formidling av journalistisk materiale, enten det blir brukt eller ikke, samt opplysninger fra tidligere offentliggjort 

materiale som spres fra pressearkiver, er ikke underlagt Privacy Shield-prinsippene. 

3. Sekundært ansvar 

a.  Internettleverandører, teleselskaper og andre organisasjoner er ikke ansvarlige i henhold til Privacy Shield-

prinsippene når de på vegne av en annen organisasjon utelukkende overfører, ruter, svitsjer eller lagrer opplysninger. 

Verken direktivet eller Privacy Shield-ordningen gir grunnlag for sekundært ansvar. Når en organisasjon fungerer 

utelukkende som kanal for opplysninger som overføres av tredjeparter, og ikke fastsetter formålene med eller 

metodene for behandling av nevnte personopplysninger, kan organisasjonen ikke holdes ansvarlig. 

4. Gjennomføring av selskapsgjennomgåelser og revisjoner 

a.  Investeringsbankers og revisorers virksomhet kan omfatte behandling av personopplysninger uten at privatpersonen er 

blitt underrettet eller har gitt sitt samtykke. Dette er tillatt i henhold til prinsippene om opplysningsplikt, valgmulighet 

og innsyn i situasjonene beskrevet nedenfor. 

b.  Offentlige aksjeselskaper og fåmannsselskaper, herunder Privacy Shield-organisasjoner, er regelmessig gjenstand for 

revisjoner. Slike revisjoner, særlig revisjoner der det ses nærmere på eventuelle uregelmessigheter, kan settes på spill 

dersom de offentliggjøres for tidlig. En Privacy Shield-organisasjon som er involvert i en potensiell fusjon eller 

overtakelse, skal også foreta eller være gjenstand for en selskapsgjennomgåelse («due diligence»). Dette vil ofte 

innebære innsamling og behandling av personopplysninger, f.eks. opplysninger om den øverste ledelsen og annet 

nøkkelpersonell. En for tidlig offentliggjøring kan hindre transaksjonen eller til og med være i strid med gjeldende 

verdipapirbestemmelser. Investeringsbanker og advokater som er involvert i selskapsgjennomgåelser, eller revisorer 

som foretar revisjoner, kan behandle personopplysninger uten at privatpersonen vet det, bare i den grad og i det 

tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle lovfestede krav eller ivareta viktige samfunnsinteresser, samt under andre 

omstendigheter der anvendelse av nevnte prinsipper vil skade organisasjonens berettigede interesser. Disse 

berettigede interessene omfatter overvåking av at organisasjoner overholder sine rettslige forpliktelser og berettigede 

regnskapsplikt, og behovet for fortrolighet i forbindelse med mulige overtakelser, fusjoner, fellesforetak eller lignende 

transaksjoner som utføres av investeringsbanker eller revisorer. 

5. Personvernmyndighetenes rolle 

a.  Organisasjoner skal oppfylle sin plikt til å samarbeide med Den europeiske unions personvernmyndigheter som 

beskrevet nedenfor. I henhold til Privacy Shield-ordningen skal amerikanske organisasjoner som mottar person-

opplysninger fra EU, forplikte seg til å innføre effektive mekanismer for å sikre overholdelse av Privacy Shield-

prinsippene. Nærmere bestemt skal deltakende organisasjoner som fastsatt i prinsippet om klageadgang, håndheving 

og ansvar sørge for bokstav a) i) klageadgang for privatpersonene, bokstav a) ii) oppfølgingsprosedyrer for å 

kontrollere at de forsikringene og bekreftelsene organisasjonene gir om sin personvernpraksis, er riktige og bokstav a) 

iii) plikt til å rette opp problemer som skyldes manglende overholdelse av prinsippene, samt konsekvenser for slike 

organisasjoner. En organisasjon kan oppfylle bokstav a) i) og a) iii) i prinsippet om klageadgang, håndheving og 

ansvar dersom den oppfyller de kravene om samarbeid med personvernmyndighetene som angis der.  
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b.  En organisasjon plikter å samarbeide med personvernmyndighetene ved at den i sin Privacy Shield-egensertifisering 

til det amerikanske handelsdepartementet (se det supplerende prinsippet om egensertifisering) bekrefter at den 

i.  akter å oppfylle kravene i bokstav a) i) og a) iii) i Privacy Shield-prinsippet om klageadgang, håndheving og 

ansvar ved å forplikte seg til å samarbeide med personvernmyndighetene, 

ii.  vil samarbeide med personvernmyndighetene om å undersøke og avgjøre klager som mottas innenfor rammen av 

Privacy Shield-ordningen, og 

iii.  vil følge eventuelle anbefalinger fra personvernmyndighetene når de mener at organisasjonen må treffe særlige 

tiltak for å overholde Privacy Shield-prinsippene, herunder utbedringstiltak eller betaling av erstatning til 

privatpersoner som er blitt berørt av den manglende overholdelsen av prinsippene, og bekrefte skriftlig overfor 

personvernmyndighetene at nevnte tiltak er truffet. 

c.  Panel av personvernmyndigheter 

i.  Personvernmyndighetenes samarbeid skjer i form av informasjon og anbefalinger på følgende måte: 

1. Anbefalinger fra personvernmyndighetene vil bli formidlet gjennom et uformelt panel av personvern-

myndigheter opprettet på unionsplan som blant annet vil bidra til en enhetlig og sammenhengende 

tilnærming. 

2. Panelet vil gi anbefalinger til berørte amerikanske organisasjoner med hensyn til uløste klager fra 

privatpersoner på behandling av personopplysninger som er blitt overført fra EU innenfor rammen av Privacy 

Shield-ordningen. Disse anbefalingene skal være av en slik art at de sikrer at Privacy Shield-prinsippene 

anvendes riktig, og skal omfatte opplysninger om hvilke rettsmidler de berørte privatpersonene kan gjøre 

gjeldende, og som personvernmyndighetene anser som hensiktsmessige. 

3. Panelet vil utstede slike anbefalinger når det får henvist en sak fra berørte organisasjoner og/eller mottar 

klager direkte fra privatpersoner på organisasjoner som har forpliktet seg til å samarbeide med 

personvernmyndighetene innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, og det vil oppfordre og om 

nødvendig bistå disse privatpersonene med i første omgang å bruke de interne klagebehandlingsordningene 

som vedkommende organisasjon tilbyr. 

4. Anbefalinger vil bli utstedt først etter at begge parter i en tvist har hatt rimelig anledning til å komme med 

merknader og legge fram eventuelle bevis som de finner relevant. Panelet vil bestrebe seg på å utstede 

anbefalingene så raskt som dette kravet om behørig behandling tillater. Normalt vil panelet utstede sine 

anbefalinger senest 60 dager etter mottak av en klage eller henvisning, om mulig enda raskere. 

5. Dersom panelet finner det formålstjenlig, vil det offentliggjøre resultatene av behandlingen av de mottatte 

klagene. 

6. Verken panelet eller de enkelte personvernmyndighetene kan holdes ansvarlig for panelets anbefalinger. 

ii.  Som angitt ovenfor, plikter organisasjoner som velger denne typen tvisteløsning, å etterkomme personvern-

myndighetenes anbefalinger. Dersom en organisasjon ikke har etterkommet anbefalingen innen 25 dager etter at 

den ble gitt, og ikke har gitt en tilfredsstillende forklaring på årsaken til dette, vil panelet meddele at det enten 

akter å henvise saken til Federal Trade Commission, transportdepartementet eller et annet amerikansk føderalt 

organ eller delstatsorgan med lovfestet myndighet til å treffe håndhevingstiltak ved villedende praksis og uriktige 

opplysninger, eller fastslå at det foreligger et alvorlig brudd på samarbeidsavtalen, som dermed skal anses som 

ugyldig. I sistnevnte tilfelle vil panelet underrette handelsdepartementet slik at Privacy Shield-listen kan endres 

tilsvarende. Ethvert mislighold av forpliktelsen til å samarbeide med personvernmyndighetene og enhver 

manglende overholdelse av Privacy Shield-prinsippene kan forfølges rettslig som villedende praksis i henhold til 

avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act eller tilsvarende lovgivning. 

d.  En organisasjon som ønsker at Privacy Shield-fordelene skal omfatte opplysninger om menneskelige ressurser som 

overføres fra EU i forbindelse med et arbeidsforhold, må forplikte seg til å samarbeide med personvernmyndighetene 

i forbindelse med nevnte opplysninger (se det supplerende prinsippet om opplysninger om menneskelige ressurser).  
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e.  Organisasjoner som velger dette alternativet, vil bli avkrevd en årsavgift som skal dekke panelets driftskostnader, og 

de kan i tillegg bli bedt om å dekke eventuelle kostnader for oversettelse som følge av panelets behandling av henviste 

saker eller klager på organisasjonene. Årsavgiften skal være på høyst 500 USD og vil være lavere for mindre 

bedrifter. 

6. Egensertifisering 

a.  Organisasjoner nyter godt av fordelene ved Privacy Shield-ordningen fra den datoen da departementet fører opp 

organisasjonen på Privacy Shield-listen etter å ha fastslått at den avgitte egensertifiseringsmeldingen er fullstendig. 

b.  En organisasjon kan slutte seg til Privacy Shield-ordningen ved egensertifisering ved å sende en egensertifise-

ringsmelding til departementet som skal være undertegnet av en ledende medarbeider på vegne av organisasjonen, og 

som skal inneholde minst følgende opplysninger: 

i.  Organisasjonens navn, postadresse, e-postadresse, telefon- og faksnummer. 

ii.  En beskrivelse av organisasjonens virksomhet med hensyn til personopplysninger som mottas fra EU. 

iii.  En beskrivelse av organisasjonens personvernprogram for slike personopplysninger, herunder 

1. dersom organisasjonen har et offentlig nettsted, nettadressen der personvernprogrammet er tilgjengelig, eller 

dersom organisasjonen ikke har et offentlig nettsted, hvor allmennheten kan få tilgang til personvern-

programmet, 

2. ikrafttredelsesdatoen, 

3. en kontaktadresse for behandling av klager, anmodninger om innsyn og eventuelle andre Privacy Shield-

relaterte spørsmål, 

4. det spesifikke lovfestede organet med myndighet til å behandle klager på organisasjonen som gjelder urimelig 

eller villedende praksis eller brudd på personvernlover og -forskrifter (og som er angitt i prinsippene eller i et 

framtidig vedlegg til prinsippene), 

5. navnet på eventuelle personvernprogrammer som organisasjonen deltar i, 

6. kontrollmetoder (f.eks. internkontroll, kontroll foretatt av en tredjepart) (se det supplerende prinsippet om 

kontroll) og 

7. den uavhengige klagemekanismen for behandling av uløste klager. 

c.  Dersom en organisasjon ønsker at Privacy Shield-fordelene også skal omfatte opplysninger om menneskelige 

ressurser overført fra EU til bruk i forbindelse med et arbeidsforhold, kan dette tillates dersom et av de lovfestede 

organene angitt i prinsippene eller i et framtidig vedlegg til prinsippene har myndighet til å behandle klager på 

organisasjonen som gjelder behandling av opplysninger om menneskelige ressurser. I tillegg må organisasjonen angi 

dette i egensertifiseringsmeldingen og erklære at den forplikter seg til å samarbeide med den eller de berørte EU-

myndighetene i samsvar med de supplerende prinsippene om opplysninger om menneskelige ressurser og personvern-

myndighetenes rolle, samt at den akter å følge nevnte myndigheters anbefalinger. Organisasjonen skal også legge 

fram en kopi av sitt personvernprogram som gjelder menneskelige ressurser, for departementet samt opplyse om hvor 

berørte ansatte kan få tilgang til personvernprogrammet. 

d.  Departementet vil opprette Privacy Shield-listen over alle organisasjoner som har inngitt fullstendige egensertifise-

ringsmeldinger, slik at de kan nyte godt av Privacy Shield-fordelene, og vil oppdatere listen på grunnlag av årlige nye 

egensertifiseringsmeldinger og meldinger mottatt i henhold til det supplerende prinsippet om tvisteløsning og 

håndheving. Slike egensertifiseringsmeldinger må minst inngis årlig, og dersom dette ikke gjøres, fjernes 

organisasjonen fra Privacy Shield-listen og vil ikke lenger kunne nyte godt av Privacy Shield-fordelene. Både Privacy 

Shield-listen og organisasjonenes egensertifiseringsmeldinger vil bli offentliggjort. Alle organisasjoner som 

departementet oppfører på Privacy Shield-listen, skal i sine relevante offentliggjorte personvernprogrammer også angi 



Nr. 62/764 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

at de følger Privacy Shield-prinsippene. Dersom en organisasjons personvernprogram er tilgjengelig på nettet, skal det 

inneholde en hyperlenke til departementets Privacy Shield-nettsted samt en hyperlenke til klageskjemaet for eller 

nettstedet til den uavhengige klagemekanismen med ansvar for å behandle uløste klager. 

e.  Personvernprinsippene får anvendelse umiddelbart etter sertifisering. Prinsippene vil få innvirkning på handels-

forbindelser med tredjeparter, og organisasjoner som sertifiserer sin tilslutning til Privacy Shield-ordningen i de to 

første månedene etter at den er iverksatt, skal bringe eksisterende handelsforbindelser med tredjeparter i samsvar med 

prinsippet om ansvar for videreoverføring så snart som mulig, og i alle tilfeller senest ni måneder etter datoen for 

sertifisering av organisasjonens deltakelse i Privacy Shield-ordningen. Når organisasjoner i denne overgangsperioden 

overfører opplysninger til en tredjepart, skal de i) anvende prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet og ii) 

dersom personopplysninger overføres til en tredjepart som opptrer som representant, bekrefte at representanten plikter 

å sørge for minst samme beskyttelsesnivå som det som kreves i prinsippene. 

f.  En organisasjon skal anvende Privacy Shield-prinsippene på alle personopplysninger som mottas fra EU innenfor 

rammen av Privacy Shield-ordningen. Forpliktelsen til å følge Privacy Shield-prinsippene er ikke tidsbegrenset for 

personopplysninger som mottas i det tidsrommet organisasjonen nyter godt av fordelene ved Privacy Shield-

ordningen. Forpliktelsen innebærer at organisasjonen må fortsette å anvende prinsippene på slike opplysninger så 

lenge den lagrer, bruker eller utleverer dem, selv om organisasjonen av en eller annen grunn senere skulle forlate 

Privacy Shield-ordningen. En organisasjon som trekker seg fra Privacy Shield-ordningen, men som ønsker å beholde 

slike opplysninger, skal årlig bekrefte overfor departementet at den vil fortsette å anvende prinsippene eller sørge for 

et «tilstrekkelig» vern av opplysningene på en annen godkjent måte (f.eks. ved å bruke en avtale som fullt ut 

gjenspeiler kravene i de relevante standardavtalevilkårene vedtatt av Europakommisjonen). Dersom dette ikke er 

tilfellet, skal organisasjonen sende tilbake eller slette opplysningene. En organisasjon som trekker seg fra Privacy 

Shield-ordningen, skal fjerne enhver henvisning som antyder at organisasjonen fortsatt deltar aktivt i og har rett til å 

nyte godt av fordelene ved den, fra alle relevante offentliggjorte personvernprogrammer. 

g.  En organisasjon som som følge av fusjon eller overtakelse vil opphøre som eget rettssubjekt, må melde dette på 

forhånd til departementet. I meldingen skal det også angis om den enheten som overtar, eller den enheten som oppstår 

ved fusjonen, i) fortsatt vil være bundet av Privacy Shield-prinsippene i henhold til de lovbestemmelsene som gjelder 

for overtakelsen eller fusjonen, eller ii) ved egensertifisering velger å slutte seg til Privacy Shield-prinsippene eller 

treffer andre sikkerhetstiltak, f.eks. en skriftlig avtale som sikrer at Privacy Shield-prinsippene overholdes. Dersom 

verken i) eller ii) får anvendelse, skal alle personopplysninger mottatt innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen 

slettes med det samme. 

h.  Dersom en organisasjon av en eller annen grunn trer ut av Privacy Shield-ordningen, skal den fjerne alle erklæringer 

som antyder at den fortsatt deltar i eller har rett til å nyte godt av fordelene ved den. Dersom Privacy Shield-

sertifiseringsmerket brukes, skal også det fjernes. En organisasjon som gir uriktige opplysninger til allmennheten om 

at den har sluttet seg til Privacy Shield-prinsippene, kan bringes inn for FTC eller et annet relevant offentlig organ. 

Uriktige opplysninger til departementet kan medføre rettslig forfølging i henhold til False Statements Act (18 U.S.C. 

§ 1001). 

7. Kontroll 

a.  Organisasjonene skal ha oppfølgingsprosedyrer for å kontrollere at de forsikringene og bekreftelsene de gir om sin 

personvernpraksis innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, er riktige, og at nevnte praksis er blitt gjennomført 

som beskrevet i samsvar med Privacy Shield-prinsippene. 

b.  For å oppfylle kravet om kontroll i prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar skal en organisasjon kontrollere 

nevnte forsikringer og bekreftelser enten gjennom egenvurdering eller ekstern kontroll av overholdelsen. 

c.  Ved egenvurdering skal det kontrolleres om organisasjonens offentliggjorte personvernprogram for personopplys-

ninger mottatt fra EU er riktig, dekkende, om det i tilstrekkelig grad er blitt offentliggjort, er fullt ut gjennomført og 

tilgjengelig. Det må også framgå at personvernprogrammet er i samsvar med Privacy Shield-prinsippene, at 

privatpersoner blir underrettet om eventuelle interne ordninger for behandling av klager samt om uavhengige 

klagemekanismer, at det finnes prosedyrer for å gi ansatte opplæring i hvordan de skal gjennomføre programmet og 

for å gripe inn dersom programmet ikke følges, samt at organisasjonen har interne prosedyrer for regelmessig og 

objektiv kontroll av at det ovenstående overholdes. En ledende medarbeider eller en annen representant med fullmakt 
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i organisasjonen skal minst én gang i året undertegne en erklæring om at det er foretatt egenvurdering, og denne 

erklæringen skal gjøres tilgjengelig på anmodning fra privatpersoner eller i forbindelse med en undersøkelse eller 

klage på manglende overholdelse. 

d.  Dersom en organisasjon velger ekstern kontroll av overholdelsen, skal kontrollen påvise at organisasjonens person-

vernprogram for personopplysninger mottatt fra EU, er i samsvar med Privacy Shield-prinsippene, at programmet 

følges, og at privatpersoner blir underrettet om klagemekanismer. Kontrollmetodene kan uten begrensning omfatte 

revisjon, stikkprøver, bruk av falske opplysninger som «lokkemat» eller andre teknologiske verktøyer som måtte 

passe. Kontrolløren, en ledende medarbeider eller en annen representant i organisasjonen med fullmakt skal minst én 

gang i året undertegne en erklæring om at det er foretatt ekstern kontroll av overholdelsen, og denne erklæringen skal 

gjøres tilgjengelig på anmodning fra privatpersoner eller i forbindelse med en undersøkelse eller klage på manglende 

overholdelse. 

e.  Organisasjoner skal dokumentere iverksettingen av sin personvernpraksis innenfor rammen av Privacy Shield-

ordningen, og på anmodning, i forbindelse med undersøkelser eller klager på manglende overholdelse, gjøre slik 

dokumentasjon tilgjengelig for det uavhengige organet med ansvar for å undersøke klager eller for den instansen som 

har ansvar for saker om urimelig eller villedende praksis. Organisasjoner skal også omgående besvare henvendelser 

og andre anmodninger om informasjon fra departementet knyttet til organisasjonens tilslutning til prinsippene. 

8. Innsyn 

a. Innsynsprinsippet i praksis 

i.  I henhold til Privacy Shield-prinsippene er retten til innsyn av avgjørende betydning for personvernet. Den gir 

privatpersoner mulighet til å kontrollere at opplysningene om dem er riktige. Prinsippet om innsyn innebærer at 

registrerte har rett til å 

1. få opplyst om en organisasjon behandler personopplysninger om dem eller ikke(1), 

2. få utlevert nevnte opplysninger, slik at de kan kontrollere at de er riktige og at behandlingen er lovlig, og 

3. få opplysningene rettet, endret eller slettet dersom de er uriktige eller behandles i strid med prinsippene. 

ii.  En privatperson trenger ikke å begrunne en anmodning om innsyn i opplysninger om seg selv. Organisasjoner 

som mottar anmodninger om innsyn, bør først og fremst la seg styre av hva som ligger til grunn for anmodningen. 

Dersom en anmodning om innsyn f.eks. er vag eller for omfattende, kan organisasjonen innlede en dialog med 

privatpersonen for bedre å forstå bakgrunnen for anmodningen og dermed lettere finne de relevante 

opplysningene. Organisasjonen kan spørre om hvilken del eller hvilke deler av organisasjonen vedkommende har 

vært i kontakt med, eller hvilken type opplysninger eller bruk anmodningen om innsyn gjelder. 

iii.  I henhold til innsynsprinsippet skal organisasjoner alltid utvise velvilje med hensyn til å gi innsyn. Dersom for 

eksempel visse opplysninger må beskyttes og lett kan skilles fra andre personopplysninger som det anmodes om 

innsyn i, skal organisasjonen redigere bort de beskyttede opplysningene og gi innsyn i de øvrige. Dersom 

organisasjonen i særlige tilfeller beslutter at innsynet bør begrenses, skal den begrunne avgjørelsen overfor den 

privatpersonen som har anmodet om innsyn, og opplyse om hvor vedkommende kan henvende seg for nærmere 

opplysninger. 

b. Arbeidsbyrde eller kostnader ved å gi innsyn 

i.  Retten til innsyn i personopplysninger kan begrenses i særlige tilfeller der det vil medføre en krenkelse av andre 

personers berettigede interesser, eller der arbeidsbyrden eller kostnadene ved å gi innsyn vil være uforholds-

messig store i forhold til risikoene for privatpersonens personvern i det aktuelle tilfellet. Kostnader og 

arbeidsbyrde er viktige faktorer som det må tas hensyn til, men de er ikke avgjørende for om det er rimelig å gi 

innsyn.  

  

(1) Organisasjonen bør svare på en privatpersons anmodninger om formålene med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger som 

er berørt, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene utleveres til. 
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ii.  Dersom for eksempel personopplysningene danner grunnlag for avgjørelser som er av vesentlig betydning for den 

enkelte (f.eks. avslag på eller tildeling av viktige ytelser som forsikring og lån eller ansettelse), skal organi-

sasjonen i samsvar med de øvrige bestemmelsene i disse supplerende prinsippene gi innsyn i slike opplysninger, 

selv om dette er relativt vanskelig eller medfører høye kostnader. Dersom personopplysningene det anmodes om, 

ikke er sensitive eller ikke danner grunnlag for avgjørelser som i vesentlig grad vil påvirke den enkelte, men er 

lett tilgjengelige og med få omkostninger kan gjøres tilgjengelige, skal en organisasjon gi innsyn i slike 

opplysninger. 

c. Fortrolige forretningsopplysninger 

i.  Fortrolige forretningsopplysninger er opplysninger som en organisasjon har beskyttet mot offentliggjøring, fordi 

offentliggjøring vil være fordelaktig for en konkurrent i markedet. En organisasjon kan nekte eller begrense 

innsyn dersom den ved å gi fullt innsyn risikerer å avsløre egne fortrolige forretningsopplysninger, f.eks. 

markedsføringskonsepter og klassifiseringer den har utarbeidet, eller andres fortrolige forretningsopplysninger 

som i henhold til en avtaleforpliktelse skal behandles fortrolig. 

ii.  Dersom forretningsopplysninger lett kan skilles fra andre personopplysninger som det anmodes om innsyn i, skal 

organisasjonen redigere bort de fortrolige forretningsopplysningene og gi innsyn i de øvrige. 

d. Organisering av databaser 

i.  En organisasjon kan gi innsyn ved å utlevere de relevante personopplysningene til privatpersonen, og dette krever 

ikke at privatpersonen gis tilgang til organisasjonens database. 

ii.  En organisasjon skal gi innsyn bare i den grad organisasjonen lagrer personopplysningene. Innsynsprinsippet 

innebærer ikke en plikt til å oppbevare, forvalte, omorganisere eller omstrukturere personopplysningsregistre. 

e. Begrenset innsyn 

i.  Ettersom organisasjoner alltid skal utvise velvilje med hensyn til å gi privatpersoner innsyn i egne 

personopplysninger, kan de bare begrense nevnte innsyn i begrensede tilfeller, og enhver slik begrensning skal 

begrunnes. På samme måte som i henhold til direktivet kan en organisasjon nekte å gi innsyn i opplysninger 

dersom dette antas å vanskeliggjøre vern av viktige offentlige interesser, f.eks. nasjonal sikkerhet, forsvar eller 

offentlig sikkerhet. I tillegg kan innsyn nektes når personopplysninger behandles utelukkende for statistiske 

formål eller forskningsformål. Innsyn kan også nektes eller begrenses i tilfeller der det 

1. vanskeliggjør gjennomføring eller håndheving av loven eller sivile søksmål, herunder forebygging, 

etterforskning eller avsløring av lovovertredelser eller retten til en rettferdig rettergang, 

2. medfører en krenkelse av andre personers berettigede rettigheter eller viktige interesser, 

3. er et brudd på lovfestede eller andre yrkesmessige rettigheter eller plikter, 

4. vanskeliggjør sikkerhetsundersøkelser av arbeidstakere eller behandling av klager eller i forbindelse med 

personalplanlegging eller omstrukturering, eller 

5. reduserer fortroligheten som er nødvendig i forbindelse med overvåking, inspeksjon eller regulerings-

funksjoner forbundet med god forvaltning, eller framtidige eller løpende forhandlinger som organisasjonen er 

involvert i. 

ii.  En organisasjon som påberoper seg et unntak, skal dokumentere at nevnte unntak er nødvendig, begrunne 

avgjørelsen om begrenset innsyn og opplyse om hvor de registrerte kan henvende seg ved behov for ytterligere 

opplysninger.  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/767 

 

f. Rett til å motta bekreftelse og rett til å kreve et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med å gi innsyn 

i.  En person har rett til å få opplyst om en organisasjon innehar personopplysninger om ham eller henne. En person 

har også rett til å få utlevert sine personopplysninger. En organisasjon kan kreve et rimelig gebyr. 

ii.  Det kan være berettiget å kreve et gebyr, f.eks. dersom anmodninger om innsyn er tydelig overdrevne, særlig 

fordi de gjentas. 

iii.  Dersom privatpersonen tilbyr seg å dekke kostnadene, kan innsyn ikke nektes av kostnadshensyn. 

g. Gjentatte eller useriøse anmodninger om innsyn 

En organisasjonen kan fastsette en passende grense for hvor mange ganger de vil behandle anmodninger om innsyn 

fra en bestemt person innenfor et gitt tidsrom. Når de fastsetter slike grenser, må organisasjonene ta hensyn til faktorer 

som hvor ofte opplysningene oppdateres, for hvilket formål de brukes, og opplysningenes art. 

h. Bedragerske anmodninger om innsyn 

En organisasjon er ikke forpliktet til å gi innsyn, med mindre den mottar tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig 

å bekrefte identiteten til personen som framsetter anmodningen. 

i. Svarfrist 

Organisasjoner bør svare på anmodninger om innsyn innen en rimelig frist, på en rimelig måte og i et format som er 

lettfattelig for den enkelte. En organisasjon som regelmessig utleverer opplysninger til registrerte, kan besvare en 

individuell anmodning om innsyn innenfor rammen av sin regelmessige utlevering av opplysninger dersom det ikke 

medfører en urimelig forsinkelse. 

9. Opplysninger om menneskelige ressurser 

a. Privacy Shield-ordningens omfang 

i.  Dersom en organisasjon i EU overfører personopplysninger om sine ansatte (nåværende eller tidligere) som er 

samlet inn i forbindelse med arbeidsforholdet, til en tjenesteyter i USA, det være seg et morselskap, et tilknyttet 

eller ikke-tilknyttet foretak, som deltar i Privacy Shield-ordningen, omfattes overføringen av Privacy Shield-

ordningen. I slike tilfeller skal innsamlingen og behandlingen av opplysningene før overføring være i samsvar 

med nasjonal lovgivning i den EU-staten der opplysningene ble samlet inn, og alle vilkår eller begrensninger for 

overføring i henhold til nevnte lovgivning skal overholdes. 

ii.  Privacy Shield-prinsippene er relevante bare ved overføring av eller innsyn i individuelt identifiserte eller 

identifiserbare opplysninger. Statistiske rapporter som bygger på aggregerte ansettelsesopplysninger, og som ikke 

inneholder personopplysninger eller anonymiserte opplysninger, utgjør ikke en risiko for personvernet. 

b. Anvendelse av prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet 

i.  En amerikansk organisasjon som har mottatt ansatteopplysninger fra EU innenfor rammen av Privacy Shield-

ordningen, kan utlevere dem til tredjeparter eller bruke dem for forskjellige formål bare dersom det skjer i 

samsvar med prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet. Dersom en amerikansk organisasjon for 

eksempel akter å bruke personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med et arbeidsforhold, til formål som 

ikke gjelder arbeidsforholdet, f.eks. markedsføring, må organisasjonen først gi de berørte privatpersonene en 

mulighet til å velge, med mindre de allerede har samtykket i en slik bruk av opplysningene. En slik bruk må ikke 

være uforenlig med formålene som personopplysningene er blitt samlet inn for, eller formål som privatpersonen 

senere har godkjent. De ansattes valg må heller ikke føre til at deres karrieremuligheter begrenses eller til at det 

iverksettes straffetiltak mot dem.  
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ii.  Det bør bemerkes at visse vilkår som får alminnelig anvendelse på overføringer fra visse medlemsstater i EU, kan 

utelukke annen bruk av slike opplysninger, selv etter overføring til land utenfor EU, og at slike vilkår skal 

overholdes. 

iii.  I tillegg skal arbeidsgivere bestrebe seg på å oppfylle arbeidstakerens ønsker når det gjelder personvern. Dette kan 

for eksempel innebære at det gis begrenset innsyn i personopplysninger, at visse opplysninger anonymiseres, eller 

at det brukes koder eller pseudonymer dersom de virkelige navnene ikke er nødvendige for formålet med 

opplysningene. 

iv.  En organisasjon er ikke forpliktet til å anvende prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet i den grad og i 

det tidsrommet som er nødvendig for ikke å skade organisasjonens interesser i forbindelse med forfremmelser, 

utnevnelser eller lignende personalsaker. 

c. Anvendelse av innsynsprinsippet 

Det supplerende prinsippet om innsyn inneholder en veiledning om årsaker til å nekte innsyn eller gi begrenset innsyn 

i opplysninger om menneskelige ressurser. Arbeidsgivere i EU må naturligvis overholde nasjonale bestemmelser og 

sørge for å sikre at arbeidstakere i EU har tilgang til slike opplysninger i samsvar med lovgivningen i sine hjemstater, 

uansett hvor opplysningene behandles eller lagres. Privacy Shield-ordningen forutsetter at en organisasjon som 

behandler slike opplysninger i USA, vil samarbeide for å gi innsyn enten direkte eller gjennom arbeidsgiveren i EU. 

d. Håndheving 

i.  Såframt personopplysningene anvendes bare innenfor rammen av arbeidsforholdet, er det organisasjonen i EU om 

har hovedansvaret for opplysningene overfor arbeidstakeren. Det vil si at når europeiske arbeidstakere klager på 

at deres personvernrettigheter er krenket, og ikke er tilfreds med utfallet av prosedyrene for internkontroll, klage 

eller anke (eller en hvilken som helst annen klageprosedyre etter avtale med en fagforening), bør de henvises til 

vedkommende nasjonale personvern- eller sysselsettingsmyndighet der de arbeider. Dette omfatter også saker der 

ansvaret for den påståtte feilbehandlingen av personopplysningene ligger hos den amerikanske organisasjonen 

som har mottatt opplysningene fra arbeidsgiveren, og dermed omfatter et påstått brudd på Privacy Shield-

prinsippene. Dette vil være den mest effektive framgangsmåten for å håndtere de ofte overlappende rettighetene 

og forpliktelsene som er fastsatt i nasjonal arbeidsrett og arbeidsavtaler samt i personvernlovgivninger. 

ii.  En amerikansk organisasjon som deltar i Privacy Shield-ordningen, og som bruker opplysninger om menneskelige 

ressurser overført fra EU innenfor rammen av et arbeidsforhold, og som ønsker at slike overføringer skal omfattes 

av Privacy Shield-ordningen, må derfor i slike tilfeller forplikte seg til å samarbeide ved undersøkelser som 

foretas av vedkommende EU-myndigheter, og følge deres anbefalinger. 

e. Anvendelse av prinsippet om ansvar for videreoverføring 

I forbindelse med leilighetsvise arbeidsforholdsrelaterte behov i Privacy Shield-organisasjonen som gjelder 

personopplysninger overført innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, f.eks. bestilling av flybilletter, hotellrom 

eller forsikringsdekning, kan personopplysninger om et lite antall ansatte overføres til behandlingsansvarlige uten 

anvendelse av innsynsprinsippet eller inngåelse av en avtale med den behandlingsansvarlige tredjeparten, noe som 

ellers er et krav i henhold til prinsippet om ansvar for videreoverføring, forutsatt at Privacy Shield-organisasjonen har 

overholdt prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet. 

10. Obligatoriske avtaler om videreoverføringer 

a. Avtaler om behandling av personopplysninger 

i.  Når personopplysninger overføres fra EU til De forente stater utelukkende for behandlingsformål, skal det inngås 

en avtale, uavhengig av om databehandleren deltar i Privacy Shield-ordningen eller ikke.  
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ii.  Behandlingsansvarlige i EU skal alltid inngå en avtale når opplysninger overføres utelukkende for behandling, 

uansett om behandlingen foregår innenfor eller utenfor EU, og uavhengig av om databehandlere deltar i Privacy 

Shield-ordningen eller ikke. Formålet med avtalen er å sikre at databehandleren 

1. bare opptrer på instruks fra den behandlingsansvarlige, 

2. treffer nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysninger mot utilsiktet eller 

ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang samt vet om videre-

overføring er tillatt eller ikke, og 

3. tar hensyn til behandlingens art og bistår den behandlingsansvarlige med å svare på anmodninger fra 

privatpersoner som utøver sine rettigheter i henhold til prinsippene. 

iii.  Ettersom deltakerne i Privacy Shield-ordningen sørger for et tilstrekkelig vern, kreves det ikke forhåndsgod-

kjenning av avtaler med slike deltakere som utelukkende gjelder behandling av opplysninger (eller  

EU-medlemsstatene vil gi slik godkjenning automatisk), slik det kreves for avtaler med mottakere som ikke deltar 

i Privacy Shield-ordningen, eller som på annet vis ikke sørger for et tilstrekkelig vern. 

b. Overføringer i en kontrollert gruppe av selskaper eller enheter 

Når personopplysninger overføres mellom to behandlingsansvarlige i en kontrollert gruppe av selskaper eller enheter, 

er det ikke alltid nødvendig å inngå en avtale i henhold til prinsippet om ansvar for videreoverføring. 

Behandlingsanvarlige i en kontrollert gruppe av selskaper eller enheter kan basere slike overføringer på andre 

instrumenter, f.eks. bindende virksomhetsregler i EU eller andre konserninterne instrumenter (f.eks. overholdelses- og 

kontrollprogrammer), som vil sikre kontinuitet i vernet av personopplysninger i henhold til prinsippene. I forbindelse 

med slike overføringer er det Privacy Shield-organisasjonene som fortsatt har ansvar for at prinsippene overholdes. 

c. Overføringer mellom behandlingsansvarlige 

I forbindelse med overføringer mellom behandlingsansvarlige trenger den mottakende behandlingsansvarlige ikke å 

være en Privacy Shield-organisasjon eller ha en uavhengig klagemekanisme. Privacy Shield-organisasjonen skal 

inngå en avtale med den mottakende behandlingsansvarlige tredjeparten som sikrer det samme beskyttelsesnivået som 

det som sikres i Privacy Shield-ordning, men uten kravet om at den behandlingsansvarlige tredjeparten skal være en 

Privacy Shield-organisasjon eller ha en uavhengig klagemekanisme, forutsatt at den stiller til rådighet en tilsvarende 

mekanisme. 

11. Tvisteløsning og håndheving 

a.  I prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar er det fastsatt hvordan Privacy Shield-ordningen skal håndheves. 

I det supplerende prinsippet om kontroll er det fastsatt hvordan kravene i prinsippets bokstav a) ii) skal overholdes. 

Dette supplerende prinsippet omhandler bokstav a) i) og a) iii), der det stilles krav til uavhengige klagemekanismer. 

Nevnte mekanismer kan være av ulik art, men de må oppfylle kravene i prinsippet om klageadgang, håndheving og 

ansvar. Organisasjoner kan oppfylle kravene på følgende måter: i) Ved å overholde personvernprogrammer utarbeidet 

i privat sektor der Privacy Shield-prinsippene er innlemmet, og som omfatter effektive håndhevingsmekanismer av 

den typen som er beskrevet i prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar, ii) ved å underkaste seg de 

tilsynsmyndigheter opprettet ved lov eller administrativt som tar hånd om behandling av individuelle klager og 

tvisteløsning, eller iii) ved å forplikte seg til å samarbeide med personvernmyndigheter i EU eller deres godkjente 

representanter. 

b.  Denne listen er veiledende og ikke fullstendig. Den private sektor kan innføre andre håndhevingsmekanismer, såframt 

kravene i prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar samt de supplerende prinsippene oppfylles. Det bør 

bemerkes at kravene i prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar kommer i tillegg til kravet om at 
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selvregulering skal kunne håndheves etter avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act, som forbyr urimelig eller 

villedende atferd, eller en annen lov eller forskrift som forbyr nevnte praksis. 

c.  For å bidra til å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til Privacy Shield-ordningen og for å lette forvaltningen 

av ordningen skal organisasjoner og deres uavhengige klagemekanismer legge fram informasjon knyttet til Privacy 

Shield-ordningen når departementet anmoder om det. Organisasjoner skal i tillegg svare raskt på klager på manglende 

overholdelse av prinsippene som personvernmyndighetene henviser via departementet. Svaret skal inneholde en 

vurdering av hvorvidt klagen er berettiget, og, dersom dette er tilfellet, opplysninger om hvordan organisasjonen vil 

korrigere problemet. Departementet vil sørge for at opplysninger det mottar i samsvar med amerikansk rett, behandles 

fortrolig. 

d. Klagemekanismer 

i.  Forbrukere skal oppfordres til å rette eventuelle klager til den berørte organisasjonen før de henvender seg til 

uavhengige klagemekanismer. Organisasjoner skal svare på henvendelser fra forbrukere innen 45 dager etter å ha 

mottatt en klage. Hvorvidt en klagemekanisme er uavhengig, kjennetegnes f.eks. av at den er upartisk, at det er 

åpenhet om hvordan den er sammensatt og finansieres, og at det foreligger dokumentert erfaring. Som fastsatt i 

prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar skal klagemekanismen være lett tilgjengelig og gratis for 

privatpersoner. Tvisteløsningsorganer skal undersøke hver klage som mottas fra privatpersoner, med mindre 

klagene er åpenbart grunnløse eller useriøse. Dette utelukker ikke at organisasjoner som har opprettet klageme-

kanismen, innfører kriterier for hvilke klager som kan behandles, men slike kriterier må være begrunnede og 

preget av åpenhet (f.eks. kriterier for å utelukke klager som faller utenfor ordningens virkeområde, eller som bør 

behandles i et annet forum) og skal ikke føre til at plikten til å undersøke berettigede klager undermineres. I 

tillegg bør klagemekanismene gi privatpersoner som inngir en klage, fullstendig og lett tilgjengelig informasjon 

om hvordan tvisteløsningsprosedyren fungerer. Slik informasjon skal omfatte en beskrivelse av mekanismens 

personvernpraksis i samsvar med Privacy Shield-prinsippene. De bør også delta i samarbeidet om å utvikle 

hjelpemidler, f.eks. standardiserte klageskjemaer, som skal gjøre det lettere å avgjøre klagen. 

ii.  Uavhengige klagemekanismer skal på sine offentlige nettsteder informere om Privacy Shield-prinsippene og 

tjenestene de tilbyr innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen. Disse opplysningene skal omfatte 1) 

informasjon om eller en lenke til kravene om uavhengige klagemekanismer innenfor rammen av Privacy Shield-

prinsippene, 2) en lenke til departementets Privacy Shield-nettsted, 3) informasjon om at deres tvisteløsnings-

tjenester knyttet til Privacy Shield-ordningen er gratis for privatpersoner, 4) en beskrivelse av hvordan en Privacy 

Shield-relatert klage kan inngis, 5) informasjon om tidsrammen for behandling av Privacy Shield-relaterte klager 

og 6) en beskrivelse av forskjellige potensielle rettsmidler. 

iii.  Uavhengige klagemekanismer skal hvert år offentliggjøre en årlig rapport med aggregert statistikk over sine 

tvisteløsningstjenester. Den årlige rapporten skal inneholde 1) informasjon om det samlede antallet Privacy 

Shield-relaterte klager som er mottatt i rapporteringsåret, 2) typen klager som er mottatt, 3) kvalitetsindikatorer 

for tvisteløsning, f.eks. klagebehandlingstid, og 4) utfallet av de mottatte klagene, særlig antall og typer pålagte 

korrigerende tiltak eller sanksjoner. 

iv.  Som angitt i vedlegg I har en privatperson i forbindelse med resterende krav mulighet til å bringe saken inn for 

voldgift for å få fastslått om en Privacy Shield-organisasjon har misligholdt sine forpliktelser overfor 

vedkommende i henhold til prinsippene, og om det er truffet tiltak for helt eller delvis å korrigere dette. Dette 

alternativet er tilgjengelig bare for disse formålene. Dette alternativet er f.eks. ikke tilgjengelig i forbindelse med 

unntakene fra prinsippene(1) eller når det gjelder påstander om hvorvidt det vernet som Privacy Shield-ordningen 

sikrer, er tilstrekkelig. Denne voldgiftsmuligheten gir Privacy Shield-panelet (som består av en eller tre 

voldgiftsmenn, avhengig av hva som er avtalt mellom partene) myndighet til å pålegge rimelige individuelle og 

ikke-økonomiske tiltak (f.eks. innsyn i, retting, sletting eller tilbakesending av vedkommendes opplysninger) 

som er nødvendige for å korrigere overtredelsen av prinsippene, utelukkende når det gjelder denne 

privatpersonen. Privatpersoner og Privacy Shield-organisasjoner kan anmode om domstolskontroll og 

håndheving av voldgiftsavgjørelsene i henhold til amerikansk rett, nærmere bestemt Federal Arbitration Act.  

  

(1) Avsnitt I nr. 5 i prinsippene. 
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e. Rettsmidler og sanksjoner 

De rettsmidlene som tvisteløsningsorganet stiller til rådighet, bør føre til at organisasjonen så langt det lar seg gjøre, 

opphever eller korrigerer følgene av den manglende overholdelsen, og at organisasjonens framtidige behandling av 

opplysninger skjer i samsvar med prinsippene, samt eventuelt at behandlingen av personopplysninger om 

vedkommende som har framsatt klagen, innstilles. Sanksjonene skal være tilstrekkelig strenge til å sikre at 

organisasjonen overholder prinsippene. En rekke sanksjoner av ulik strenghetsgrad vil gi tvisteløsningsorganene 

mulighet til å reagere på egnet måte på ulike grader av manglende overholdelse. Slike sanksjoner bør omfatte både 

offentliggjøring av manglende overholdelse og krav om å slette opplysninger i visse tilfeller(1). Andre mulige 

sanksjoner kan omfatte midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en godkjenning, erstatning til privatpersoner for 

tap som følge av manglende overholdelse og forbud. Organer for tvisteløsning og selvregulering i den private sektor 

skal underrette vedkommende offentlige organ med myndighet eller domstolene om Privacy Shield-organisasjoner 

som ikke retter seg etter deres avgjørelser, samt underrette departementet. 

f. Tiltak fra Federal Trade Commission (FTC) 

FTC har forpliktet seg til først og fremst å behandle saker om påstått manglende overholdelse av prinsippene som det 

får henvist fra i) selvreguleringsorganisasjoner på personvernområdet eller andre uavhengige tvisteløsningsorganer, ii) 

EU-medlemsstatene og iii) departementet, for å fastslå om det foreligger brudd på avsnitt 5 i FTC Act som forbyr 

urimelig og villedende atferd eller praksis innenfor handel. Dersom FTC kommer til at det sannsynligvis foreligger 

brudd på avsnitt 5, kan saken løses ved å søke å oppnå et administrativt forbud mot den aktuelle praksisen eller ved å 

klage til en føderal førsteinstansdomstol, som kan resultere i en føderal rettsavgjørelse med samme virkning dersom 

klageren får medhold. Dette omfatter falske påstander om tilslutning til Privacy Shield-prinsippene eller deltakelse i 

Privacy Shield-ordningen framsatt av organisasjoner som ikke lenger er oppført på Privacy Shield-listen, eller som 

aldri har foretatt egensertifisering ved departementet. FTC kan oppnå sivilrettslige sanksjoner ved overtredelse av et 

administrativt forbud mot fortsatt virksomhet, og kan innlede sivilrettslige eller strafferettslige saker ved unnlatelse av 

å etterkomme føderale rettsavgjørelser. FTC vil underrette departementet om alle slike tiltak. Departementet 

oppfordrer andre offentlige organer til å underrette departementet om den endelige avgjørelsen i slike saker, eller 

andre avgjørelser om hvorvidt Privacy Shield-prinsippene overholdes. 

g. Vedvarende manglende overholdelse av prinsippene 

i.  Dersom en organisasjon gjentatte ganger unnlater å overholde prinsippene, har den ikke lenger rett til å nyte godt 

av fordelene ved Privacy Shield-ordningen. Organisasjoner som over tid har unnlatt å overholde prinsippene, vil 

bli fjernet fra Privacy Shield-listen av departementet og skal sende tilbake eller slette personopplysningene de har 

mottatt innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen. 

ii.  Vedvarende manglende overholdelse av prinsippene foreligger når en organisasjon som har foretatt egen-

sertifisering ved departementet, nekter å etterkomme den endelige avgjørelsen fra et selvreguleringsorgan, 

uavhengig tvisteløsningsorgan eller et offentlig organ på personvernområdet, eller når et slikt organ fastslår at en 

organisasjon overtrer prinsippene så ofte at den ikke lenger er troverdig når den påstår at den gjør det. I slike 

tilfeller skal organisasjonen umiddelbart underrette departementet om dette. Dersom organisasjonen unnlater å 

gjøre dette, kan det gi grunnlag for rettslig forfølgning i henhold til False Statements Act (18 U.S.C. § 1001). En 

organisasjon som trekker seg fra et selvreguleringsprogram på personvernområdet i den private sektor eller fra en 

uavhengig tvisteløsningsmekanisme, må fremdeles overholde prinsippene. Dersom dette ikke er tilfellet, vil det 

bli ansett som en vedvarende manglende overholdelse av prinsippene. 

iii.  Departementet vil fjerne en organisasjon fra Privacy Shield List-listen som reaksjon på meldinger det mottar om 

gjentatte overtredelser, uansett om de er mottatt fra organisasjonen selv, et selvreguleringsorgan eller et annet 

uavhengig tvisteløsningsorgan på personvernområdet eller fra et offentlig organ, men først etter å ha gitt 

  

(1) Tvisteløsningsorganer kan anvende slike sanksjoner etter eget skjønn. Ved vurdering av krav om at opplysninger skal slettes, skal det tas i 

betraktning hvor sensitive de aktuelle opplysningene er, og om organisasjonen har samlet inn, brukt eller utlevert opplysninger på en måte 

som åpenbart er i strid med Privacy Shield-prinsippene. 
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vedkommende organisasjon en frist på 30 dager og mulighet til å svare. Det vil altså klart framgå av Privacy 

Shield-listen som forvaltes av departementet, hvilke organisasjoner som er anerkjent som «Privacy Shield»-

organisasjoner, og hvilke som ikke lenger er det. 

iv.  En organisasjon som søker om å bli underlagt et selvreguleringsorgan for på nytt å kvalifisere for Privacy Shield-

ordningen, må gi nevnte organ all informasjon om sin tidligere deltakelse i Privacy Shield-ordning. 

12. Valgmulighet – tidsfrister for å reservere seg 

a.  Formålet med prinsippet om valgmulighet er generelt å sikre at personopplysninger brukes og utleveres i samsvar med 

den enkeltes forventninger og ønsker. Derfor skal privatpersoner til enhver tid ha mulighet til å reservere seg mot at 

personopplysninger om dem brukes i direkte markedsføring, innenfor rimelige tidsfrister som organisasjonen 

fastsetter, f.eks. for at organisasjonen skal få tid til å iverksette den enkeltes valg. En organisasjon kan også kreve 

tilstrekkelig informasjon for å kunne fastslå identiteten til den privatpersonen som ønsker å reservere seg. I De forente 

stater kan privatpersoner utøve denne valgmuligheten gjennom et sentralt program for dette formål, f.eks. Direct 

Marketing Association's Mail Preference Service. Organisasjoner som deltar i Direct Marketing Association's Mail 

Preference Service, skal opplyse forbrukere som ikke ønsker å motta reklame, om denne tjenesten. Under alle 

omstendigheter skal en privatperson gis mulighet til på en lett tilgjengelig og økonomisk overkommelig måte å utøve 

denne valgmuligheten. 

b.  En organisasjon kan også bruke opplysninger til visse direkte markedsføringsformål når det i praksis ikke er mulig å 

gi privatpersonen muligheten til å reservere seg før opplysningene brukes, dersom organisasjonen samtidig (og når 

som helst, på anmodning) gir privatpersonen mulighet (uten ekstra omkostninger) til å reservere seg mot å motta 

ytterligere direkte markedsføring, og dersom organisasjonen retter seg etter privatpersonens ønsker. 

13. Reiseopplysninger 

a.  Opplysninger om plassreservasjon for flypassasjerer og andre reiseopplysninger, f.eks. opplysninger om passasjerer 

som flyr ofte («frequent flyer»), hotellbestillinger eller om særlige behov, f.eks. måltider tilberedt etter visse religiøse 

retningslinjer eller fysisk assistanse, kan overføres til organisasjoner utenfor EU i flere forskjellige situasjoner. I 

henhold til direktivets artikkel 26 kan personopplysninger overføres «til en tredjestat som ikke sikrer et tilstrekkelig 

vernenivå i henhold til artikkel 25 nr. 2» dersom i) det er nødvendig for å kunne yte de tjenestene kunden ber om, eller 

for å oppfylle vilkårene i en avtale, f.eks. en avtale for passasjerer som flyr ofte, eller ii) dersom kunden har gitt sitt 

uttrykkelige samtykke til det. Amerikanske organisasjoner som deltar i Privacy Shield-ordningen, sikrer et 

tilstrekkelig vern av personopplysninger og kan derfor motta opplysninger fra EU uten å oppfylle disse vilkårene eller 

andre vilkår i direktivets artikkel 26. Ettersom Privacy Shield-ordningen inneholder særlige regler for sensitive 

opplysninger, skal slike opplysninger (f.eks. om en passasjerers behov for fysisk assistanse) inngå i opplysninger som 

overføres til deltakere i Privacy Shield-ordningen. Likevel må organisasjonen som overfører opplysningene, under 

alle omstendigheter følge lovgivningen i den EU-medlemsstaten der den utøver sin virksomhet, noe som bl.a. kan 

medføre særlige vilkår for behandling av sensitive opplysninger. 

14. Legemidler 

a. Anvendelse av EU-medlemsstatenes nasjonale rett eller Privacy Shield-prinsippene 

EU-medlemsstatenes nasjonale rett får anvendelse på innsamling av personopplysninger og på all behandling som 

finner sted før opplysningene overføres til De forente stater. Privacy Shield-prinsippene får anvendelse først etter at 

opplysningene er blitt overført til De forente stater. Opplysninger som brukes i forbindelse med legemiddelforskning 

og andre formål, bør om nødvendig anonymiseres.  
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b. Framtidig vitenskapelig forskning 

i.  Personopplysninger som framkommer gjennom spesifikk medisinsk forskning eller legemiddelforskning, er ofte 

viktig for framtidig vitenskapelig forskning. Når personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med en 

forskningsstudie, overføres til en amerikansk organisasjon innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, kan 

denne organisasjonen bruke opplysningene til ny vitenskapelig forskning dersom prinsippene om opplys-

ningsplikt og valgmulighet ble fulgt fra begynnelsen. En eventuell framtidig spesifikk bruk av opplysningene, 

f.eks. regelmessig oppfølging, beslektede studier eller markedsføring, skal framgå av meldingen som gis i 

henhold til prinsippet om opplysningsplikt. 

ii.  Det er ikke mulig å opplyse om all framtidig bruk av opplysningene, ettersom ny innsikt i opprinnelige 

opplysninger, nye medisinske oppdagelser og framskritt samt utvikling innenfor folkehelse og lovgivning kan 

føre til ny bruk av forskningen. I meldingen skal det derfor eventuelt opplyses om at personopplysningene kan bli 

brukt i framtidig medisinsk og farmasøytisk forskningsvirksomhet som det ikke er mulig å forutse. Dersom slik 

bruk ikke er i samsvar med de alminnelige forskningsformålene som opplysningene opprinnelig ble samlet inn 

for, eller formål som privatpersonen senere har samtykket i, må det innhentes nytt samtykke. 

c. Mulighet til å trekke seg fra en klinisk utprøving 

Deltakere kan når som helst selv bestemme seg for eller bli oppfordret til å trekke seg fra en klinisk utprøving. Alle 

personopplysninger som er blitt innsamlet før deltakerne trekker seg, kan fortsatt behandles på samme måte som 

andre opplysninger som samles inn i forbindelse med den kliniske utprøvingen, men bare dersom deltakeren ble 

opplyst om dette da vedkommende samtykket i å delta. 

d. Overføringer for formål knyttet til regulering og kontroll 

Selskaper som framstiller legemidler eller medisinsk utstyr, har med henblikk på regulering og kontroll lov til å 

formidle personopplysninger fra kliniske utprøvinger utført i EU til reguleringsmyndigheter i De forente stater. 

Tilsvarende overføringer er tillatt til andre parter enn nevnte reguleringsmyndigheter, f.eks. foretak og andre forskere, 

i samsvar med prinsippene om opplysningsplikt og valgmulighet. 

e. «Blindstudier» 

i.  For å gjøre kliniske utprøvinger så objektive som mulig får ikke deltakerne, og til tider heller ikke forskerne, 

innsyn i opplysninger om hvilken behandling hver av deltakerne får. Slikt innsyn kan sette forskningsstudiens og 

resultatenes gyldighet på spill. Det er ikke nødvendig å gi deltakere i slike kliniske utprøvinger (ofte kalt 

«blindstudier») innsyn i opplysninger om den behandlingen de får i løpet av utprøvingen, dersom denne 

begrensningen ble forklart da vedkommende samtykket i å delta i utprøvingen, og dersom innsyn i slike 

opplysninger vil være til skade for forskningsforsøkets integritet. 

ii.  Samtykke til å delta i utprøvingen på disse vilkårene anses som ensbetydende med at vedkommende frasier seg 

retten til innsyn. Når utprøvingen er avsluttet og resultatene analysert, skal deltakere gis innsyn i egne 

opplysninger dersom de ber om det. De bør først henvende seg til den legen eller behandleren som behandlet dem 

under den kliniske utprøvingen, og deretter eventuelt til organisasjonen som sponset utprøvingen. 

f. Produktsikkerhet og overvåking av effekt 

Et selskap som framstiller legemidler eller medisinsk utstyr, trenger ikke å anvende Privacy Shield-prinsippene om 

opplysningsplikt, valgmulighet, ansvar for videreoverføring og innsyn i sine aktiviteter knyttet til produktsikkerhet og 

overvåking av effekt, herunder rapportering av uønskede hendelser og sporing av pasienter/personer som bruker visse 

legemidler eller et visst medisinsk utstyr, når overholdelse av prinsippene kommer i konflikt med overholdelsen av 
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lovbestemte krav. Dette gjelder både for rapporter fra f.eks. helsetjenesteytere til selskaper som framstiller legemidler 

eller medisinsk utstyr, og for rapporter fra slike selskaper til offentlige organer, f.eks. De forente staters Food and 

Drug Administration. 

g. Kodede opplysninger 

Som regel koder den ansvarlige forskeren forskningsopplysningene ved kilden for ikke å avsløre den enkeltes 

identitet. Legemiddelforetak som sponser slik forskning, mottar ikke koden. Det er bare forskeren som har tilgang til 

den unike koden, slik at vedkommende under visse omstendigheter kan identifisere den enkelte deltaker (f.eks. ved 

behov for medisinsk oppfølging). En overføring fra EU til De forente stater av opplysninger som er kodet på denne 

måten, utgjør ikke en overføring av personopplysninger som er underlagt Privacy Shield-prinsippene. 

15. Offentlige registre og offentlig tilgjengelige opplysninger 

a.  En organisasjon skal anvende Privacy Shield-prinsippene om sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensning samt 

klageadgang, håndheving og ansvar på offentlig tilgjengelige opplysninger. Disse prinsippene skal også anvendes på 

personopplysninger som samles inn fra offentlige registre, dvs. registre som forvaltes av offentlige organer eller 

enheter på ulike nivåer, og som er tilgjengelige for allmennheten. 

b.  Det er ikke nødvendig å anvende prinsippene om opplysningsplikt, valgmulighet eller ansvar for videreoverføring på 

opplysninger fra offentlige registre, så lenge de ikke kombineres med opplysninger fra registre som ikke er offentlige, 

og så lenge eventuelle vilkår for innsyn fastsatt av vedkommende myndighet oppfylles. Det er heller ikke nødvendig å 

anvende prinsippene om opplysningsplikt, valgmulighet eller ansvar for videreoverføring på offentlig tilgjengelige 

opplysninger, med mindre den europeiske avsenderen av opplysningene oppgir at de skal være underlagt 

begrensninger som krever at organisasjonen anvender disse prinsippene for de formålene opplysningene skal brukes 

til. Organisasjoner er ikke ansvarlige for hvordan slike opplysninger brukes av dem som innhenter slike opplysninger 

fra offentliggjort materiale. 

c.  Dersom det viser seg at en organisasjon med hensikt har offentliggjort personopplysninger i strid med prinsippene, 

slik at den eller andre kan dra nytte av disse unntakene, vil organisasjonen ikke lenger kunne dra nytte av fordelene 

ved Privacy Shield-ordningen. 

d.  Det er ikke nødvendig å anvende innsynsprinsippet på opplysninger fra offentlige registre, så lenge de ikke 

kombineres med andre personopplysninger (bortsett fra små mengder som brukes til indeksering eller organisering av 

opplysninger fra offentlige registre). Vilkår for innsyn fastsatt av vedkommende myndighet skal imidlertid 

overholdes. Når opplysninger fra offentlige registre kombineres med andre opplysninger som ikke er offentlig 

tilgjengelige (andre enn dem som er nevnt særskilt ovenfor), skal en organisasjon imidlertid gi innsyn i alle disse 

opplysningene såframt de ikke omfattes av andre unntak. 

e.  På samme måte som med opplysninger fra offentlige registre, er det ikke nødvendig å gi innsyn i opplysninger som 

allerede er offentlig tilgjengelige, så lenge de ikke kombineres med opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelige. 

Organisasjoner som selger offentlig tilgjengelige opplysninger, kan kreve sitt ordinære gebyr ved anmodninger om 

innsyn. Privatpersoner kan også søke om innsyn i opplysninger om seg selv hos den organisasjonen som opprinnelig 

samlet inn opplysningene. 

16. Offentlige myndigheters anmodninger om tilgang 

a.  For å sikre åpenhet i forbindelse med offentlige myndigheters lovlige anmodninger om tilgang til personopplysninger 

kan Privacy Shield-organisasjoner frivillig utarbeide regelmessige innsynsrapporter om antall anmodninger om 

personopplysninger som de mottar fra offentlige myndigheter med henblikk på rettshåndheving eller årsaker knyttet 

til nasjonal sikkerhet, i den grad utlevering av slike personopplysninger er tillatt i henhold til gjeldende rett. 
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b.  Opplysningene som Privacy Shield-organisasjoner angir i slike rapporter sammen med opplysninger offentliggjort av 

etterretningssamfunnet og andre opplysninger, kan brukes i den årlige felles gjennomgåelsen av Privacy Shield-

ordningens virkemåte i samsvar med prinsippene. 

c.  Manglende overholdelse av opplysningsplikten i samsvar med bokstav a) xii) i prinsippet om opplysningsplikt skal 

ikke hindre eller svekke en organisasjons evne til å svare på lovlige anmodninger. 

 _____  



Nr. 62/776 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

Vedlegg I 

Voldgiftsmodell 

I dette vedlegg I angis vilkårene som Privacy Shield-organisasjoner plikter å rette seg etter for å avgjøre klager ved voldgift i 

henhold til prinsippet om klageadgang, håndheving og ansvar. Muligheten for tvungen voldgift beskrevet nedenfor får 

anvendelse på visse «resterende» krav vedrørende opplysninger som omfattes av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater. Formålet med dette alternativet er å gi privatpersoner mulighet til å velge en rask, uavhengig og rettferdig 

mekanisme som kan behandle klager på påståtte overtredelser av prinsippene som ikke er blitt avgjort av eventuelle andre 

Privacy Shield-mekanismer. 

A. Virkeområde 

En privatperson har i forbindelse med resterende krav mulighet til å bringe saken inn for voldgift for å få fastslått om en Privacy 

Shield-organisasjon har misligholdt sine forpliktelser overfor vedkommende i henhold til prinsippene, og om det er truffet tiltak 

for helt eller delvis å korrigere dette. Dette alternativet er tilgjengelig bare for disse formålene. Dette alternativet er f.eks. ikke 

tilgjengelig i forbindelse med unntakene fra prinsippene(1) eller når det gjelder påstander om hvorvidt det vernet som Privacy 

Shield-ordningen sikrer, er tilstrekkelig. 

B. Tilgjengelige rettsmidler 

Denne voldgiftsmuligheten gir Privacy Shield-panelet (som består av en eller tre voldgiftsmenn, avhengig av hva som er avtalt 

mellom partene) myndighet til å pålegge rimelige individuelle og ikke-økonomiske tiltak (f.eks. innsyn i, retting, sletting eller 

tilbakesending av vedkommendes opplysninger) som er nødvendige for å korrigere overtredelsen av prinsippene, utelukkende 

når det gjelder denne privatpersonen. Dette er voldgiftspanelets eneste myndighet når det gjelder rettsmidler. Voldgiftspanelet 

skal når det vurderer rettslige tiltak, ta høyde for andre rettslige tiltak som allerede er blitt pålagt gjennom andre mekanismer i 

Privacy Shield-ordningen. Ingen former for skadeserstatning, kostnader, gebyrer eller andre rettsmidler er tilgjengelige. Hver 

part skal betale sine egne advokatkostnader. 

C. Krav før voldgiftsbehandling 

En privatperson som beslutter å benytte denne voldgiftsmuligheten, skal gjøre følgende før krav framsettes: 1) Ta opp den 

påståtte overtredelsen direkte med organisasjonen og gi organisasjonen mulighet til å løse problemet innenfor tidsrammen 

fastsatt i avsnitt III nr. 11 bokstav d) i) i prinsippene, 2) benytte den uavhengige klagemekanismen i henhold til prinsippene, 

som skal være uten ekstra omkostninger for privatpersonen, og 3) via sin personvernmyndighet legge fram saken for det 

amerikanske handelsdepartementet og gi det mulighet til å gjøre sitt beste for å løse problemet innenfor tidsrammene fastsatt i 

brevet fra handelsdepartementets International Trade Administration uten ekstra omkostninger for vedkommende. 

Det kan ikke framsettes krav om voldgift dersom den samme påståtte overtredelsen av prinsippene i henhold til prinsippene 1) 

tidligere har vært gjenstand for tvungen voldgift, 2) har vært gjenstand for en endelig dom avsagt i en rettssak som 

vedkommende var part i, eller 3) tidligere har vært gjenstand for forlik mellom partene. Denne muligheten kan heller ikke 

brukes dersom en personvernmyndighet i EU 1) har myndighet i henhold til avsnitt III nr. 5 eller III nr. 9 i prinsippene, eller 2) 

har myndighet til å avgjøre den påståtte overtredelsen direkte sammen med organisasjonen. En personvernmyndighets 

myndighet til å avgjøre den samme saken mot en behandlingsansvarlig i EU utelukker ikke alene muligheten til å framsette 

krav om voldgift overfor et annet rettssubjekt som ikke er bundet av personvernmyndighetens myndighet. 

D. Avgjørelsenes bindende karakter 

En person kan frivillig velge å anvende denne muligheten for tvungen voldgift. Voldgiftsavgjørelser er bindene for alle parter 

som deltar i voldgiftsprosessen. Når en privatperson har framsatt krav om voldgift, frasier vedkommende seg muligheten til å få 

samme påståtte overtredelse avgjort i et annet forum. Dersom rimelige ikke-økonomiske tiltak ikke avhjelper den påståtte 

overtredelsen fullt ut, utelukker det faktum at privatpersonen har framsatt krav om voldgift, imidlertid ikke muligheten til å 

kreve erstatning ved domstolene.  

  

(1) Avsnitt I nr. 5 i prinsippene. 
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E. Kontroll og håndheving 

Privatpersoner og Privacy Shield-organisasjoner kan anmode om domstolskontroll og håndheving av voldgiftsavgjørelsene i 

henhold til amerikansk rett, nærmere bestemt Federal Arbitration Act(1). Slike saker skal bringes inn for vedkommende føderale 

førsteinstansdomstol der hovedforretningsstedet til Privacy Shield-organisasjonen ligger. 

Hensikten med voldgift er å løse individuelle tvister, det er ikke hensikten at voldgiftsavgjørelser skal fungere som 

overbevisende eller bindende presedens i saker der andre parter er involvert, herunder i framtidige voldgiftssaker for domstoler 

i EU eller De forente stater eller i FTC-saker. 

F. Voldgiftspanel 

Partene skal velge voldgiftsmenn på listen over voldgiftsmenn omhandlet nedenfor. 

I samsvar med gjeldende rett skal det amerikanske handelsdepartementet og Europakommisjonen utarbeide en liste over minst 

20 voldgiftsmenn valgt på grunnlag av uavhengighet, integritet og ekspertise. Det følgende får anvendelse i forbindelse med 

denne prosessen: 

Voldgiftsmenn 

1) oppføres på listen i en periode på tre år, bortsett fra ved ekstraordinære omstendigheter eller årsaker; denne treårsperioden 

kan fornyes én gang, 

2) skal ikke motta instrukser fra eller være tilknyttet noen part eller noen Privacy Shield-organisasjon eller De forente stater, 

EU eller EU-medlemsstater eller andre offentlige myndigheter eller håndhevingsmyndigheter, og 

3) skal ha rett til å arbeide som advokat i De forente stater og være ekspert på amerikansk personvernlovgivning, og ha 

ekspertkunnskap om EUs regelverk for vern av personopplysninger.  

G. Voldgiftsprosedyrer 

I henhold til gjeldende rett skal det amerikanske handelsdepartementet og Europakommisjonen innen seks måneder etter 

vedtakelse av beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå komme til enighet om en rekke eksisterende og veletablerte 

amerikanske voldgiftsprosedyrer (f.eks. AAA eller JAMS) som skal få anvendelse på saker som bringes inn for Privacy Shield-

panelet, idet det tas hensyn til følgende: 

1. En privatperson kan innlede sak om tvungen voldgift, forutsatt at ovennevnte krav før voldgift er oppfylt, ved å sende en 

«melding» til organisasjonen. Meldingen skal inneholde et sammendrag av hva som er gjort i henhold til punkt C for å løse 

saken, en beskrivelse av den påståtte overtredelsen og – etter vedkommendes valg – eventuelle underlagsdokumenter og -

materiale og/eller en analyse av den lovgivningen som får anvendelse på den påståtte overtredelsen. 

  

(1) I kapittel 2 i Federal Arbitration Act («FAA») fastslås det at «en voldgiftsavtale eller voldgiftskjennelse som følger av et juridisk forhold, 

avtalefestet eller ikke, som anses som kommersielt, herunder en transaksjon, kontrakt eller avtale beskrevet i [avsnitt 2 i FAA], faller inn 

under [Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards av 10. juni 1958, 21 U.S.T. 2519, T.I.A.S. No 6997 

(«New York-konvensjonen»)].» 9 U.S.C. § 202. I FAA fastslås det videre «at en avtale eller kjennelse som følger av et slikt forhold, og 

som utelukkende eksisterer mellom amerikanske statsborgere, skal anses for ikke å falle inn under [New York]-konvensjonen, med mindre 

nevnte forhold omfatter eiendom i utlandet, skal gjennomføres eller håndheves i utlandet eller har en annen rimelig forbindelse til en eller 

flere fremmede stater.» Id. I henhold til kapittel 2 «kan enhver part i voldgiftssaken anmode enhver domstol med domsmyndighet i henhold 

til dette kapittel om en kjennelse som bekrefter voldgiftskjennelsen avsagt mot enhver annen part i voldgiftssaken. Domstolen skal bekrefte 

voldgiftskjennelsen, med mindre den konstaterer at en av grunnene til å nekte eller utsette anerkjennelsen eller fullbyrdelsen av 

voldgiftskjennelsen angitt i nevnte [New York]-konvensjon foreligger.» Id. § 207. I kapittel 2 fastslås det videre at «distriktsdomstolene i 

De forente stater … skal ha opprinnelig domsmyndighet over … saker [omfattet av New York-konvensjonen], uansett størrelsen på 

tvistebeløpet.» Id. § 203. 

I kapittel 2 fastslås det også at «kapittel 1 får anvendelse på saker anlagt i henhold til dette kapittel i den grad det aktuelle kapittel ikke er i 

strid med dette kapittel eller [New York]-konvensjonen som ratifisert av De forente stater.» Id. § 208. I kapittel 1 fastslås det derimot at 

«en skriftlig bestemmelse i […] en kontrakt om en forretningsmessig transaksjon der en tvist som senere oppstår som følge av denne 

kontrakten eller transaksjonen eller nektelsen av å oppfylle hele eller deler av denne, skal avgjøres ved voldgift, eller en skriftlig avtale om 

at en eksisterende tvist oppstått som følge av en slik kontrakt, transaksjon eller nektelse skal avgjøres ved voldgift, er ugyldig, 

ugjenkallelig og tvangskraftig, med mindre det er andre grunner i henhold til loven eller billighetsprinsippet til å oppheve kontrakter.» Id. § 

2. I kapittel 1 fastslås det videre at «enhver part i voldgiftssaken kan anmode vedkommende domstol om en kjennelse som bekrefter 

voldgiftskjennelsen, og at domstolen deretter skal avsi en slik kjennelse, med mindre voldgiftskjennelsen omstøtes, endres eller rettes som 

fastsatt i avsnitt 10 og 11 i [FAA].» Id. § 9. 
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2. Det vil bli utarbeidet prosedyrer for å sikre at den samme påståtte overtredelsen ikke omfattes av flere rettslige tiltak eller 

prosedyrer. 

3. FTC-saker kan anlegges parallelt med voldgiftsbehandlingen. 

4. Representanter for De forente stater, EU, EU-medlemsstater eller andre statlige organer, offentlige myndigheter eller hånd-

hevingsmyndigheter kan ikke delta i disse voldgiftsbehandlingene. På anmodning fra en privatperson i EU kan person-

vernmyndigheter i EU bare bistå med utarbeidingen av meldingen, men kan ikke få tilgang til dokumenter eller annet 

materiale som gjelder voldgiftsbehandlingen. 

5. Voldgiftsbehandlingen vil finne sted i De forente stater, og privatpersonen kan velge å delta via video- eller telefonkon-

feranse som skal stilles gratis til rådighet for vedkommende. Det er ikke nødvendig å møte opp personlig. 

6. Med mindre partene har avtalt noe annet, skal voldgiftsbehandlingen foregå på engelsk. På en begrunnet anmodning og idet 

det tas hensyn til om privatpersonen representeres av en advokat eller ikke, vil både tolking under voldgiftshøringen og 

oversettelse av materiale knyttet til voldgiftssaken bli stilt gratis til rådighet for privatpersonen, med mindre panelet 

vurderer at dette i den aktuelle voldgiftssaken vil føre til uberettigede eller uforholdsmessig høye kostnader. 

7. Materiale som legges fram for voldgiftsmenn, vil bli behandlet fortrolig og vil bare bli brukt i forbindelse med voldgifts-

behandlingen. 

8. Individuell framlegging av dokumenter kan være tillatt ved behov, og dette vil bli behandlet fortrolig av partene og vil bare 

bli brukt i forbindelse med voldgiftsbehandlingen. 

9. Voldgiftsbehandlingen bør avsluttes senest 90 dager etter at melding er gitt til den berørte organisasjonen, med mindre 

partene er blitt enige om noe annet. 

H. Kostnader 

Voldgiftsmenn bør treffe rimelige tiltak for å minimere voldgiftskostnadene eller -gebyrene. 

Med forbehold for gjeldende rett vil det amerikanske handelsdepartementet i samråd med Europakommisjonen legge til rette for 

opprettelse av et fond som Privacy Shield-organisasjoner skal betale et årlig bidrag til, som dels er basert på organisasjonens 

størrelse, og som vil dekke voldgiftskostnadene, herunder honorar til voldgiftsmennene, opp til et maksimumsbeløp («tak»). 

Fondet vil bli forvaltet av en tredjepart som regelmessig skal rapportere om driften av fondet. Ved den årlige gjennomgåelsen 

vil det amerikanske handelsdepartementet og Europakommisjonen gjennomgå driften av fondet, herunder om det er behov for å 

justere bidragsbeløpene eller taket, samt blant annet vurdere antall voldgiftsbehandlinger og kostnadene for og varigheten av 

disse ut fra en gjensidig forståelse av at Privacy Shield-organisasjoner ikke må pålegges en urimelig stor økonomisk byrde. 

Advokathonorarer omfattes ikke av denne bestemmelsen eller av eventuelle fond i henhold til denne bestemmelsen. 

 _____   
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VEDLEGG III 

Brev fra John Kerry, De forente staters utenriksminister 

7. juli 2016 

Kjære kommissær Jourová 

Det gleder meg at vi har kommet til en forståelse når det gjelder Privacy Shield-avtalen mellom Den europeiske union og De 

forente stater, som vil omfatte en ombudsmekanisme som myndigheter i EU kan inngi anmodninger til på vegne av privat-

personer i EU med hensyn til amerikansk signaletterretningspraksis. 

President Barack Obama kunngjorde 17. januar 2014 en rekke viktige etterretningsreformer beskrevet i Presidential Policy 

Directive 28 (PPD-28). I henhold til PPD-28 har jeg utnevnt Catherine A. Novelli, statssekretær og seniorkoordinator for 

International Information Technology Diplomacy, som vårt kontaktpunkt for utenlandske regjeringer som ønsker å ta opp 

spørsmål om De forente staters signaletterretningsaktiviteter. På bakgrunn av dette har jeg opprettet en Privacy Shield-

ombudsmekanisme i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg A som er blitt oppdatert siden mitt brev av 22. februar 2016. Jeg 

har anmodet Catherine A. Novelli om å påta seg denne oppgaven. Statssekretær Novelli er uavhengig av det amerikanske 

etterretningssamfunnet og rapporterer direkte til meg. 

Jeg har anmodet mine medarbeidere om å sette av de ressursene som er nødvendige for å innføre denne nye ombuds-

mekanismen, og jeg er sikker på at den vil bli et effektivt verktøy for å behandle spørsmål fra privatpersoner i EU. 

 Vennlig hilsen 

 John F. Kerry 

 _____  
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Vedlegg A 

Ombudsmekanismen i Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater med hensyn til signaletterretning 

Tatt i betraktning viktigheten av rammeverket for Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater redegjøres det i dette 

memorandum for prosessen for innføring av en ny mekanisme, som er i samsvar med Presidential Policy Directive 28  

(PPD-28), med hensyn til signaletterretning(1). 

17. januar 2014 holdt president Obama en tale der han kunngjorde viktige etterretningsreformer. I talen understreket han at De 

forente staters innsats ikke bare bidrar til å beskytte De forente stater, men også venner og allierte, og at vår innsats bare vil 

være effektiv dersom vanlige borgere i andre land kan stole på at De forente stater også respekterer deres privatliv. President 

Obama kunngjorde utstedelsen av et nytt presidentdirektiv – PPD-28 – for tydelig å fastsette hva vi gjør, og ikke gjør, når det 

gjelder oversjøisk overvåking. 

I henhold til avsnitt 4 (d) i PPD-28 skal den amerikanske utenriksministeren utpeke en seniorkoordinator for International 

Information Technology Diplomacy («seniorkoordinator») som skal fungere som kontaktpunkt for utenlandske regjeringer som 

ønsker å ta opp spørsmål om De forente staters signaletterretningsaktiviteter. Statssekretær C. Novelli har fungert som 

seniorkoordinator siden januar 2015. 

Dette memorandum inneholder en beskrivelse av en ny mekanisme som seniorkoordinatoren skal anvende for å lette 

behandlingen av anmodninger om tilgang til opplysninger overført fra EU til De forente stater innenfor rammen av Privacy 

Shield-ordningen for formål knyttet til nasjonal sikkerhet, standardavtalevilkår, bindende virksomhetsregler, «unntak»(2) eller 

«mulige framtidige unntak»(3), gjennom kanaler etablert i samsvar med gjeldende lover og politikk i De forente stater, samt 

hvordan slike anmodninger skal besvares. 

1.  Privacy Shield-ombudet. Seniorkoordinatoren vil fungere som Privacy Shield-ombud og, dersom det er relevant, utpeke 

ytterligere tjenestemenn i det amerikanske utenriksdepartementet som skal bistå henne med å utføre oppgavene som det 

redegjøres nærmere for i dette memorandum. (Koordinatoren og tjenestemenn som utfører slike oppgaver, vil heretter bli kalt 

«Privacy Shield-ombud».) Privacy Shield-ombudet vil samarbeide tett med relevante tjenestemenn fra andre departementer og 

byråer med ansvar for å behandle anmodninger i samsvar med gjeldende rett og politikk i De forente stater. Ombudet er 

uavhengig av etterretningssamfunnet. Ombudet rapporterer direkte til den amerikanske utenriksministeren som skal sikre at 

ombudet utfører sine oppgaver på en objektiv måte og uten utilbørlig påvirkning som kan ha innflytelse på svaret som skal gis. 

2.  Effektiv samordning. Privacy Shield-ombudet kan bruke tilsynsorganene beskrevet nedenfor og samordne dem på en 

effektiv måte for å sikre at ombudets svar på anmodninger som inngis av EU-klagebehandlingsorganet, er basert på 

  

(1) Forutsatt at kommisjonsbeslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå som sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente 

stater, får anvendelse på Island, Liechtenstein og Norge, vil Privacy Shield-pakken omfatte både Den europeiske union og disse tre statene. 

Når det vises til EU og EUs medlemsstater, omfatter dette derfor også Island, Liechtenstein og Norge. 

(2) Med «unntak» i denne sammenhengen menes en eller flere kommersielle overføringer som finner sted forutsatt at a) den registrerte har gitt 

sitt uttrykkelige samtykke til den foreslåtte overføringen, eller b) overføringen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom den registrerte 

og den behandlingsansvarlige eller for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse som treffes på den registrertes anmodning, eller c) 

overføringen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale inngått i den registrertes interesse mellom den behandlingsansvarlige og en 

tredjepart, eller d) overføringen er nødvendig eller lovpålagt for å verne en viktig samfunnsinteresse eller for å fastsette, gjøre gjeldende 

eller forsvare rettslige krav, eller e) overføringen er nødvendig for å verne den registrertes vitale interesser, eller f) overføringen gjøres fra 

et register som i henhold til lover eller forskrifter er ment å gi informasjon til allmennheten, og som er tilgjengelig enten for allmennheten 

eller for enhver person som kan vise en berettiget interesse, i den grad de lovfestede vilkårene for innsyn er oppfylt i det bestemte tilfellet. 

(3) Med «mulige framtidige unntak» menes i denne sammenheng en eller flere kommersielle overføringer som finner sted på et av følgende 

vilkår, i den grad vilkåret utgjør en lovlig grunn for overføring av personopplysninger fra EU til De forente stater: a) Den registrerte har 

gitt sitt uttrykkelige samtykke til den foreslåtte overføringen etter å ha blitt informert om de mulige risikoene som slike overføringer kan 

medføre for den registrerte på grunn av en manglende beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå og egnede garantier, eller  

b) overføringen er nødvendig for å verne den registrertes eller andre personers vitale interesser, dersom den registrerte ikke fysisk eller 

juridisk er i stand til å gi samtykke, eller c) ved en overføring til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon og ingen av de andre 

unntakene eller mulige framtidige unntakene får anvendelse, bare dersom overføringen ikke er gjentakende, bare gjelder et begrenset antall 

registrerte, er nødvendig for å oppfylle den behandlingsansvarliges tvingende berettigede interesser, og den registrertes interesser eller 

rettigheter og friheter ikke veier tyngre, og den behandlingsansvarlige har vurdert alle forhold rundt dataoverføringen og på grunnlag av 

denne vurderingen har gitt egnede garantier med hensyn til vern av personopplysninger. 
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nødvendig informasjon. Dersom anmodningen gjelder hvorvidt overvåkingen er forenlig med amerikansk rett, vil Privacy 

Shield-ombudet kunne samarbeide med et av de uavhengige tilsynsorganene med undersøkelsesmyndighet. 

a.  Privacy Shield-ombudet vil samarbeide tett med andre representanter for den amerikanske regjering, herunder relevante 

uavhengige tilsynsorganer, for å sikre at utfylte anmodninger behandles og besvares i samsvar med gjeldende lover og 

politikk. Privacy Shield-ombudet vil ha mulighet til å sikre tett samordning med Office of the Director of National 

Intelligence, det amerikanske justisdepartementet og, når det er relevant, andre departementer og byråer som er 

involvert i De forente staters nasjonale sikkerhet, og generalinspektører, tjenestemenn med ansvar for gjennomføring av 

Freedom of Information Act og ansvarlige for borgerlige frihetsrettigheter og personvern («civil liberties and privacy 

officers»). 

b.  Den amerikanske regjering vil anvende mekanismer for samordning av og tilsyn med nasjonale sikkerhetsanliggender 

på tvers av departementer og byråer for å bidra til å sikre at Privacy Shield-ombudet i henhold til avsnitt 4 bokstav e) 

kan besvare utfylte anmodninger i henhold til avsnitt 3 bokstav b). 

c.  Privacy Shield-ombudet kan bringe spørsmål knyttet til anmodninger inn for Privacy and Civil Liberties Oversight 

Board. 

3. Inngivelse av anmodninger 

a.  Enhver anmodning skal først inngis til tilsynsmyndighetene i medlemsstatene som fører tilsyn med nasjonale 

sikkerhetstjenester og/eller offentlige myndigheters behandling av personopplysninger. Anmodningen inngis til 

ombudet av et sentralisert EU-organ (heretter samlet kalt «EU-klagebehandlingsorganet»). 

b.  EU-klagebehandlingsorganet skal sikre at anmodningen er fullstendig på følgende måte: 

i) Kontrollere personens identitet og at vedkommende opptrer på egne vegne og ikke som representant for en statlig 

eller mellomstatlig organisasjon. 

ii) Sikre at anmodningen inngis skriftlig og at den inneholder følgende grunnleggende informasjon: 

— All informasjon som danner grunnlaget for anmodningen. 

— Informasjonens art eller ønsket løsning. 

— Amerikanske statlige organer som antas å være involvert. 

— Andre tiltak som er truffet for å oppnå den ønskede informasjonen eller løsningen, og utfallet av disse 

tiltakene. 

iii) Kontrollere at anmodningen gjelder opplysninger som med rimelighet kan antas å være overført fra EU til De 

forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, standardavtalevilkår, 

bindende virksomhetsregler, unntak eller mulige framtidige unntak. 

iv) Treffe en foreløpig beslutning om at anmodningen ikke er grunnløs, useriøs eller inngitt i ond tro. 

c.  For at en anmodning skal kunne behandles videre av Privacy Shield-ombudet i henhold til dette memorandum, er det 

ikke nødvendig å dokumentere i anmodningen at den amerikanske regjering rent faktisk har hatt tilgang til den 

anmodende partens opplysninger gjennom signaletterretningsaktiviteter. 

4. Forpliktelser med hensyn til kommunikasjon med EU-klagebehandlingsorganet som inngir en anmodning 

a.  Privacy Shield-ombudet skal bekrefte mottak av anmodningen til EU-klagebehandlingsorganet som inngir en 

anmodning. 

b.  Privacy Shield-ombudet skal foreta en første gjennomgåelse for å sikre at anmodningen er utfylt i samsvar med avsnitt  

3 bokstav b). Dersom Privacy Shield-ombudet oppdager mangler i eller har spørsmål om anmodningen, skal ombudet 

forsøke å løse disse problemene i samarbeid med EU-klagebehandlingsorganet som inngir anmodningen.  
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c.  Dersom Privacy Shield-ombudet for å fremme behandlingen av anmodningen har behov for mer informasjon om 

anmodningen, eller dersom privatpersonen som opprinnelig innga anmodningen, må treffe særlige tiltak, skal Privacy 

Shield-ombudet underrette EU-klagebehandlingsorganet som har inngitt anmodningen. 

d.  Privacy Shield-ombudet vil spore status for anmodningene og ved behov legge fram oppdateringer for EU-

klagebehandlingsorganet som har inngitt anmodningen. 

e.  Når en anmodning er utfylt som beskrevet i avsnitt 3 i dette memorandum, vil Privacy Shield-ombudet gi et rettidig og 

egnet svar til EU-klagebehandlingsorganet som har inngitt anmodningen, idet det tas hensyn til den løpende 

forpliktelsen om å verne opplysninger i henhold til gjeldende lover og politikk. Privacy Shield-ombudet vil svare  

EU-klagebehandlingsorganet som har inngitt anmodningen, med en bekreftelse på at i) klagen er blitt behørig 

undersøkt, og ii) at amerikansk rett, lover, presidentordrer, presidentdirektiver og byråretningslinjer, idet det tas hensyn 

til begrensningene og garantiene beskrevet i brevet fra ODNI, er overholdt, eller at en eventuell manglende overholdelse 

er blitt korrigert. Privacy Shield-ombudet vil verken bekrefte eller avkrefte at personen har vært et mål for overvåking, 

eller bekrefte hvilket spesifikt rettsmiddel som er blitt anvendt. Som forklart nærmere i avsnitt 5 vil FOIA-anmodninger 

bli behandlet som fastsatt i denne loven og gjeldende bestemmelser. 

f.  Privacy Shield-ombudet vil kommunisere direkte med EU-klagebehandlingsorganet, som igjen vil ha ansvar for å kom-

munisere med privatpersonen som inngir anmodningen. Dersom direkte kommunikasjon er en del av de underliggende 

prosessene beskrevet nedenfor, vil slik kommunikasjon finne sted i samsvar med eksisterende framgangsmåter. 

g.  De forpliktende tilsagnene i dette memorandum får ikke anvendelse på generelle påstander om at Privacy Shield-avtalen 

mellom EU og De forente stater er i strid med Den europeiske unions krav til vern av personopplysninger. De 

forpliktende tilsagnene i dette memorandum er avgitt på grunnlag av Europakommisjonens og den amerikanske 

regjerings felles forståelse av at det som følge av nevnte tilsagns omfang i henhold til denne mekanismen, kan oppstå 

ressursbegrensninger, herunder med hensyn til anmodninger i henhold til Freedom of Information Act (FOIA). Dersom 

utøvelsen av Privacy Shield-ombudets funksjoner i betydelig grad overskrider rimelige ressursbegrensninger og gjør det 

umulig å oppfylle disse forpliktelsene, vil den amerikanske regjering drøfte relevante justeringer for å rette opp 

situasjonen med Europakommisjonen. 

5.  Anmodninger om informasjon. Anmodninger om innsyn i den amerikanske regjerings registre kan inngis og behandles i 

henhold til Freedom of Information Act (FOIA). 

a.  FOIA gjør det mulig for enhver person, uavhengig av vedkommendes statsborgerskap, å søke om innsyn i føderale 

byråers eksisterende registre. Denne loven er kodifisert i United States Code (5 U.S.C. § 552). Loven og ytterligere 

informasjon om FOIA er tilgjengelig på www.FOIA.gov og http://www.justice.gov/oip/foia-resources. Hvert byrå har 

en Chief FOIA Officer og har på sitt offentlige nettsted lagt ut informasjon om hvordan FOIA-anmodninger inngis til 

byrået. Byråene har innført prosesser for å rådføre seg med hverandre om FOIA-anmodninger som omfatter registre i 

andre byråer. 

b.  Eksempler: 

i) Office of the Director of National Intelligence (ODNI) har opprettet «ODNI FOIA-portalen» for ODNI: 

http://www.dni.gov/index.php/about-this-site/foia. Denne portalen inneholder informasjon om hvordan man inngir 

en anmodning, kontrollerer status for en eksisterende anmodning og får tilgang til informasjon som er utgitt og 

publisert av ODNI i henhold til FOIA. ODNI FOIA-portalen har lenker til andre FOIA-nettsteder for enheter innen 

etterretningssamfunnet: http://www.dni.gov/index.php/about-this-site/foia/other-ic-foia-sites. 

ii) Justisdepartementets Office of Information Policy stiller til rådighet omfattende informasjon om FOIA: 

http://www.justice.gov/oip. Dette omfatter ikke bare informasjon om hvordan en FOIA-anmodning inngis til 

justisdepartementet, men også veiledning til den amerikanske regjering om fortolkning og anvendelse av FOIA-

krav.  
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c.  I henhold til FOIA er innsyn i offentlige myndigheters registre omfattet av visse angitte unntak. Disse omfatter begrens-

ninger når det gjelder innsyn i gradert informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet, tredjeparters personopplysninger og 

informasjon som gjelder etterforskning i forbindelse med rettshåndheving, og kan sammenlignes med de 

begrensningene som de enkelte EU-medlemsstatene pålegger i sine egne lover om innsyn. Disse begrensningene gjelder 

både for amerikanske og ikke-amerikanske personer. 

d.  Tvister om utlevering av registre som det anmodes om i henhold til FOIA, kan påklages administrativt og deretter ved 

føderale domstoler. Domstolen skal treffe en de novo-avgjørelse om hvorvidt registrene holdes tilbake på lovlig vis  

(5 U.S.C. § 552 (a) (4) (B)), og kan tvinge offentlige myndigheter til å gi innsyn i registre. I noen tilfeller har domstoler 

omstøtt myndighetenes avgjørelser om at informasjon ikke skal utleveres fordi den er gradert. Selv om det ikke gis 

skadeserstatning, kan domstolene tilkjenne et beløp til dekning av advokathonorarer. 

6.  Anmodninger om ytterligere tiltak. En anmodning med påstand om lovovertredelse eller annen tjenesteforsømmelse vil 

bli henvist til vedkommende amerikanske offentlige organ, herunder uavhengige tilsynsorganer, med myndighet til å 

undersøke den aktuelle anmodningen og gripe inn ved manglende overholdelse som beskrevet nedenfor. 

a.  Generalinspektører («Inspectors Generals») har lovfestet uavhengighet og omfattende myndighet til å foreta 

undersøkelser, revisjoner og gjennomgåelser av programmer, herunder om bedrageri og misbruk eller overtredelse av 

loven, og kan anbefale korrigerende tiltak. 

i) Ved Inspector General Act fra 1978 med etterfølgende endringer ble det opprettet uavhengige og objektive enheter, 

føderale generalinspektører, i de fleste byråer. Deres oppgave er å bekjempe sløsing, bedrageri og misbruk i de 

respektive byråenes programmer og virksomhet. Generalinspektørene har i denne forbindelse ansvar for å 

gjennomføre revisjoner og undersøkelser knyttet til eget byrås programmer og virksomhet. Generalinspektørene 

sørger også for ledelse og samordning og anbefaler retningslinjer for aktiviteter med henblikk på å fremme 

sparsomhet, produktivitet og effektivitet samt forebygging og avsløring av bedrageri og misligheter i byråets 

programmer og virksomhet. 

ii) Hver enhet innen etterretningssamfunnet har sitt eget generalinspektørkontor (Office of the Inspector General) med 

ansvar for å føre tilsyn med blant annet utenlandsetterretningsaktiviteter. En rekke rapporter fra generalinspektørene 

om etterretningsprogrammer er offentliggjort. 

iii) Eksempler: 

— Office of the Inspector General of the Intelligence Community (IC IG) ble opprettet i henhold til avsnitt 405 i 

Intelligence Authorization Act of Fiscal Year 2010 (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ259/ 

pdf/PLAW-111publ259.pdf). IC IG har ansvar for å utføre revisjoner, undersøkelser, inspeksjoner og 

gjennomgåelser av det amerikanske etterretningssamfunnet med henblikk på å identifisere og håndtere 

systemrelaterte risikoer, sårbare områder og svakheter som er knyttet til etterretningsbyråenes oppdrag, med 

det som mål å bedre etterretningssamfunnets økonomi og effektivitet. IC IG har myndighet til å undersøke 

klager eller informasjon om påståtte overtredelser av lover, regler og forskrifter samt påstander om sløsing, 

bedrageri, maktmisbruk eller en alvorlig eller spesifikk fare for folkehelsen og den offentlig sikkerhet i 

forbindelse med ODNIs og/eller etterretningssamfunnets etterretningsprogrammer og -aktiviteter. Informasjon 

om hvordan IC IG kan kontaktes direkte for å inngi en rapport finnes på nettstedet til IC IG: 

http://www.dni.gov/index.php/about-this-site/contact-the-ig. 

— Office of the Inspector General (OIG) i det amerikanske justisdepartementet (https://www.justice.gov) er en 

uavhengig enhet opprettet ved lov som har som oppgave å avsløre og forebygge sløseri, bedrageri, misbruk og 

feil i justisdepartementets programmer og blant departementets personell, og å fremme økonomi og effektivitet 

i disse programmene. OIG undersøker påståtte straffe- og sivilrettslige overtredelser begått av justisdepar-

tementets ansatte og reviderer og inspiserer også departementets programmer. OIG har myndighet til å 

behandle alle klager på tjenesteforsømmelse begått av justisdepartementets ansatte, herunder Federal Bureau 

of Investigation, Drug Enforcement Administration, Federal Bureau of Prisons, U.S. Marshals Service, Bureau 

of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, United States Attorneys Offices og ansatte som arbeider i 

andre avdelinger eller på kontorer i justisdepartementet. (Det eneste unntaket er at påstander om tjenestefor-

sømmelse begått av en av departementets jurister eller rettshåndhevingstjenestemenn og som er knyttet til 

utøvelsen av juristens myndighet til å undersøke, gå til sak eller yte juridisk bistand, hører inn under 



Nr. 62/784 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

departementets Office of Professional Responsibility.) I henhold til avsnitt 1001 i USA Patriot Act, som ble 

undertegnet 26. oktober 2001, skal generalinspektøren gjennomgå informasjon og motta klager med påstand 

om krenkelser av borgerrettigheter og borgerlige frihetsrettigheter begått av justisdepartementets ansatte. OIG 

har et offentlig nettsted (https://www.oig.justice.gov) med en «direktelinje» for inngivelse av klager 

(https://www.oig.justice.gov/hotline/index.htm). 

b.  Den amerikanske regjerings kontorer og enheter med ansvar for personvern og borgerlige frihetsrettigheter har også 

relevante ansvarsområder. Eksempler: 

i) Ved avsnitt 803 i Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act fra 2007, kodifisert i United States 

Code i 42 U.S.C. § 2000-ee1, utnevnes det ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter («privacy and 

civil liberties officers») i visse departementer og byråer (herunder utenriksdepartementet, justisdepartementet og 

ODNI). I avsnitt 803 presiseres det at disse ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter skal være 

hovedrådgivere for bl.a. å sikre at disse departementene, byråene eller enhetene har innført egnede framgangsmåter 

for å håndtere klager fra privatpersoner som påstår at et departement, et byrå eller en enhet har krenket deres 

personvern eller borgerlige frihetsrettigheter. 

ii) ODNIs Civil Liberties and Privacy Office (ODNI CLPO) ledes av ODNI Civil Liberties Protection Officer, en 

stilling som ble opprettet ved National Security Act fra 1948 med etterfølgende endringer. ODNI CLPO har blant 

annet som oppgave å sikre at retningslinjene og prosedyrene til enhetene i etterretningssamfunnet i tilstrekkelig 

grad ivaretar personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene, og å gjennomgå og undersøke klager med påstand 

om misbruk eller krenkelse av borgerlige frihetsrettigheter og personvern i ODNIs programmer og aktiviteter. 

ODNI CLPO stiller informasjon til rådighet for allmennheten på sitt nettsted, herunder om inngivelse av klager: 

www.dni.gov/clpo. Dersom ODNI CLPO mottar en klage på krenkelse av personvernet eller de borgerlige 

frihetsrettighetene som omfatter etterretningssamfunnets programmer og aktiviteter, skal ODNI CLPO sammen 

med andre enheter i etterretningssamfunnet samordne hvordan klagen skal behandles videre i etterretnings-

samfunnet. National Security Agency (NSA) har også et Civil Liberties and Privacy Office som har et nettsted med 

informasjon om sine ansvarsområder (https://www.nsa.gov/civil_liberties/). Dersom informasjonen angir at et byrå 

ikke oppfyller kravene med hensyn til personvern (f.eks. et krav i henhold til avsnitt 4 i PPD-28), har byråene 

mekanismer som skal sikre at prinsippene overholdes, og at hendelsen gjennomgås og korrigeres. Byråene skal 

rapportere om tilfeller av manglende overholdelse i henhold til PPD-28 til ODNI. 

iii) Office of Privacy and Civil Liberties (OPCL) i justisdepartementet bistår departementets Chief Privacy and Civil 

Liberties Officer (CPCLO) i dennes oppgaver og ansvarsområder. OPCLs hovedoppgave er å verne den 

amerikanske befolkningens personvern og borgerlige frihetsrettigheter ved å gjennomgå, føre tilsyn med og 

samordne departementets personvernaktiviteter. OPCL yter juridisk bistand og veiledning til departementets 

enheter, sikrer at departementet oppfyller bestemmelsene om personvern, herunder i Privacy Act fra 1974, 

personvernbestemmelsene i både E-Government Act fra 2002 og Federal Information Security Management Act, 

samt forvaltningspolitiske direktiver utstedt i henhold til disse lovene, utvikler og gir opplæring om personvern til 

departementets ansatte, bistår CPCLO med å utarbeide departementets personvernprogram, utarbeider 

personvernrelaterte rapporter til presidenten og Kongressen og gjennomgår departementets informasjons-

håndteringspraksis for å sikre at den ikke er i strid med de borgerlige frihetsrettighetene og personvernet. OPCL 

informerer allmennheten om sine ansvarsområder på nettstedet http://www.justice.gov/opcl. 

iv) I henhold til 42 U.S.C. § 2000ee et seq. skal Privacy and Civil Liberties Oversight Board løpende gjennomgå i) 

retningslinjene og prosedyrene, samt gjennomføringen av disse, til departementene, byråene og enhetene innen den 

utøvende gren som gjelder tiltak for å beskytte nasjonen mot terrorisme med det formål å sikre at personvernet og 

de borgerlige frihetsrettigheter ikke krenkes, og ii) andre tiltak fra den utøvende makt med det formål å bestemme 

om slike tiltak i tilstrekkelig grad ivaretar personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene og er i samsvar med 

gjeldende lover, regler og retningslinjer på området personvern og borgerlige frihetsrettigheter. Det skal motta og 

gjennomgå rapporter og annen informasjon fra ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter og, 

dersom det er relevant, utstede anbefalinger til dem om deres aktiviteter. I henhold til avsnitt 803 i Implementing 

Recommendations of the 9/11 Commission Act fra 2007, kodifisert i 42 U.S.C. § 2000ee-1, skal ansvarlige for 

personvern og borgerlige frihetsrettigheter i åtte føderale byråer (herunder forsvarsministeren (Secretary of 

Defense), ministeren for nasjonal sikkerhet (Secretary of Homeland Security), direktøren for National Intelligence 

og direktøren for Central Intelligence Agency) og eventuelle andre byråer som er utpekt av PCLOB, inngi 
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periodiske rapporter til PCLOB, herunder om antall og arten av samt innholdet i klagene på påståtte overtredelser 

som det enkelte byrå har mottatt. I henhold til fullmaktsloven for PCLOB skal PCLOB motta disse rapportene og, 

dersom det er relevant, utstede anbefalinger til ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter med 

hensyn til deres aktiviteter. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Brev fra Edith Ramirez, leder for Federal Trade Commission 

7. juli 2016 

VIA E-POST 

Věra Jourová 

Kommissær for justis, forbrukersaker og likestilling 

Europakommisjonen 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussel 

Belgia 

Kjære kommissær Jourová 

De forente staters Federal Trade Commission («FTC») er glad for muligheten til å redegjøre for sin håndheving av det nye 

rammeverket for Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater («Privacy Shield-rammeverket» eller «rammeverket»). 

Vi mener at rammeverket vil komme til å spille en avgjørende rolle når det gjelder å fremme vern av personopplysninger som 

overføres i forbindelse med kommersielle transaksjoner i en stadig mer sammenkoplet verden. Det vil gi foretak mulighet til å 

gjennomføre viktige transaksjoner i den globale økonomien og samtidig sikre et fortsatt sterkt vern av personopplysningene til 

forbrukere i EU. FTC har lenge arbeidet for å sikre vern av personopplysninger på tvers av grensene og vil prioritere 

håndhevingen av det nye rammeverket høyt. Nedenfor redegjør vi for FTCs sterke håndheving av personvernet generelt, 

herunder vår håndheving av det opprinnelige «trygg havn»-programmet, og for FTCs strategi for å håndheve det nye 

rammeverket. 

FTC forpliktet seg første gang offentlig til å håndheve «trygg havn»-programmet i år 2000. Tidligere leder for FTC, Robert 

Pitofsky, sendte på dette tidspunktet et brev til Europakommisjonen der han redegjorde for at FTC forpliktet seg til å håndheve 

«trygg havn»-prinsippene for personvern strengt. FTC har oppfylt denne forpliktelsen gjennom nesten 40 håndhevingstiltak, en 

rekke ytterligere undersøkelser og samarbeid med individuelle personvernmyndigheter i EU om spørsmål av gjensidig 

interesse. 

Etter at Europakommisjonen i november 2013 uttrykte bekymring over forvaltningen og håndhevingen av «trygg havn»-

programmet, innledet vi og det amerikanske handelsdepartementet drøftinger med representanter fra Europakommisjonen for å 

finne ut hvordan programmet kunne styrkes. Samtidig med disse drøftingene traff Den europeiske unions domstol 6. oktober 

2015 en avgjørelse i Schrems-saken som bl.a. gjorde Europakommisjonens vedtak om tilstrekkeligheten av «trygg havn»-

programmet ugyldig. Etter denne avgjørelsen fortsatte vi å samarbeide tett med handelsdepartementet og Europakommisjonen 

med henblikk på å styrke personvernet for privatpersoner i EU. Privacy Shield-rammeverket er et resultat av disse løpende 

drøftingene. På samme måte som med «trygg havn»-programmet forplikter FTC seg herved til å håndheve det nye rammeverket 

strengt. Dette brevet formaliserer denne forpliktelsen. 

Vi bekrefter særlig våre forpliktende tilsagn på fire hovedområder: 1) Prioritering og undersøkelse av henviste saker, 2) 

håndtering av falske eller villedende påstander om deltakelse i Privacy Shield-ordningen, 3) løpende overvåking av pålegg og 

4) økt engasjement og samarbeid med EUs personvernmyndigheter. Nedenfor redegjør vi nærmere for de enkelte forpliktelsene 

og relevant bakgrunn for FTCs rolle når det gjelder å sikre forbrukernes personvern samt håndheving av «trygg havn»-

ordningen, og for det generelle «personvernlandskapet» i De forente stater(1). 

I. BAKGRUNN 

A. FTCs arbeid for å håndheve personvernet samt utarbeiding av strategi på dette området 

FTC har omfattende sivilrettslig håndhevingsmyndighet til å fremme forbrukervern og konkurranse på det kommersielle 

området. Som en del av sitt forbrukervernmandat håndhever FTC en lang rekke lover med henblikk på vern av 

  

(1) Ytterligere informasjon om De forente staters føderale og delstatlige personvernlover er angitt i tillegg A. FTCs nettsted inneholder i 

tillegg en oppsummering av våre nylige håndhevingstiltak på området personvern og sikkerhet: https://www.ftc.gov/reports/privacy-data-

security-update-2015. 
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forbrukeropplysninger. Den viktigste loven som håndheves av FTC, FTC Act, forbyr «urimelig» og «villedende» atferd eller 

praksis i forbindelse med handel(1). En erklæring, en utelatelse eller en praksis er villedende dersom den er konkret og kan 

antas å villede forbrukere som opptrer fornuftig ut fra omstendighetene(2). En atferd eller praksis er urimelig dersom den 

forårsaker, eller kan antas å forårsake, vesentlig skade for forbrukerne som med rimelighet ikke kan unngås, og som ikke 

oppveies av andre fordeler for forbrukerne eller konkurransen(3). FTC håndhever også målrettede lover om vern av 

opplysninger knyttet til helse, kreditt eller andre finansielle spørsmål, og om elektroniske opplysninger om barn, og har utstedt 

lovregler som gjennomfører hver av disse lovene. 

FTCs myndighet i henhold til FTC Act omfatter saker «i forbindelse med handel». FTC har ingen myndighet på området 

strafferettslig håndheving eller nasjonale sikkerhetsanliggender. De fleste andre statlige tiltak faller heller ikke inn under FTCs 

myndighet. Det er i tillegg en rekke unntak når det gjelder FTCs myndighet på området forretningsvirksomhet, herunder med 

hensyn til banker, luftfartsselskaper, forsikringsvirksomhet og de vanlige aktivitetene til leverandører av telekommunikasjon. 

FTC har heller ingen myndighet over de fleste ideelle organisasjoner, men har derimot myndighet over falske veldedige 

organisasjoner eller andre ideelle organisasjoner som rent faktisk arbeider for å oppnå fortjeneste. FTC har også myndighet over 

ideelle organisasjoner som arbeider for å oppnå fortjeneste for sine fortjenestesøkende medlemmer, herunder ved å gi 

betydelige økonomiske fordeler til disse medlemmene(4). I noen tilfeller faller FTCs myndighet sammen med andre 

rettshåndhevende organers myndighet. 

Vi har utviklet et sterkt samarbeid med føderale myndigheter og delstatsmyndigheter og samarbeider tett med dem for å 

samordne undersøkelser eller henvise saker når det er relevant. 

Håndheving er krumtappen i FTCs tilnærming til personvern. FTC har hittil anlagt over 500 saker knyttet til vern av 

forbrukeropplysninger. Disse sakene gjelder både elektroniske og ikke-elektroniske opplysninger og omfatter håndhevingstiltak 

overfor store og små selskaper med påstand om at de ikke har slettet sensitive forbrukeropplysninger på riktig måte, ikke har 

sikret forbrukeres personopplysninger, ulovlig har sporet forbrukere på nettet, har sendt søppelpost til forbrukere, installert 

spionprogramvare eller annen ondsinnet programvare på forbrukernes datamaskiner, brutt de amerikanske «Do Not Call»-

reglene og andre regler for telefonmarkedsføring og urettmessig har samlet inn og utvekslet forbrukeropplysninger på mobile 

enheter. FTCs håndhevingstiltak – både i den fysiske og digitale verdenen – sender et viktig budskap til selskaper om behovet 

for å sikre forbrukernes personvern. 

FTC har også gjennomført flere politiske initiativer med det formål å øke forbrukernes personvern, som er grunnlaget for FTCs 

håndhevingsarbeid. FTC har avholdt seminarer og utstedt rapporter med anbefalinger om beste praksis med det formål å bedre 

personvernet i det mobile økosystemet, øke åpenheten i datameglingsbransjen, maksimere fordelene ved stordata og samtidig 

begrense risikoene ved dette, særlig for forbrukere med lav inntekt og forbrukere som ikke har tilstrekkelig tilgang til tjenester, 

og understreke personvern- og sikkerhetsrelaterte konsekvenser av bl.a. ansiktsgjenkjenning og «tingenes internett». 

FTC driver også opplysningsvirksomhet rettet mot forbrukere og virksomheter for å øke virkningene av sitt håndhevingsarbeid 

og utarbeiding av politiske initiativer. FTC har benyttet en rekke forskjellige verktøyer – publikasjoner, nettbaserte ressurser, 

seminarer og sosiale medier – for å gjøre tilgjengelig opplæringsmateriale om en rekke emner, herunder mobilapper, barns 

personvern og datasikkerhet. Nylig lanserte FTC «Start With Security»-initiativet med ny rettledning for virksomheter som 

bygger på tidligere erfaringer fra byråets saker om datasikkerhet samt en rekke seminarer rundt om i landet. FTC har dessuten 

lenge vært ledende innen opplæring av forbrukere om grunnleggende datasikkerhet. I fjor hadde vårt nettsted OnGuard Online 

og det spanskspråklige motstykket Alerta en Línea over 5 millioner sidevisninger. 

B. Rettslig vern i De forente stater som forbrukere i EU drar nytte av 

Ordningen vil fungere innenfor rammen av de generelle personvernreglene som gjelder i De forente stater, og som beskytter 

forbrukere i EU på en rekke måter.  

  

(1) 15 U.S.C. § 45 (a). 

(2) Se FTC Policy Statement on Deception, vedlagt Cliffdale Assocs., Inc., 103 F.T.C. 110, 174 (1984), tilgjengelig på https://www.ftc.gov/ 

public-statements/1983/10/ftc-policy-statement-deception. 

(3) Se 15 U.S.C § 45 (n); FTC Policy Statement on Unfairness, vedlagt Int'l Harvester Co., 104 F.T.C. 949, 1070 (1984), tilgjengelig på 

https://www.ftc.gov/public-statements/1980/12/ftc-policy-statement-unfairness. 

(4) Se California Dental Ass'n v. FTC, 526 U.S. 756 (1999). 



Nr. 62/788 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

Forbudet i FTC Act mot urimelig eller villedende atferd eller praksis beskytter ikke bare amerikanske forbrukere mot ameri-

kanske selskaper, ettersom loven også omfatter praksis som 1) forårsaker eller vil kunne forårsake skade i De forente stater som 

med rimelighet kan forutses, eller 2) omfatter en konkret atferd i De forente stater. For å beskytte utenlandske forbrukere kan 

FTC dessuten bruke alle rettsmidler, herunder restitusjon, som er tilgjengelige for å beskytte amerikanske forbrukere. 

FTCs håndhevingsarbeid gagner både amerikanske og utenlandske forbrukere. Våre saker om håndheving av avsnitt 5 i FTC 

Act har f.eks. sørget for at både amerikanske og utenlandske forbrukeres personvern er blitt ivaretatt. I en sak mot en informa-

sjonsmegler, Accusearch, hevdet FTC at selskapets salg av fortrolige telefonregistre til tredjeparter uten forbrukernes viten eller 

samtykke var en urimelig praksis i strid med avsnitt 5 i FTC Act. Accusearch solgte opplysninger om både amerikanske og 

utenlandske forbrukere(1). Domstolen utstedte et rettslig pålegg mot Accusearch med bl.a. forbud mot markedsføring eller salg 

av forbrukeres personopplysninger uten skriftlig samtykke, med mindre opplysningene var lovlig innsamlede offentlig 

tilgjengelige opplysninger, og påla selskapet å betale en bot på nærmere 200 000 USD(2). 

FTCs forlik med TRUSTe er et annet eksempel. Det sikrer at forbrukere, herunder forbrukere i Den europeiske union, kan ha 

tillit til globale selvreguleringsorganisasjoners erklæringer om kontroll og sertifisering av nasjonale og utenlandske nett-

tjenester(3). Vår sak mot TRUSTe styrker dessuten selvreguleringssystemet for personvern mer generelt ved å sikre at enheter 

som spiller en viktig rolle i selvreguleringsordninger, herunder grensekryssende ordninger for personvern, stilles til ansvar. 

FTC håndhever dessuten andre målrettede lover hvis bestemmelser om vern også får anvendelse på ikke-amerikanske 

forbrukere, f.eks. Children's Online Privacy Protection Act («COPPA»). I henhold til COPPA skal operatører av nettsteder og 

nettjenester rettet mot barn eller nettsteder rettet mot allmennheten som bevisst samler inn personopplysninger fra barn under 

13 år, blant annet informere foreldrene og innhente et kontrollerbart samtykke fra foreldrene. USA-baserte nettsteder og  

-tjenester som omfattes av COPPA, og som samler inn personopplysninger fra utenlandske barn, skal overholde COPPA. 

Utenlandske nettsteder og nettjenester må også overholde COPPA dersom de er rettet mot barn i De forente stater, eller dersom 

de bevisst samler inn personopplysninger fra barn i De forente stater. I tillegg til amerikansk føderal rett som håndheves av 

FTC, kan det finnes visse andre lover på området forbrukervern og personvern på føderalt plan og delstatsplan som sikrer 

forbrukere i EU ytterligere fordeler. 

C. Håndheving av «trygg havn»-ordningen 

Som en del av sitt program for håndheving av reglene på området personvern og sikkerhet, har FTC også forsøkt å verne 

forbrukere i EU ved å anlegge saker om overtredelser av «trygg havn»-ordningen. FTC har anlagt 39 saker knyttet til «trygg 

havn»-ordningen: 36 saker om falske påstander om sertifisering og tre saker (mot Google, Facebook og Myspace) om påståtte 

overtredelser av «trygg havn»-prinsippene for personvern(4). Disse sakene viser at sertifiseringer kan håndheves, og at 

manglende overholdelse får konsekvenser. Forliksavgjørelser («consent orders») med en varighet på 20 år krever at Google, 

Facebook og Myspace gjennomfører omfattende personvernprogrammer som må være utformet på en rimelig måte med 

henblikk på å håndtere personvernrisikoer knyttet til utvikling og forvaltning av nye og eksisterende produkter og tjenester, og 

for å sikre vern av personopplysninger og opplysningssikkerheten. De omfattende personvernprogrammene som skal 

gjennomføres i henhold til disse avgjørelsene, skal identifisere forutsigbare vesentlige risikoer og omfatte kontrolltiltak for å 

håndtere disse risikoene. Selskapene skal også oversende løpende og uavhengige vurderinger av sine personvernprogrammer til 

FTC. Avgjørelsene forbyr også disse selskapene å avgi uriktige opplysninger om egen personvernpraksis og deltakelse i 

personvern- eller sikkerhetsprogrammer. Dette forbudet får også anvendelse på selskapers atferd og praksis i henhold til det nye 

  

(1) Se Office of the Privacy Commissioner of Canada, Complaint under PIPEDA against Accusearch, Inc., doing business as Abika.com, 

(https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2009/2009_009_0731_e.asp). Office of the Privacy Commissioner of Canada innga en amicus curiae-rapport 

i forbindelse med anken av FTC-saken og foretok sin egen undersøkelse og konkluderte med at Accusearchs praksis også var i strid med 

kanadisk rett. 

(2) Se FTC v. Accusearch, Inc., No 06CV015D (D. Wyo. 20. des. 2007), aff'd 570 F.3d 1187 (10th Cir. 2009). 

(3) Se In the Matter of True Ultimate Standards Everywhere, Inc., No. C-4512 (F.T.C. 12. mars 2015) (avgjørelse og kjennelse), tilgjengelig 

på https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150318trust-edo.pdf. 

(4) Se In the Matter of Google, Inc., No. C-4336 (F.T.C. 13. okt. 2011) (avgjørelse og kjennelse), tilgjengelig på https://www.ftc.gov/news-

events/press-releases/2011/03/ftc-charges-deceptive-privacy-practices-googles-rollout-its-buzz; In the Matter of Facebook, Inc., No.  

C-4365 (F.T.C. 27. juli 2012) (avgjørelse og kjennelse), tilgjengelig på https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/08/ftc-

approves-final-settlement-facebook; In the Matter of Myspace LLC, No. C-4369 (F.T.C. 30. aug. 2012) (avgjørelse og kjennelse), 

tilgjengelig på https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/09/ftc-finalizes-privacy-settlement-myspace. 
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Privacy Shield-rammeverket. FTC kan håndheve disse avgjørelsene ved å ilegge sivilrettslige sanksjoner. Google ble faktisk 

idømt en rekordstor bot på 22,5 millioner USD i 2012 etter påstander om at selskapet ikke hadde rettet seg etter avgjørelsen. 

Disse FTC-avgjørelsene bidrar til å beskytte over en milliard forbrukere over hele verden, hvorav flere hundre millioner er 

bosatt i Europa. 

I FTCs saker har det også vært fokus på falske, bedragerske eller villedende påstander om deltakelse i «trygg havn»-ordningen. 

FTC tar disse påstandene alvorlig. I saken FTC v. Karnani anla FTC i 2011 f.eks. sak mot en internettmarkedsfører i De forente 

stater med påstand om at vedkommende og vedkommendes selskap villedet britiske forbrukere til å tro at selskapet var basert i 

Det forente kongerike, herunder ved å bruke domenenavnet .uk og ved å oppgi priser i britisk valuta og henvise til det britiske 

postsystemet(1). Da forbrukerne mottok produktene, oppdaget de imidlertid uventede importavgifter, garantier som ikke var 

gyldige i Det forente kongerike, og omkostninger forbundet med å få pengene tilbake. FTC hevdet også at de saksøkte villedet 

forbrukerne med hensyn til deres deltakelse i «trygg havn»-ordningen. Alle de berørte forbrukerne befant seg i Det forente 

kongerike. 

Mange av våre andre saker om håndheving av «trygg havn»-ordningen har omfattet organisasjoner som hadde sluttet seg til 

«trygg havn»-ordningen, men som ikke fornyet sin årlige sertifisering, men fortsatte å framstille seg selv som deltakere. Som 

beskrevet nærmere nedenfor arbeider FTC også for å bekjempe falske påstander om deltakelse i Privacy Shield-ordningen. 

Denne strategiske håndhevingsaktiviteten utfyller handelsdepartementets økte innsats for å kontrollere at programkravene for 

sertifisering og ny sertifisering overholdes, departementets overvåking av at kravene faktisk overholdes, herunder ved bruk av 

spørreskjemaer rettet til deltakere som deltar i ordningen, og dets økte innsats for å identifisere falske påstander om deltakelse i 

ordningen og misbruk av ordningens sertifiseringsmerke(2). 

II.  PRIORITERING AV HENVISTE SAKER OG UNDERSØKELSER 

På samme måte som under «trygg havn»-ordningen vil FTC prioritere saker som henvises fra EU-medlemsstatene innenfor 

rammen av Privacy Shield-ordningen. Vi vil også prioritere saker om manglende overholdelse av retningslinjene for 

selvregulering knyttet til Privacy Shield-rammeverket som henvises fra selvreguleringsorganisasjoner og andre uavhengige 

tvisteløsningsorganer på personvernområdet. 

For å lette henvisningen av saker fra EU-medlemsstatene i henhold til rammeverket er FTC i ferd med å utarbeide en 

standardisert henvisningsprosess samt veiledning til EU-medlemsstater om hvilken type informasjon som gir FTC det beste 

grunnlaget for å undersøke en henvist sak. I forbindelse med dette vil FTC utpeke et internt kontaktpunkt for henvisninger fra 

EU-medlemsstatene. Det vil være til stor hjelp dersom henvisende myndighet foretar en forundersøkelse av den påståtte 

overtredelsen og kan samarbeide med FTC i en eventuell undersøkelse. 

Etter mottak av en sak henvist fra en EU-medlemsstat eller en selvreguleringsorganisasjon kan FTC treffe en rekke tiltak med 

hensyn til de henviste sakene. Vi kan f.eks. gjennomgå selskapets personvernprogrammer, innhente mer informasjon direkte fra 

selskapet eller fra tredjeparter, følge opp saken med henvisende instans, vurdere om overtredelsene inngår i et mønster eller 

omfatter et betydelig antall berørte forbrukere, vurdere om den henviste saken gjelder spørsmål som omfattes av 

handelsdepartementets myndighetsområde, vurdere om det vil være nyttig med opplysningskampanjer rettet mot forbrukere og 

virksomheter samt eventuelt innlede en håndhevingsprosedyre. 

FTC forplikter seg også til å utveksle informasjon om henviste saker med henvisende håndhevingsmyndigheter, herunder om 

status for de henviste sakene i henhold til lover og begrensninger om fortrolighet . I den grad det er mulig ut fra antall og type 

henviste saker som mottas, vil informasjonen omfatte en vurdering av de henviste sakene, herunder en beskrivelse av de 

viktigste punktene og eventuelle tiltak som er truffet for å håndtere lovovertredelser som faller inn under FTCs myndighet. FTC 

vil også gi henvisende myndighet tilbakemelding om typen henviste saker som er mottatt, for å gjøre innsatsen mot ulovlig 

atferd mer effektiv. Dersom en henvisende håndhevingsmyndighet ønsker informasjon om statusen for en bestemt henvist sak 

  

(1) Se FTC v. Karnani, No 2:09-cv-05276 (C.D. Cal. 20. mai 2011) (stipulert endelig kjennelse), tilgjengelig på https://www.ftc.gov/sites/ 

default/files/documents/cases/2011/06/110609karnanistip.pdf; se også Lesley Fair, FTC Business Center Blog, Around the World in Shady 

Ways, https://www.ftc.gov/blog/2011/06/around-world-shady-ways (9. juni 2011). 

(2) Brev fra Ken Hyatt, fungerende statssekretær for internasjonal handel, International Trade Administration, til Věra Jourová, kommissær for 

justis, forbrukersaker og likestilling. 



Nr. 62/790 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

for selv å kunne innlede en håndhevingsprosedyre, vil FTC i sitt svar ta hensyn til antall henviste saker som er under vurdering, 

samt krav til fortrolighet og andre lovfestede krav. 

FTC vil også samarbeide tett med personvernmyndighetene i EU for å yte bistand i forbindelse med håndheving. I relevante 

tilfeller kan dette omfatte informasjonsutveksling og etterforskningsbistand i henhold til U.S. SAFE WEB Act, som tillater at 

FTC bistår utenlandske rettshåndhevende organer når det utenlandske organet håndhever lover som forbyr praksis som i 

hovedsak tilsvarer praksis som er forbudt i de lovene som FTC håndhever(1). Som en del av denne bistanden kan FTC utveksle 

informasjon innhentet i forbindelse med en FTC-undersøkelse, innlede en obligatorisk prosedyre på vegne av personvern-

myndigheten i EU som foretar sin egen undersøkelse, og innhente muntlige vitneforklaringer fra vitner eller innklagede i 

forbindelse med personvernmyndighetens håndhevingsprosedyre, forutsatt at kravene i U.S. SAFE WEB Act overholdes. FTC 

bruker denne myndigheten jevnlig til å bistå andre myndigheter rundt om i verden i saker om personvern og forbrukervern(2). 

I tillegg til å prioritere Privacy Shield-relaterte saker som henvises fra EU-medlemsstater og selvreguleringsorganisasjoner på 

personvernområdet(3), vil FTC på eget initiativ og i relevant omfang undersøke mulige overtredelser av rammeverket ved bruk 

av en rekke verktøyer. 

FTC har i mer enn ti år hatt et robust program for å undersøke aspekter knyttet til personvern og sikkerhet i forbindelse med 

handelsorganisasjoner. Som en del av disse undersøkelsene har FTC rutinemessig undersøkt om den aktuelle enheten har avgitt 

erklæringer knyttet til «trygg havn»-ordningen. Dersom enheten har avgitt slike erklæringer og undersøkelsen avdekket en 

åpenbar overtredelse av «trygg havn»-prinsippene for personvern, har FTC tatt med påstander om overtredelse av «trygg 

havn»-ordningen i sine håndhevingstiltak. Vi vil fortsette å bruke denne proaktive strategien i forbindelse med det nye 

rammeverket. Det skal understrekes at FTC foretar langt flere undersøkelser enn de som fører til offentlige håndhevingstiltak. 

Mange av FTCs undersøkelser avsluttes dersom personalet ikke kan påvise en åpenbar lovovertredelse. Ettersom FTCs 

undersøkelser ikke er offentlige og dessuten fortrolige, skjer det ofte at det ikke offentliggjøres at en undersøkelse avsluttes. 

De nesten 40 håndhevingstiltakene truffet av FTC vedrørende «trygg havn»-ordningen vitner om FTCs fokus på å håndheve 

grensekryssende personvernprogrammer på en proaktiv måte. FTC vil søke etter potensielle overtredelser av rammeverket som 

ledd i personvern- og sikkerhetsundersøkelsene vi jevnlig foretar. 

III.  HÅNDTERING AV FALSKE ELLER VILLEDENDE PÅSTANDER OM DELTAKELSE I PRIVACY SHIELD-ORDNINGEN 

Som nevnt ovenfor vil FTC treffe tiltak mot enheter som feilaktig påstår at de deltar i ordningen. FTC vil prioritere saker 

henvist fra det amerikanske handelsdepartementet angående organisasjoner som ifølge departementet feilaktig påstår at de 

deltar i ordningen, eller bruker ordningens sertifiseringsmerke uten tillatelse. 

Vi understreker videre at dersom en organisasjon i sitt personvernprogram erklærer at den overholder Privacy Shield-

prinsippene, vil det faktum at den ikke er eller ikke lenger er registrert ved handelsdepartementet, i seg selv ikke frita organisa-

sjonen fra FTCs håndheving av de aktuelle forpliktelsene i henhold til ordningen.  

  

(1) Ved vurderingen av om FTC skal utøve sin myndighet i henhold til U.S. SAFE WEB Act, tar FTC bl.a. hensyn til det følgende: «A) Om 

det anmodende byrået har samtykket i å yte eller vil yte gjensidig bistand til FTC, B) om en overholdelse av anmodningen vil være til 

skade for De forente staters allmenne interesse og C) om det anmodende byråets undersøkelses- eller håndhevingsprosedyrer gjelder atferd 

eller praksis som forårsaker eller kan forårsake skade på et betydelig antall personer.» 15 U.S.C. § 46 (j) (3). Denne myndigheten får ikke 

anvendelse på håndheving av konkurranselover. 

(2) I regnskapsårene 2012–2015 brukte FTC f.eks. sin myndighet i henhold til U.S. SAFE WEB Act til å utveksle informasjon som svar på 

nærmere 60 anmodninger fra utenlandske organer, og utstedte nærmere 60 anmodninger om sivilrettslig granskning (tilsvarende admini-

strative pålegg) for å bistå i 25 utenlandske undersøkelser. 

(3) Selv om FTC ikke løser eller megler i klager fra individuelle forbrukere, bekrefter FTC at de vil prioritere Privacy Shield-relaterte saker 

som henvises fra personvernmyndigheter i EU. FTC bruker i tillegg klager i sin Consumer Sentinel-database, som en rekke andre 

rettshåndhevende organer har tilgang til, til å identifisere trender, fastsette prioriteringer for håndhevingen og identifisere mulige mål som 

skal undersøkes. Privatpersoner i EU kan inngi klager til FTC via det samme klagesystemet som det amerikanske borgere bruker: 

www.ftc.gov/complaint. Når det gjelder individuelle Privacy Shield-relaterte klager, kan det imidlertid være mest hensiktsmessig for 

privatpersoner i EU å inngi klager til personvernmyndigheten i egen medlemsstat eller til et alternativt tvisteløsningsorgan. 
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IV.  OVERVÅKING AV AVGJØRELSER 

FTC bekrefter også at FTC vil overvåke håndhevingsavgjørelser for å sikre at Privacy Shield-rammeverket overholdes. 

Vi vil stille krav om at rammeverket overholdes gjennom en rekke relevante forbudsbestemmelser i framtidige avgjørelser fra 

FTC knyttet til rammeverket. Dette omfatter forbud mot å oppgi uriktige opplysninger om rammeverket og andre personvern-

programmer når disse ligger til grunn for den underliggende FTC-saken. 

FTCs saker som gjelder håndheving av den opprinnelige «trygg havn»-ordningen, har vært lærerike. I de 36 sakene om falske 

eller villende påstander om «trygg havn»-sertifisering forbyr hver avgjørelse den saksøkte å avgi feilaktige opplysninger om 

vedkommendes deltakelse i «trygg havn»-ordningen eller andre personvern- eller sikkerhetsprogrammer, og krever at selskapet 

legger fram overholdelsesrapporter for FTC. I saker om overtredelse av «trygg havn»-prinsippene for personvern er selskaper 

blitt pålagt å gjennomføre omfattende personvernprogrammer og få vurdert disse programmene av uavhengige tredjeparter 

annethvert år i 20 år samt legge fram vurderingene for FTC. 

Overtredelse av FTCs forvaltningsavgjørelser kan føre til idømming av sivilrettslige sanksjoner på opptil 16 000 USD per 

overtredelse eller 16 000 USD per dag dersom overtredelsen fortsetter(1), noe som kan beløpe seg til flere millioner dollar 

dersom praksisen berører mange forbrukere. Enhver forlikavgjørelse inneholder også bestemmelser om rapportering og 

overholdelse. Enheter som omfattes av avgjørelser, skal oppbevare dokumenter som viser at de overholder prinsippene, i et 

nærmere bestemt antall år. Avgjørelsene skal også formidles til ansatte med ansvar for å overholde avgjørelser. 

FTC foretar en systematisk overvåking av at «trygg havn»-avgjørelser overholdes, som med alle sine avgjørelser. FTC tar 

håndheving av sine avgjørelser om personvern og datasikkerhet alvorlig og treffer tiltak for å håndheve dem dersom det er 

nødvendig. Som nevnt ovenfor betalte Google f.eks. en bot på 22,5 millioner USD som følge av påstander om at selskapet ikke 

hadde overholdt FTCs avgjørelse vedrørende selskapet. Det er viktig å understreke at FTCs avgjørelser vil fortsette å beskytte 

alle forbrukere over hele verden som er i kontakt med en virksomhet, ikke bare forbrukere som har inngitt klager. 

FTC vil fortsette å føre en nettbasert liste over selskaper som omfattes av avgjørelser truffet i forbindelse med håndheving av 

både «trygg havn»-ordningen og det nye Privacy Shield-rammeverket(2). I henhold til Privacy Shield-prinsippene kreves det nå 

at selskaper som blir gjenstand for en avgjørelse fra FTC eller en rettsavgjørelse på grunn av manglende overholdelse av 

prinsippene, skal offentliggjøre alle relevante rammeverkrelaterte avsnitt i overholdelses- eller vurderingsrapporter som legges 

fram for FTC, i den grad dette er forenlig med lover om og regler for fortrolighet. 

V. SAMARBEID MED PERSONVERNMYNDIGHETER I EU 

FTC anerkjenner at personvernmyndigheter i EU spiller en viktig rolle med hensyn til å sikre overholdelse av rammeverket og 

oppmuntrer til økt samråd og samarbeid på dette området. I tillegg til samråd med henvisende personvernmyndigheter om 

saksspesifikke spørsmål vil FTC delta i regelmessige møter med utpekte representanter fra artikkel 29-arbeidsgruppen med 

henblikk på en generell drøfting av hvordan samarbeidet om håndheving av rammeverket kan bedres. Sammen med 

handelsdepartementet, Europakommisjonen og representanter for artikkel 29-arbeidsgruppen vil FTC også delta i den årlige 

gjennomgåelsen av rammeverket for å drøfte gjennomføringen av det. 

FTC oppmuntrer også til utvikling av verktøyer som vil øke samarbeidet om håndheving av rammeverket med 

personvernmyndigheter i EU samt andre personvernmyndigheter rundt om i verden. Sammen med partnere med ansvar for 

håndheving i Den europeiske union og rundt om i verden lanserte FTC i fjor et varslingssystem innenfor rammen av Global 

Privacy Enforcement Network («GPEN») med henblikk på å utveksle informasjon om undersøkelser og fremme samordning av 

håndhevingsarbeidet. Dette GPEN-varslingsverktøyet kan være særdeles nyttig i forbindelse med Privacy Shield-rammeverket. 

FTC og personvernmyndigheter i EU kan bruke det til samordning av rammeverket og andre undersøkelser på området 

personvern, herunder som et utgangspunkt for å utveksle informasjon for å sikre et samordnet og mer effektivt personvern for 

  

(1) 15 U.S.C. § 45 (m), 16 C.F.R. § 1.98. 

(2) Se FTC, Business Center, Legal Resources, https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/legal-resources?type=case&field-consumer-

protection-topics-tid=251. 
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forbrukerne. Vi ser fram til å videreføre samarbeidet med deltakende myndigheter i EU om en mer generell anvendelse av 

GPEN-varslingssystemet og å utvikle andre verktøyer for å bedre samarbeidet om håndheving i saker om personvern, herunder 

saker som omfattes av rammeverket. 

FTC er glade over å kunne bekrefte sin forpliktelse om å håndheve det nye Privacy Shield-rammeverket. Vi ser også fram til å 

fortsette samarbeidet med våre kolleger i EU om vern av forbrukernes personopplysninger på begge sider av Atlanteren. 

 Vennlig hilsen 

 Edith Ramirez 

 Leder 

 _____  
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Tillegg A 

Konteksten for rammeverket for Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater: En oversikt over 

rammene for personvern og sikkerhet i De forente stater 

Det vernet som rammeverket for Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater («rammeverket») gir, er en del av det 

omfattende vernet av personopplysninger som det amerikanske rettssystemet som helhet sikrer. For det første har De forente 

staters Federal Trade Commission («FTC») et robust program for personvern og datasikkerhet i forbindelse med amerikansk 

handelspraksis som beskytter forbrukere over hele verden. For det andre har det skjedd en betydelig utvikling med hensyn til 

forbrukernes personvern og sikkerhet i De forente stater siden 2000 da den opprinnelige «trygg havn»-ordningen mellom EU og 

De forente stater ble vedtatt. Siden da er det vedtatt en rekke lover om personvern og sikkerhet på føderalt plan og delstatsplan, 

og antall offentlige og private tvister for å håndheve personvernrettigheter har økt betraktelig. De forente staters omfattende 

rettslige vern med hensyn til forbrukernes personvern og sikkerhet som gjelder amerikansk handelspraksis, utfyller det vernet 

som det nye rammeverket gir privatpersoner i EU. 

I. FTCs GENERELLE PROGRAM FOR HÅNDHEVING PÅ OMRÅDET PERSONVERN OG SIKKERHET 

FTC er De forente staters ledende forbrukervernbyrå med fokus på personvern i handelssektoren. FTC har myndighet til å 

anlegge sak mot urimelig og villedende atferd eller praksis som krenker forbrukernes personvern, samt til å håndheve mer 

målrettede personvernlover som har som formål å verne visse finansielle opplysninger og helseopplysninger, opplysninger om 

barn og opplysninger som brukes til å treffe visse avgjørelser om klassifisering av forbrukere. 

FTC har en unik erfaring når det gjelder å ivareta forbrukernes personvern. FTCs håndhevingstiltak har gjort det mulig å 

håndtere ulovlig praksis både på og utenfor internett. FTC har f.eks. truffet håndhevingstiltak mot velkjente selskaper som 

Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Wyndham, Oracle, HTC og Snapchat samt mindre kjente selskaper. FTC har anlagt sak 

mot virksomheter på grunnlag av påstander om at de har sendt søppelpost til forbrukere, installert spionprogramvare på 

datamaskiner, unnlatt å sikre forbrukernes personopplysninger, sporet forbrukere ulovlig på internett, krenket barns personvern, 

ulovlig har samlet inn opplysninger på forbrukernes mobile enheter og unnlatt å sikre nettilkoplede enheter som brukes til 

lagring av personopplysninger. De avgjørelsene som er truffet i disse sakene, har vanligvis medført løpende overvåking fra 

FTCs side i en periode på 20 år, hindret ytterligere lovovertredelser og pålagt virksomheter betydelige økonomiske sanksjoner i 

tilfelle manglende overholdelse av avgjørelsen(1). Det er viktig å understreke at FTCs avgjørelser ikke bare verner de som har 

klaget over et problem, men alle forbrukere som vil ha med virksomheten å gjøre i framtiden. I en internasjonal sammenheng 

har FTC myndighet til å verne forbrukere i hele verden mot praksis som finner sted i De forente stater(2). 

Hittil har FTC anlagt over 130 saker om søppelpost og spionprogramvare, over 120 saker om brudd på «Do Not Call»-

ordningen i forbindelse med telefonmarkedsføring, over 100 saker i forbindelse med Fair Credit Reporting Act, nesten 60 saker 

om datasikkerhet, mer enn 50 generelle saker om personvern, nesten 30 saker om brudd på Gramm-Leach-Bliley Act og over 

20 saker om håndheving av Children's Online Privacy Protection Act («COPPA»)(3). I tillegg til disse sakene har FTC også 

utstedt og offentliggjort advarselsbrev(4).  

  

(1) Enhver enhet som ikke retter seg etter en FTC-avgjørelse, kan ilegges en bot på opptil 16 000 USD per overtredelse eller 16 000 USD per 

dag dersom overtredelsen fortsetter. Se 15 U.S.C. § 45 (l); 16 C.F.R. § 1.98 (c). 

(2) Kongressen har uttrykkelig bekreftet FTCs myndighet til å gjøre bruk av rettsmidler, herunder restitusjon, i forbindelse med enhver atferd 

eller praksis som involverer utenlandsk handel, og som 1) forårsaker eller vil kunne forårsake skade i De forente stater som med rimelighet 

kan forutses, eller 2) omfatter en konkret atferd i De forente stater. Se 15 U.S.C. § 45 (a) (4). 

(3) I FTCs saker om personvern og datasikkerhet er det i visse tilfeller blitt hevdet at et selskap har vært involvert i både urimelig eller 

villedende praksis; disse sakene omfatter noen ganger også påståtte overtredelser av flere lover, f.eks. Fair Credit Reporting Act, Gramm-

Leach-Bliley Act og COPPA. 

(4) Se f.eks. pressemelding, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Children's App Maker BabyBus About Potential COPPA Violations  

(22. des. 2014), https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/12/ftc-warns-childrens-app-maker-babybus-about-potential-coppa, 

pressemelding, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Broker Operations of Possible Privacy Violations (7. mai 2013), https:// 

www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/05/ftc-warns-data-broker-operations-possible-privacy-violations, pressemelding, Fed. Trade 

Comm'n, FTC Warns Data Brokers That Provide Tenant Rental Histories They May Be Subject to Fair Credit Reporting Act  

(3. apr. 2013), https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/04/ftc-warns-data-brokers-provide-tenant-rental-histories-they-may. 
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Som en del av sin historisk sett sterke håndheving på området personvern har FTC også regelmessig undersøkt eventuelle 

overtredelser av «trygg havn»-programmet. Siden «trygg havn»-programmet ble vedtatt, har FTC på eget initiativ foretatt en 

rekke undersøkelser av overholdelsen av programmet og har ført 39 saker mot amerikanske selskaper for brudd på «trygg 

havn»-programmet. FTC vil videreføre denne proaktive strategien ved å prioritere håndhevingen av det nye rammeverket. 

II.  IVARETAKELSE AV FORBRUKERNES PERSONVERN PÅ FØDERALT PLAN OG DELSTATSPLAN 

Oversikten over håndhevingen av «trygg havn»-ordningen som finnes som et vedlegg til Europakommisjonens beslutning om 

tilstrekkelig beskyttelsesnivå, inneholder en oppsummering av mange av de føderale og delstatlige personvernlovene som gjaldt 

da «trygg havn»-programmet ble vedtatt i 2000(1). På det daværende tidspunkt ble innsamling og bruk av personopplysninger 

til kommersielle formål regulert av en rekke føderale lover som foruten avsnitt 5 i FTC Act omfattet Cable Communications 

Policy Act, Driver's Privacy Protection Act, Electronic Communications Privacy Act, Electronic Funds Transfer Act, Fair 

Credit Reporting Act, Gramm-Leach-Bliley Act, Right to Financial Privacy Act, Telephone Consumer Protection Act og Video 

Privacy Protection Act. En rekke delstater hadde også tilsvarende lover på disse områdene. 

Siden 2000 har det skjedd mye på både føderalt plan og delstatsplan som har styrket forbrukernes personvern(2). På føderalt 

plan endret FTC f.eks. COPPA-regelen i 2013 for å styrke vernet av barns personopplysninger. FTC har også utstedt to regler 

som gjennomfører Gramm-Leach-Bliley Act – Privacy Rule og Safeguards Rule – som pålegger finansinstitusjoner(3) å 

offentliggjøre sin praksis for utveksling av informasjon og å gjennomføre et omfattende informasjonssikkerhetsprogram for å 

verne forbrukeropplysninger(4). Fair and Accurate Credit Transactions Act («FACTA»), vedtatt i 2003, supplerer også den 

mangeårige amerikanske kredittlovgivningen med det formål å fastsette krav til maskering, utveksling og sletting av visse 

sensitive finansielle opplysninger. FTC har vedtatt en rekke regler i henhold til FACTA om bl.a. forbrukernes rett til en gratis 

årlig kredittrapport, krav til sikker sletting av opplysninger i forbrukerrapporter, forbrukernes rett til reservere seg mot å motta 

visse tilbud om kreditt og forsikring, forbrukernes rett til å nekte bruk av opplysninger som leveres av et tilknyttet selskap, til å 

markedsføre dets produkter og tjenester, og krav til at finansinstitusjoner og kreditorer skal gjennomføre programmer for å 

avdekke og forebygge identitetstyveri(5). Reglene vedtatt i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act ble 

dessuten revidert i 2013, og det ble innført nye garantier for vern av og sikkerhet for personopplysninger som gjelder helse(6). 

Regler som beskytter forbrukere mot uønskede oppringninger med telefonmarkedsføring, automatiske oppringninger og 

søppelpost, har også trådt i kraft. Kongressen har dessuten vedtatt lover som krever at visse selskaper som samler inn 

helseopplysninger, skal underrette forbrukerne dersom det skjer en overtredelse(7). 

Delstatene har også vært svært aktive når det gjelder å vedta lover knyttet til personvern og sikkerhet. Siden 2000 har  

47 delstater, District of Columbia, Guam, Puerto Rico og De amerikanske Jomfruøyer vedtatt lover som krever at virksomheter 

  

(1) Se U.S. Dep't of Commerce, Safe Harbor Enforcement Overview (https://build.export.gov/main/safeharbor/eu/eg_main_018476). 

(2) Se Daniel J. Solove & Paul Schwartz, Information Privacy Law (femte utgave 2015) for å få et mer omfattende sammendrag av det 

rettslige vernet i De forente stater. 

(3) I Gramm-Leach-Bliley Act defineres finansinstitusjoner svært bredt og omfatter alle virksomheter som «i vesentlig grad beskjeftiger seg 

med» levering av finansielle produkter eller tjenester. Dette omfatter f.eks. sjekkinnløsningsvirksomheter, «payday lenders» (lån fram til 

og som innløses neste lønningsdag), boliglånmeglere, långivere som ikke er banker, takstmenn for personlige eiendeler eller fast eiendom, 

og selskaper som utarbeider skattemeldinger for næringsdrivende. 

(4) I forbindelse med Consumer Financial Protection Act fra 2010 («CFPA»), Title X of Pub. L. 111-203, 124 Stat. 1955 (21. juli 2010) (også 

kjent som «Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act») ble den største delen av FTCs reguleringsmyndighet i henhold 

til Gramm-Leach-Bliley Act overført til Consumer Financial Protection Bureau («CFPB»). FTC har fortsatt håndhevingsmyndighet i 

henhold til Gramm-Leach- Bliley Act samt reguleringsmyndighet for Safeguards Rule og begrenset reguleringsmyndighet i henhold til 

Privacy Rule når det gjelder bilforhandlere. 

(5) I henhold til CFPA deler FTC sin håndhevingsrolle i henhold til FCRA med CFPB, men en stor del av reguleringsmyndigheten er overført 

til CFPB (med unntak av Red Flags Rule og Disposal Rule). 

(6) Se 45 C.F.R. punkt 160, 162, 164. 

(7) Se f.eks. American Recovery & Reinvestment Act fra 2009, Pub. L. No 111-5, 123 Stat. 115 (2009) og relevante forordninger, 45 C.F.R. 

§§ 164.404-164.414; 16 C.F.R. punkt 318. 
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skal underrette personer om brudd på sikkerheten for personopplysninger(1). Minst 32 delstater og Puerto Rico har lover om 

sletting av opplysninger der det er innført krav om tilintetgjøring eller sletting av personopplysninger(2). En rekke delstater har 

også vedtatt generelle lover om datasikkerhet. I tillegg har California vedtatt en rekke lover om personvern, herunder en lov 

som krever at selskaper skal ha personvernprogrammer og offentliggjøre sin praksis for ikke-sporing («Do Not Track»)(3), en 

«Shine the Light»-lov som pålegger datameglere større åpenhet(4), og en lov om en «sletteknapp» som gjør det mulig for 

mindreårige å be om å få slettet visse opplysninger fra sosiale medier(5). Ved hjelp av disse lovene og annen myndighet har 

myndigheter på føderalt plan og delstatsplan ilagt selskaper som har unnlatt å sikre vern av forbrukernes personopplysninger, 

betydelige bøter(6). 

Søksmål anlagt av privatpersoner har også ført til dommer og forlik som har sikret forbrukerne ytterligere personvern og 

datasikkerhet. I 2015 samtykket Target f.eks. i å betale 10 millioner USD som en del av et forlik med kunder som hevdet at 

deres personlige finansielle opplysninger var blitt brakt i fare som følge av et omfattende brudd på opplysningssikkerheten.  

I 2013 samtykket AOL i å betale 5 millioner USD som en del av et forlik for å løse et gruppesøksmål på grunnlag av en påstand 

om utilstrekkelig anonymisering i forbindelse med offentliggjøring av søkespørringene til hundretusentalls AOL-medlemmer. 

En føderal domstol avgjorde også at Netflix skulle betale 9 millioner USD for angivelig å ha oppbevart leiehistorikk i strid med 

Video Privacy Protection Act fra 1988. Føderale domstoler i California godkjente to separate forlik med Facebook, det ene 

pålydende 20 millioner USD, det andre pålydende 9,5 millioner USD, vedrørende selskapets innsamling, bruk og utveksling av 

brukernes personopplysninger. I 2008 godkjente en delstatsdomstol i California et forlik pålydende 20 millioner USD med 

LensCrafters pga. ulovlig utlevering av forbrukernes helseopplysninger. 

Kort sagt gir De forente stater et betydelig rettslig vern med hensyn til forbrukernes personvern og sikkerhet, noe som også 

framgår av dette sammendraget. Det nye Privacy Shield-rammeverket, som sikrer privatpersoner i EU omfattende garantier, vil 

inngå i en større sammenheng der forbrukernes personvern og sikkerhet fortsatt er en viktig prioritering. 

 _____  

  

(1) Se f.eks. National Conference of State Legislatures («NCSL»), State Security Breach Notification Laws (4. jan. 2016), tilgjengelig på 

http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/security-breach-notification-laws.aspx. 

(2) NCSL, Data Disposal Laws (12. jan. 2016), tilgjengelig på http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/ 

data-disposal-laws.aspx. 

(3) Cal. Bus. & Professional Code §§ 22575–22579. 

(4) Cal. Civ. Code §§ 1798.80–1798.84. 

(5) Cal. Bus. & Professional Code § 22580–22582. 

(6) Se Jay Cline, U.S. Takes the Gold in Doling Out Privacy Fines, Computerworld (17. feb. 2014), tilgjengelig på http:// 

www.computerworld.com/s/article/9246393/Jay-Cline-U.S.-takes-the-gold-in-doling-out-privacy-fines?taxonomyId=17&pageNumber=1. 
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VEDLEGG V 

Brev fra Anthony Foxx, De forente staters transportminister 

19. februar 2016 

Kommissær Vera Jourová 

Europakommisjonen 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussel 

Belgia 

Angående: Rammeverket for Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater 

Kjære kommissær Jourová 

De forente staters transportdepartement («departementet») er glad over muligheten til å beskrive sin rolle i håndhevingen av 

rammeverket for Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater. Dette rammeverket spiller en avgjørende rolle når det 

gjelder å fremme vern av personopplysninger som overføres i forbindelse med kommersielle transaksjoner i en stadig mer 

sammenkoplet verden. Det gjør det mulig for foretak å gjennomføre viktige transaksjoner i den globale økonomien og samtidig 

sikre et fortsatt sterkt vern av personopplysningene til forbrukere i EU. 

Transportdepartementet forpliktet seg første gang offentlig til å håndheve «trygg havn»-ordningen i et brev til Europakommi-

sjonen for over 15 år siden. I dette brevet forpliktet transportdepartementet seg til å håndheve «trygg havn»-prinsippene for 

personvern strengt. Transportdepartementet fortsetter å overholde denne forpliktelsen, noe som understrekes i dette brevet. 

Transportdepartementet bekrefter på nytt sine forpliktelser på følgende sentrale områder: 1) Prioritering av undersøkelser av 

påståtte overtredelser av Privacy Shield-ordningen, 2) iverksetting av egnede håndhevingstiltak mot enheter som framsetter 

falske eller villedende påstander om Privacy Shield-sertifisering, og 3) overvåking og offentliggjøring av håndhevings-

avgjørelser angående overtredelse av Privacy Shield-ordningen. Vi redegjør for hver av disse forpliktelsene og for den relevante 

bakgrunnen for transportdepartementets rolle når det gjelder å ivareta forbrukernes personvern og håndheve Privacy Shield-

rammeverket. 

I. BAKGRUNN 

A. Transportdepartementets myndighet på området personvern 

Departementet er sterkt opptatt av å sikre vern av opplysninger som forbrukere gir flyselskaper og billettagenter. 

Transportdepartementets myndighet til å treffe tiltak på dette området er hjemlet i 49 U.S.C. 41712, som forbyr transportører 

eller billettagenter å benytte «urimelige eller villedende praksis eller urimelige konkurransemetoder», som er eller kan være til 

skade for forbrukeren, ved salg av lufttransportytelser. Avsnitt 41712 er utformet etter avsnitt 5 i Federal Trade Commission 

(FTC) Act (15 U.S.C. 45). I henhold til vår tolkning forbyr vår lov om urimelig eller villedende praksis luftfartsselskaper eller 

billettagenter 1) å overtre vilkårene i sitt personvernprogram eller 2) å samle inn eller utlevere personopplysninger på en måte 

som strider mot den offentlige orden, er umoralsk eller medfører en betydelig skade for forbrukerne som ikke oppveies av andre 

fordeler. Vi tolker også avsnitt 41712 dithen at det er forbudt for transportører og billettagenter 1) å overtre enhver regel utstedt 

av departementet som identifiserer en spesifikk personvernpraksis som urimelig eller villedende, eller 2) å overtre Children's 

Online Privacy Protection Act (COPPA) eller FTCs regler som gjennomfører COPPA. I henhold til føderal rett er det bare 

transportdepartementet som har myndighet til å regulere luftfartsselskapenes personvernpraksis, og departementet deler 

myndighet med FTC når det gjelder billettagenters personvernpraksis ved salg av lufttransportytelser. 

Når en transportør eller selger av lufttransportytelser offentlig forplikter seg til å overholde personvernprinsippene i Privacy 

Shield-rammeverket, kan departementet derfor benytte sin lovfestede myndighet i henhold til avsnitt 41712 for å sikre at disse 

prinsippene overholdes. Når en passasjer gir opplysninger til en transportør eller billettagent som har forpliktet seg til å 

overholde prinsippene for personvern i Privacy Shield-rammeverket, vil enhver manglende overholdelse av prinsippene fra 

transportørens eller billettagentens side derfor utgjøre en overtredelse av avsnitt 41712.  
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B. Håndhevingspraksis 

Departementets Office of Aviation Enforcement and Proceedings (Aviation Enforcement Office) undersøker og anlegger saker i 

henhold til 49 U.S.C. 41712. Det håndhever det lovfestede forbudet i avsnitt 41712 mot urimelig og villedende praksis 

hovedsakelig gjennom forhandlinger, utarbeiding av forbud mot fortsatt virksomhet («cease and desist orders») og utkast til 

avgjørelser om sivilrettslige sanksjoner. Kontoret får primært kjennskap til potensielle overtredelser gjennom klager det mottar 

fra privatpersoner, reisebyråer, luftfartsselskaper og amerikanske og utenlandske offentlige organer. Forbrukere kan inngi 

personvernrelaterte klager på luftfartsselskaper og billettagenter via transportdepartementets nettsted(1). 

Dersom det ikke inngås et rimelig og egnet forlik i en sak, har Aviation Enforcement Office myndighet til å innlede en 

håndhevingsprosedyre med bevishøring for en av transportdepartementets forvaltningsdommere («administrative law judge» – 

ALJ). ALJ har myndighet til å utstede forbud mot fortsatt virksomhet («cease-and desist orders») og sivilrettslige sanksjoner. 

Overtredelser av avsnitt 41712 kan føre til utstedelse av forbud mot fortsatt virksomhet og ilegging av sivilrettslige sanksjoner 

på opptil 27 500 USD for hver overtredelse av avsnitt 41712. 

Departementet har ikke myndighet til å tilkjenne skadeserstatning eller gi økonomisk godtgjøring til individuelle klagere. 

Departementet har imidlertid myndighet til å godkjenne forlik som inngås på bakgrunn av undersøkelser foretatt av Aviation 

Enforcement Office, og som er til direkte nytte for forbrukerne (f.eks. kontantbeløp, verdikuponger), som en erstatning for de 

pengebøtene som ellers skulle betales til den amerikanske regjering. Dette har skjedd før og kan skje igjen i forbindelse med 

Privacy Shield-prinsippene når omstendighetene taler for det. Dersom et luftfartsselskap gjentatte ganger overtrer avsnitt 41712, 

vil det også oppstå tvil om selskapets evne til i det hele tatt å overholde loven, noe som i ekstreme tilfeller kan medføre at det 

blir ansett som uegnet til å drive virksomhet, og dermed mister sin tillatelse til det. 

Hittil har transportdepartementet mottatt relativt få klager med påstand om at billettagenter eller luftfartsselskaper har krenket 

personvernet. Når det skjer, undersøkes klagene i henhold til prinsippene angitt ovenfor. 

C. Transportdepartementets rettslige vern som forbrukere i EU nyter godt av 

I henhold til avsnitt 41712 får forbudet mot urimelig eller villedende praksis innen lufttransport eller salg av lufttransportytelser 

anvendelse på amerikanske og utenlandske transportører og billettagenter. Transportdepartementet griper ofte inn overfor 

amerikanske og utenlandske luftfartsselskapers praksis som berører både utenlandske og amerikanske forbrukere, på det 

grunnlag at luftfartsselskapets praksis ble utøvd i forbindelse med transport til eller fra De forente stater. Transportdepar-

tementet benytter og vil fortsatt benytte alle tilgjengelige rettsmidler for å beskytte både utenlandske og amerikanske forbrukere 

mot regulerte foretaks urimelige eller villedende praksis innen lufttransport. 

Når det gjelder luftfartsselskaper, håndhever transportdepartementet dessuten andre målrettede lover hvis bestemmelser om 

vern også får anvendelse på ikke-amerikanske forbrukere, f.eks. COPPA. I henhold til COPPA skal operatører av nettsteder og 

nettjenester rettet mot barn eller nettsteder rettet mot allmennheten som bevisst samler inn personopplysninger fra barn under 

13 år, blant annet informere foreldrene og innhente et kontrollerbart samtykke fra foreldrene. USA-baserte nettsteder og -

tjenester som omfattes av COPPA, og som samler inn personopplysninger fra utenlandske barn, skal overholde COPPA. 

Utenlandske nettsteder og nettjenester må også overholde COPPA dersom de er rettet mot barn i De forente stater, eller dersom 

de bevisst samler inn personopplysninger fra barn i De forente stater. Transportdepartementet har myndighet til å treffe 

håndhevingstiltak overfor amerikanske eller utenlandske luftfartsselskaper som opererer i De forente stater og overtrer COPPA. 

II.  HÅNDHEVING AV PRIVACY SHIELD-RAMMEVERKET 

Dersom et luftfartsselskap eller en billettagent velger å delta i Privacy Shield-ordningen og departementet mottar en klage med 

påstand om at nevnte luftfartsselskap eller billettagent ikke overholder rammeverket, vil departementet treffe følgende tiltak for 

å håndheve rammeverket strengt. 

  

(1) http://www.transportation.gov/airconsumer/privacy-complaints. 
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A. Prioriterte undersøkelser av påståtte overtredelser 

Departementets Aviation Enforcement Office vil undersøke enhver klage på påståtte overtredelser av Privacy Shield-ordningen 

(herunder klager mottatt fra personvernmyndigheter i EU) og treffe håndhevingstiltak dersom det foreligger bevis på 

overtredelsen. Aviation Enforcement Office vil dessuten samarbeide med FTC og det amerikanske handelsdepartementet og 

prioritere påstander om at de regulerte foretakene ikke overholder de forpliktelsene på området personvern som de har inngått 

som en del av Privacy Shield-ordningen. 

Ved mottak av en påstand om manglende overholdelse av Privacy Shield-rammeverket kan departementets Aviation 

Enforcement Office treffe en rekke tiltak som ledd i sin undersøkelse. Det kan f.eks. gjennomgå billettagentens eller luftfarts-

selskapets personvernprogrammer, innhente ytterligere informasjon fra billettagenten eller luftfartsselskapet eller fra 

tredjeparter, følge opp saken overfor den henvisende instansen og vurdere om overtredelsene følger et mønster, eller om et 

betydelig antall forbrukere er berørt. I tillegg vil det vurdere om saken gjelder spørsmål som omfattes av handelsdepartementets 

eller FTCs myndighetsområde, om det vil være nyttig å iverksette opplysningskampanjer rettet mot forbrukere og virksomheter 

samt eventuelt innlede en håndhevingsprosedyre. 

Dersom departementet får kjennskap til at billettagenter kan ha overtrådt Privacy Shield-ordningen, vil departementet samordne 

saken med FTC. Vi vil også underrette FTC og handelsdepartementet om utfallet av ethvert Privacy Shield-relatert hånd-

hevingstiltak. 

B. Håndtering av falske eller villedende påstander om deltakelse 

Departementet vil fortsatt undersøke overtredelser av Privacy Shield-prinsippene, herunder falske eller villedende påstander om 

deltakelse i Privacy Shield-ordningen. Vi vil prioritere henvisninger fra handelsdepartementet angående organisasjoner som 

ifølge departementet feilaktig påstår at de deltar i Privacy Shield-ordningen eller bruker Privacy Shield-sertifiseringsmerket 

uten tillatelse. 

Vi understreker i tillegg at dersom en organisasjon i sitt personvernprogram lover at den overholder de vesentlige Privacy 

Shield-prinsippene, vil det faktum at den ikke er eller ikke lenger er registrert ved handelsdepartementet, i seg selv ikke være 

nok til å hindre at transportdepartementet kan kreve at forpliktelsene overholdes. 

C. Overvåking og offentliggjøring av håndhevingsavgjørelser angående overtredelse av Privacy Shield-ordningen 

Departementets Aviation Enforcement Office vil også fortsatt overvåke håndhevingsavgjørelser for å sikre at Privacy Shield-

ordningen overholdes. Dersom kontoret utsteder en avgjørelse som pålegger et luftfartsselskap eller en billettagent å avstå fra 

framtidige overtredelser av Privacy Shield-ordningen og avsnitt 41712, vil det kontrollere at foretaket overholder avgjørelsens 

bestemmelse om dette. Kontoret vil dessuten sørge for at avgjørelser som utstedes i forbindelse med Privacy Shield-saker, er 

tilgjengelige på kontorets nettsted. 

Vi ser fram til et fortsatt samarbeid med våre føderale partnere og berørte parter i EU om spørsmål som gjelder Privacy Shield-

ordningen. 

Jeg håper denne informasjonen vil være til nytte. Jeg står naturligvis til rådighet dersom De har spørsmål eller ønsker ytterligere 

opplysninger. 

 Vennlig hilsen 

 Anthony R. Foxx 

 Transportminister 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Brev fra Robert Litt, General Counsel 

Office of the Director of National Intelligence 

22. februar 2016 

Justin S. Antonipillai 

Counselor 

U.S. Department of Commerce 

1401 Constitution Ave., NW 

Washington, DC 20230 

Ted Dean 

Deputy Assistant Secretary 

International Trade Administration 

1401 Constitution Ave., NW 

Washington, DC 20230 

Kjære Justin Antonipillai og Ted Dean 

I de siste to og et halvt år har De forente stater i forbindelse med forhandlingene om Privacy Shield-avtalen mellom EU og De 

forente stater framlagt omfattende informasjon om det amerikanske etterretningssamfunnets signaletterretningsaktiviteter. Dette 

har omfattet informasjon om gjeldende rettslige ramme, tilsynet på flere plan med disse aktivitetene, den omfattende åpenheten 

rundt disse aktivitetene samt de generelle tiltakene for å ivareta personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene for å gjøre det 

lettere for Europakommisjonen å vurdere om dette vernet er tilstrekkelig, ettersom de gjelder unntaket for nasjonal sikkerhet i 

Privacy Shield-prinsippene. Dette dokumentet inneholder en oppsummering av informasjonen som er framlagt. 

I. PPD-28 OG DE FORENTE STATERS SIGNALETTERRETNINGSAKTIVITETER 

Det amerikanske etterretningssamfunnet samler inn utenlandsetterretning på en nøye kontrollert måte og i nøye samsvar med 

amerikansk rett; virksomheten er underlagt tilsyn på flere nivåer, og det fokuseres på viktige prioriteringer på området 

utenlandsetterretning og nasjonal sikkerhet. Det amerikanske etterretningssamfunnets innsamling av signaletterretning reguleres 

av en mosaikk av lover og retningslinjer, herunder den amerikanske grunnloven, Foreign Intelligence Surveillance Act  

(50 U.S.C. § 1801 et seq.) (FISA), Executive Order 12333 og dens gjennomføringsprosedyrer, presidentdirektiver og en rekke 

prosedyrer og retningslinjer godkjent av FISA-domstolen og den amerikanske justisministeren som inneholder ytterligere regler 

som begrenser innsamling, lagring, bruk og spredning av utenlandsetterretningsinformasjon(1). 

a. PPD 28 – oversikt 

I januar 2014 holdt president Obama en tale der han redegjorde for forskjellige reformer av De forente staters signal-

etterretningsaktiviteter. Presidenten utstedte også Presidential Policy Directive 28 (PPD-28) om disse aktivitetene(2). 

Presidenten understreket at De forente staters signaletterretningsaktiviteter bidrar til å sikre ikke bare vårt land og vår frihet, 

men også sikkerheten og friheten til andre land, herunder EU-medlemsstatene, som benytter informasjon innhentet av 

amerikanske etterretningsbyråer til å beskytte egne borgere. 

I PPD-28 fastsettes en rekke prinsipper og krav som gjelder for alle amerikanske signaletterretningsaktiviteter og for alle 

mennesker, uavhengig av deres statsborgerskap eller bosted. Det stilles særlig bestemte krav til framgangsmåter for innsamling, 

lagring og spredning av personopplysninger om ikke-amerikanske personer innhentet innenfor rammen av De forente staters 

signaletterretningsaktiviteter. Det redegjøres nærmere for disse kravene nedenfor, men her følger en kort oppsummering: 

— I PPD understrekes det at De forente staters innsamling av signaletterretning bare skjer i henhold til de metodene som er 

godkjent ved lov, presidentordrer («executive orders») eller andre presidentdirektiver («presidential directives»).  

  

(1) Ytterligere informasjon om De forente staters utenlandsetterretningsaktiviteter er lagt ut på internett og er offentlig tilgjengelig via 

nettstedet IC on the Record (www.icontherecord.tumblr.com), ODNIs offentlige nettsted som har som mål å fremme større offentlig 

åpenhet om regjeringens etterretningsaktiviteter. 

(2) Tilgjengelig på https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities. 
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— I PPD fastsettes framgangsmåter for å sikre at signaletterretningsaktiviteter bare gjennomføres i forbindelse med 

berettigede og godkjente formål knyttet til nasjonal sikkerhet. 

— I henhold til PPD skal hensynet til personvern og borgerlige frihetsrettigheter integreres i planleggingen av innsamling av 

signaletterretning. De forente stater samler ikke inn etterretning med det formål å undertrykke eller hindre kritikk eller 

uenighet, forskjellsbehandle personer på grunnlag av deres etniske opprinnelse, rase, kjønn, seksuelle legning eller religion 

eller å gi amerikanske selskaper og næringssektorer forretningsmessige konkurransefortrinn. 

— I henhold til PPD skal innsamlingen av signaletterretning være så målrettet som mulig, og masseinnsamlet signal-

etterretning kan bare brukes til spesifikt angitte formål. 

— I henhold til PPD skal etterretningssamfunnet innføre prosedyrer som i «rimelig grad er utformet for å minimere spredning 

og lagring av personopplysninger som er samlet inn via signaletterretningsaktiviteter», og særlig utvide en del av det vernet 

som amerikanske personers personopplysninger omfattes av, til også å gjelde ikke-amerikanske personers personopplys-

ninger. 

— Byråenes prosedyrer for gjennomføring av PPD-28 er blitt vedtatt og offentliggjort. 

Det står klart at prosedyrene og vernetiltakene fastsatt her kan anvendes på Privacy Shield-ordningen. Når opplysninger er blitt 

overført til foretak i De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, eller på en hvilken som helst annen måte, 

kan amerikanske etterretningsbyråer anmode om å få tilgang til nevnte opplysninger fra disse foretakene bare dersom 

anmodningene er i samsvar med FISA eller inngis i henhold til en av de lovfestede bestemmelsene om det nasjonale 

sikkerhetsbrevet (NSL), som drøftes nedenfor(1). Uten å bekrefte eller avkrefte medierapporter der det hevdes at det 

amerikanske etterretningssamfunnet samler inn opplysninger fra transatlantiske kabler mens opplysningene overføres til De 

forente stater, vil det amerikanske etterretningssamfunnet, dersom det skulle samle inn opplysninger fra transatlantiske kabler, 

være underlagt de begrensningene og garantiene som er fastsatt her, herunder kravene i PPD-28. 

b. Begrensninger for innsamling 

I PPD-28 er det fastsatt en rekke viktige generelle prinsipper for innsamling av signaletterretning: 

— Innsamling av signaletterretning skal være hjemlet i lov eller godkjent av presidenten, og skal gjennomføres i samsvar med 

grunnloven og nasjonal rett. 

— Hensynet til personvern og borgerlige frihetsrettigheter skal integreres i planleggingen av signaletterretningsaktiviteter. 

— Signaletterretning vil bli samlet inn bare når det foreligger et gyldig utenlandsetterretnings- eller kontraspionasjeformål. 

— De forente stater vil ikke samle inn signaletterretning med det formål å undertrykke eller hindre kritikk eller uenighet. 

— De forente stater vil ikke samle inn signaletterretning med det formål å forskjellsbehandle mennesker basert på deres 

etniske opprinnelse, rase, kjønn, seksuelle legning eller religion. 

— De forente vil ikke samle inn signaletterretning med det formål å gi amerikanske selskaper og næringssektorer et 

forretningsmessig konkurransefortrinn. 

— Amerikanske signaletterretningsaktiviteter skal alltid være så målrettede som mulig, og andre tilgjengelige informa-

sjonskilder skal tas i betraktning. Dette betyr blant annet at når det er praktisk mulig, skal innsamlingen av signal-

etterretning målrettes istedenfor at det foretas masseinnsamling. 

Kravet om at signaletterretningsaktiviteter skal være «så målrettede som mulig» gjelder måten signaletterretningen samles inn 

på, samt hva som rent faktisk samles inn. Når det amerikanske etterretningssamfunnet f.eks. skal bestemme om 

  

(1) Rettshåndhevings- eller reguleringsorganer kan anmode om opplysninger fra selskaper for etterforskningsformål i De forente stater i 

henhold til andre strafferettslige, sivilrettslige og regulerende myndigheter som ikke omhandles i dette dokumentet, som bare gjelder 

nasjonale sikkerhetsmyndigheter. 
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signaletterretning skal samles inn, skal det ta høyde for annen tilgjengelig informasjon, herunder diplomatiske eller offentlige 

kilder, og prioritere innsamling ved bruk av disse metodene når det er hensiktsmessig og mulig. I retningslinjene til enheter 

innen etterretningssamfunnet bør det stilles krav om at innsamlingen, når det er praktisk mulig, bør fokusere på spesifikke 

utenlandske etterretningsmål eller -emner ved bruk av diskriminanter (f.eks. bestemte fasiliteter, utvalgskriterier og identifi-

katorer). 

Det er viktig å se på informasjonen framlagt for Kommisjonen i et helhetsperspektiv. Avgjørelser om hva som er «mulig» eller 

«praktisk mulig» overlates ikke til den enkelte, men er underlagt retningslinjene som byråer har utstedt i henhold til  

PPD-28 – som er blitt offentliggjort – og de andre prosessene beskrevet der(1). Som angitt i PPD-28 er masseinnsamling av 

signaletterretning innsamling som «av tekniske eller praktiske hensyn foretas uten bruk av diskriminanter (f.eks. spesifikke 

identifikatorer, utvalgskriterier osv.)». I denne forbindelse anerkjennes det i PPD-28 at enheter i etterretningssamfunnet i visse 

situasjoner må foreta masseinnsamling av signaletterretning for å identifisere nye eller framvoksende trusler og annen svært 

viktig informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet som ofte er skjult i store og sammensatte moderne og globale kommuni-

kasjonssystemer. Det anerkjennes også at masseinnsamling av signaletterretning vekker bekymring med hensyn til personvern 

og borgerlige frihetsrettigheter. Ved PPD-28 pålegges etterretningssamfunnet derfor å prioritere alternativer som gjør det mulig 

å foreta målrettet innsamling av signaletterretning istedenfor masseinnsamling. Når det er praktisk mulig, skal enheter i 

etterretningssamfunnet derfor foreta målrettet innsamling av signaletterretning istedenfor masseinnsamling(2). Disse prin-

sippene sikrer at unntaket som gjelder masseinnsamling, ikke blir den alminnelige regelen. 

Når det gjelder konseptet «rimelighet», er det et grunnleggende prinsipp i amerikansk rett. Det betyr at enheter innen 

etterretningssamfunnet ikke trenger å vedta teoretisk mulige tiltak, men at innsatsen for å verne berettigede interesser knyttet til 

personvern og borgerlige frihetsrettigheter skal stå i forhold til signaletterretningsaktivitetenes praktiske behov. Også her er 

byråenes retningslinjer gjort tilgjengelig og gir en forsikring om at begrepet «i rimelig grad er utformet for å minimere 

spredning og lagring av personopplysninger» ikke underminerer den alminnelige regelen. 

I PPD-28 er det også fastsatt at masseinnsamlet signaletterretning bare kan brukes for seks spesifikke formål: Avdekke og 

nøytralisere visse aktiviteter som utøves av fremmede makter, terrorbekjempelse, hindre massespredning av kjernefysiske 

våpen, cybersikkerhet, avdekke og nøytralisere trusler mot De forente stater eller allierte væpnede styrker og bekjempe 

tverrnasjonale kriminelle trusler, herunder unndragelse av sanksjoner. Presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver (National 

Security Advisor) vil i samarbeid med direktøren for National Intelligence (DNI) hvert år gjennomgå denne tillatte bruken av 

masseinnsamlet signaletterretning for å undersøke om den bør endres. DNI vil i størst mulig grad gjøre denne listen offentlig, 

idet det tas hensyn til den nasjonale sikkerheten. Dette sikrer en viktig og gjennomsiktig begrensning i bruken av masseinn-

samling av signaletterretning. 

Enhetene i etterretningssamfunnet med ansvar for å gjennomføre PPD-28 har dessuten styrket eksisterende analysepraksis og  

-standarder for søk som gjelder ikke-vurdert signaletterretning(3). Analytikerne skal strukturere sine søk eller andre søketermer 

og -teknikker for å sikre at de er egnet med henblikk på å identifisere etterretningsinformasjon som er relevant for en gyldig 

utenlandsetterretnings- eller rettshåndhevingsoppgave. I denne forbindelse skal enheter i etterretningssamfunnet fokusere fore-

spørsler om personer på kategorier av signaletterretningsinformasjon som oppfyller et utenlandsetterretnings- eller 

rettshåndhevingskrav, for å hindre bruk av personopplysninger som ikke oppfyller slike krav. 

Det er viktig å understreke at enhver masseinnsamling av internettkommunikasjon som De forente staters etterretningssamfunn 

foretar gjennom signaletterretning, bare omfatter en liten del av internett. Bruken av målrettede søk, som beskrevet ovenfor, 

sikrer at analytikere får seg forelagt bare de opplysningene som antas å ha en potensiell etterretningsverdi. Hensikten med disse 

begrensningene er å ivareta personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene til alle personer, uavhengig av deres statsbor-

gerskap eller bosted.  

  

(1) Tilgjengelig på www.icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties#ppd-28. Gjennom disse prosedyrene gjennomføres den 

målrettede overvåkningen som det redegjøres for i dette brevet, på en bestemt måte i de enkelte etterretningsenhetene. 

(2) For å nevne ett eksempel angis det i NSAs prosedyrer som gjennomfører PPD-28, at «når det er mulig, skal innsamlingen skje ved bruk av 

et eller flere utvalgskriterier for å rette innsamlingen mot spesifikke utenlandsetterretningsmål (f.eks. en bestemt kjent internasjonal 

terrorist eller terroristgruppe) eller spesifikke utenlandsetterretningsemner (f.eks. en fremmed makts eller dens agents spredning av 

masseødeleggelsesvåpen)». 

(3) Tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents/1017/PPD-28_Status_Report_Oct_2014.pdf. 
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De forente stater har utarbeidet prosesser for å sikre at signaletterretningsaktiviteter bare foretas for å fremme egnede formål 

knyttet til nasjonal sikkerhet. Hvert år fastsetter presidenten nasjonens høyeste prioriteringer for innsamling av utenlands-

etterretning etter en omfattende og formell tverretatlig prosess. DNI har ansvar for å overføre disse etterretningsprioriteringene 

til National Intelligence Priorities Framework (NIPF). PPD-28 har styrket og forbedret den tverretatlige prosessen for å sikre at 

samtlige av etterretningssamfunnets etterretningsprioriteringer gjennomgås og godkjennes av beslutningstakere på høyt nivå. 

Intelligence Community Directive (ICD) 204 inneholder ytterligere veiledning om NIPF og ble oppdatert i januar 2015 for å 

omfatte kravene i PPD-28(1). Selv om NIPF er gradert, angis det informasjon om spesifikke amerikanske utenlands-

etterretningsprioriteringer årlig i DNIs ugraderte Worldwide Threat Assessment, som også er lett tilgjengelig på ODNIs nettsted. 

Prioriteringene i NIPF er relativt generelle. De omfatter bl.a. bestemte utenlandske motstanderes utvikling av kjernefysisk 

kapasitet og kapasitet innen ballistiske missiler, virkningene av narkotikakartellrelatert korrupsjon og krenkelse av 

menneskerettighetene i bestemte land. Og de får ikke bare anvendelse på signaletterretning, men på alle etterretningsaktiviteter. 

Organisasjonen som har ansvar for å omgjøre prioriteringene i NIPF til konkret innsamling av signaletterretning, kalles 

National Signals Intelligence Committee (SIGCOM). SIGCOM arbeider under ledelse av direktøren for National Security 

Agency (NSA), som ved Executive Order 12333 er utpekt som «den funksjonelle lederen for signaletterretning» med ansvar for 

å føre tilsyn med og samordne signaletterretning i hele etterretningssamfunnet under tilsyn av både forsvarsministeren og DNI. 

SIGCOM har representanter fra alle enheter i etterretningssamfunnet, og etter hvert som De forente stater gjennomfører PPD-28 

fullt ut, vil andre departementer og byråer med en politisk interesse i signaletterretning også bli representert fullt ut. 

Alle amerikanske departementer og byråer som er forbrukere av utenlandsetterretning, inngir sine anmodninger om innsamling 

til SIGCOM. SIGCOM gjennomgår nevnte anmodninger, sikrer at de er i samsvar med NIPF og prioriterer dem ut fra kriterier 

som f.eks.: 

— Kan signaletterretning gi nyttig informasjon i dette tilfellet, eller finnes det bedre eller mer kostnadseffektive kilder til 

informasjon som kan oppfylle behovet, f.eks. bilder eller informasjon fra åpne kilder? 

— Hvor avgjørende er behovet for informasjon? Dersom det er en høy prioritering i NIPF, vil det som oftest være en høy 

signaletterretningsprioritering. 

— Hvilken type signaletterretning kan benyttes? 

— Er innsamlingen så målrettet som mulig? Bør det være tidsbegrensninger, geografiske begrensninger eller andre begrens-

ninger? 

Ved vurderingen av behovet for signaletterretning skal det også tas uttrykkelig hensyn til andre faktorer, nærmere bestemt: 

— Er målet for innsamlingen eller innsamlingsmetoden spesielt sensitiv? Dersom dette er tilfellet, skal en overordnet 

beslutningstaker gjennomgå saken. 

— Vil innsamlingen medføre en urimelig risiko for personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene, uavhengig av statsbor-

gerskap? 

— Er ytterligere garantier med hensyn til spredning og lagring nødvendig for å ivareta personvernet eller nasjonale sikkerhets-

interesser? 

Når prosessen er ferdig, bruker kompetent personell hos NSA prioriteringene som er godkjent av SIGCOM, for å søke etter og 

identifisere spesifikke utvalgskriterier, f.eks. telefonnumre eller e-postadresser, som forventes å føre til innsamling av 

utenlandsetterretning i samsvar med disse prioriteringene. Alle utvalgskriterier skal gjennomgås og godkjennes før de legges 

inn i NSAs innsamlingssystemer. Hvorvidt og når den faktiske innsamlingen finner sted, vil imidlertid til dels avhenge av andre 

  

(1) Tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD%20204%20National%20Intelligence%20Priorities%20Framework.pdf. 
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forhold, f.eks. tilgang til egnede innsamlingsressurser. Denne prosessen sikrer at målene for De forente staters innsamling av 

signaletterretning avspeiler gyldige og viktige utenlandsetterretningsbehov. Når innsamlingen foretas i henhold til FISA, må 

NSA og andre byråer selvfølgelig overholde de andre begrensningene som er godkjent av Foreign Intelligence Surveillance 

Court. Kort sagt kan verken NSA eller andre amerikanske etterretningsbyråer på egen hånd velge hva som skal samles inn. 

Samlet sikrer denne prosessen at alle amerikanske etterretningsprioriteringer fastsettes av overordnede beslutningstakere som er 

best egnet til å identifisere De forente staters behov for utenlandsetterretning, og at disse beslutningstakerne tar høyde for ikke 

bare den potensielle verdien av etterretningsinnsamlingen, men også risikoene forbundet med slik innsamling, herunder 

risikoene for personvern, nasjonale økonomiske interesser og utenlandske relasjoner. 

Selv om De forente stater ikke kan bekrefte eller avkrefte spesifikke etterretningsmetoder eller -aktiviteter, kan det opplyses om 

at når det gjelder opplysninger som overføres til De forente stater innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen, får kravene i 

PPD-28 anvendelse på alle amerikanske signaletterretningsaktiviteter, uavhengig av typen av opplysninger som samles inn, 

eller kilden til disse. Begrensningene og garantiene som får anvendelse på innsamlingen av signaletterretning, får dessuten 

anvendelse på signaletterretning som samles inn i forbindelse med et godkjent formål, herunder formål knyttet til både 

utenlandske relasjoner og nasjonal sikkerhet. 

Prosedyrene drøftet over viser at det er en klar vilje til å hindre vilkårlig innsamling av signaletterretningsinformasjon og  

til – på høyeste regjeringsnivå – å gjennomføre prinsippet om rimelighet. I PPD-28 og byråenes gjennomføringsprosedyrer 

avklares nye og eksisterende begrensninger for signaletterretning, og det redegjøres nærmere for formålet med De forente 

staters innsamling og bruk av signaletterretning. Disse bør gi sikkerhet for at signaletterretningsaktiviteter bare gjennomføres og 

fortsatt bare vil bli gjennomført for å fremme berettigede utenlandsetterretningsmål. 

c. Begrensninger for lagring og spredning 

I henhold til avsnitt 4 i PPD-28 skal hver enhet i etterretningssamfunnet ha uttrykkelige grenser for lagring og spredning av 

personopplysninger om ikke-amerikanske personer som er samlet inn gjennom signaletterretning, som kan sammenlignes med 

grensene som gjelder for amerikanske personer. Disse reglene er innarbeidet i prosedyrer for hvert enkelt etterretningsbyrå som 

ble utstedt i februar 2015, og som er offentlig tilgjengelige. Dersom personopplysninger skal kunne lagres eller spres som 

utenlandsetterretning, må de være knyttet til et godkjent etterretningsbehov, som fastsatt i NIPF-prosessen beskrevet over, med 

rimelighet kunne antas å være bevis på et lovbrudd eller oppfylle et av de andre kriteriene for oppbevaring av amerikanske 

personopplysninger beskrevet i avsnitt 2.3 i Executive Order 12333. 

Opplysninger som ikke oppfyller noen av disse kriteriene, kan ikke oppbevares i mer enn fem år, med mindre DNI uttrykkelig 

beslutter at fortsatt oppbevaring er i De forente nasjoners nasjonale sikkerhets interesse. Enheter i etterretningssamfunnet skal 

derfor slette ikke-amerikanske personers personopplysninger som er samlet inn gjennom signaletterretning, fem år etter 

innsamlingen, med mindre det f.eks. er blitt fastslått at opplysningene er relevante for et godkjent behov for utenlands-

etterretning, eller dersom DNI etter å ha vurdert synspunktene til ODNIs Civil Liberties Protection Officer og byråenes 

ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter, beslutter at fortsatt lagring er i den nasjonale sikkerhets interesse. 

Det er dessuten et uttrykkelig krav i alle byråenes retningslinjer for gjennomføring av PPD-28 at opplysninger om en person 

ikke kan spres utelukkende med den begrunnelse at vedkommende ikke er amerikansk, og ODNI har utstedt et direktiv til alle 

enheter i etterretningssamfunnet(1) om dette kravet. Etterretningssamfunnets personell skal særlig ta hensyn til personvern-

interessene til ikke-amerikanske personer når de utarbeider utkast til og sprer etterretningsrapporter. Signaletterretning om en 

utenlandsk persons rutinemessige aktiviteter vil ikke bli ansett som utenlandsetterretning som kan spres eller oppbevares 

permanent alene på grunnlag av dette faktum, med mindre den på annen måte oppfyller et godkjent behov for utenlands-

etterretning. Dette innebærer en viktig begrensning og er et svar på Europakommisjonens bekymringer over den brede defini-

sjonen av utenlandsetterretning i Executive Order 12333.  

  

(1) Intelligence Community Directive (ICD) 203, tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD%20203%20Analytic%20Standards.pdf. 
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d. Overholdelse og tilsyn 

Det amerikanske systemet for tilsyn med utenlandsetterretningsaktiviteter omfatter et strengt tilsyn på flere plan for å sikre 

overholdelse av gjeldende lover og prosedyrer, herunder om innsamling, lagring og spredning av ikke-amerikanske personers 

personopplysninger innsamlet gjennom signaletterretning i henhold til PPD-28. Dette omfatter følgende: 

— Etterretningssamfunnet sysselsetter hundrevis av personer som arbeider med tilsynsoppgaver. Bare i NSA arbeider over 

300 personer utelukkende med overholdelse, og andre etterretningsenheter har også tilsynskontorer. I tillegg fører justis-

departementet et omfattende tilsyn med etterretningsaktiviteter, og også i forsvarsdepartementet arbeides det med tilsyn. 

— Hver enhet innen etterretningssamfunnet har sitt eget generalinspektørkontor (Office of the Inspector General) med ansvar 

for å føre tilsyn med blant annet utenlandsetterretningsaktiviteter. Generalinspektører («Inspectors Generals») har lovfestet 

uavhengighet og omfattende myndighet til å foreta undersøkelser, revisjoner og gjennomgåelser av programmer, herunder 

om bedrageri og misbruk eller overtredelse av loven, og kan anbefale korrigerende tiltak. Selv om generalinspektørenes 

anbefalinger ikke er bindende, offentliggjøres deres rapporter ofte, og de framlegges under alle omstendigheter for 

Kongressen. Dette omfatter oppfølgingsrapporter i de tilfellene der korrigerende tiltak anbefalt i tidligere rapporter ennå 

ikke er blitt gjennomført. Kongressen underrettes derfor om enhver manglende overholdelse og kan utøve press, herunder 

gjennom budsjettmidler, for å sikre at de korrigerende tiltakene gjennomføres. Det er offentliggjort en rekke rapporter fra 

generalinspektørene om etterretningsprogrammer(1). 

— ODNIs Civil Liberties and Privacy Office (CLPO) har ansvar for å sikre at etterretningssamfunnet opererer på en måte som 

fremmer den nasjonale sikkerheten og samtidig ivaretar de borgerlige frihetsrettighetene og personvernrettighetene(2). 

Andre enheter i etterretningssamfunnet har egne personvernansvarlige. 

— Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), et uavhengig organ opprettet ved lov, har ansvar for å analysere og 

gjennomgå terrorbekjempelsesprogrammer og -politikk, herunder bruken av signaletterretning, med henblikk på å sikre at 

personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene ivaretas i tilstrekkelig grad. Det har utstedt en rekke offentlige rapporter 

om etterretningsaktiviteter. 

— Som drøftet nærmere nedenfor har Foreign Intelligence Surveillance Court, en domstol bestående av uavhengige føderale 

dommere, ansvar for tilsyn og overholdelse når det gjelder innsamling av signaletterretning som gjennomføres i henhold til 

FISA. 

— De forente staters kongress, særlig Representantenes hus’ og Senatets etterretnings- og rettskomiteer, har et omfattende 

tilsynsansvar med hensyn til alle amerikanske utenlandsetterretningsaktiviteter, herunder amerikansk signaletterretning. 

I tillegg til disse formelle tilsynsmekanismene har etterretningssamfunnet innført en rekke mekanismer for å sikre at det 

overholder begrensningene for innsamling beskrevet ovenfor. Dette gjelder for eksempel følgende: 

— Kabinettet skal validere deres behov for signaletterretning hvert år. 

— NSA kontrollerer signaletterretningsmålene i hele innsamlingsprosessen for å fastslå om de faktisk fører til innsamling av 

verdifull utenlandsetterretning i samsvar med prioriteringene, og vil stoppe innsamlingen i motsatt tilfelle. Ytterligere 

prosedyrer sikrer at utvalgskriteriene gjennomgås regelmessig.  

  

(1) Se f.eks. U.S. Department of Justice Inspector General Report «A Review of the Federal Bureau of Investigation's Activities Under 

Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 2008» (september 2012), tilgjengelig på https://oig.justice.gov/ 

reports/2016/o1601a.pdf. 

(2) Se www.dni.gov/clpo. 
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— DNI har på grunnlag av en anbefaling fra et uavhengig granskingsutvalg nedsatt av president Obama opprettet en ny 

mekanisme for å overvåke innsamlingen og spredningen av signaletterretning som er spesielt sensitiv på grunn av målets 

art eller innsamlingsmetoden, for å sikre at dette er i samsvar med beslutningstakernes avgjørelser. 

— ODNI foretar årlige gjennomgåelser av tildelingen av ressurser til etterretningssamfunnet ut fra prioriteringene i NIPF og 

etterretningsoppdraget som helhet. Denne gjennomgåelsen omfatter en vurdering av verdien av alle typer innsamling av 

etterretningsinformasjon, herunder signaletterretning, og man ser både bakover – i hvor stor grad har etterretnings-

samfunnet lykkes med å nå sine mål? – og framover – hva vil etterretningssamfunnet ha behov for i framtiden? Dette sikrer 

at signaletterretningsressursene anvendes på de viktigste nasjonale prioriteringene. 

Slik det framgår av denne omfattende oversikten, beslutter etterretningssamfunnet ikke alene hvilke samtaler som skal avlyttes, 

det prøver ikke å samle inn alt, og det er underlagt kontroll. Etterretningssamfunnets aktiviteter fokuserer på prioriteringer 

fastsatt av beslutningstakere gjennom en prosess som hele regjeringen bidrar til, og som overvåkes både internt i NSA og av 

ODNI, justisdepartementet og forsvarsdepartementet. 

PPD-28 inneholder også en rekke andre bestemmelser for å sikre vern av personopplysninger som samles inn gjennom 

signaletterretning, uavhengig av de berørte personenes statsborgerskap. I henhold til PPD-28 skal det f.eks. innføres 

datasikkerhets-, innsyns- og kvalitetsprosedyrer for å sikre vern av personopplysninger som samles inn gjennom signal-

etterretning, samt obligatorisk opplæring for å sikre at arbeidsstyrken forstår at det har et ansvar for å verne personopplysninger, 

uavhengig av statsborgerskap. I PPD er det også fastsatt andre tilsyns- og overholdelsesmekanismer. Dette innebærer at 

ansvarlige for tilsyn og overholdelse skal foreta regelmessige revisjoner og gjennomgåelser av metodene som brukes for å 

verne personopplysninger som inngår i signaletterretning. Gjennomgåelsene skal omfatte en undersøkelse av om byråene 

overholder prosedyrene for å verne slike opplysninger. 

I PPD-28 er det også fastsatt at alvorlige tilfeller av manglende overholdelse knyttet til ikke-amerikanske personer skal 

behandles på høyeste regjeringsnivå. Ved alvorlige tilfeller av manglende overholdelse som omfatter personopplysninger 

samlet inn gjennom signaletterretning, skal de, i tillegg til eksisterende rapporteringskrav, rapporteres omgående til DNI. 

Dersom det er snakk om personopplysninger om en ikke-amerikansk person, skal DNI i samråd med utenriksministeren og 

lederen for den relevante enheten i etterretningssamfunnet beslutte om det bør treffes tiltak for å underrette den relevante 

utenlandske regjeringen i samsvar med vernet av kilder og metoder og av amerikansk personell. I henhold til PPD-28 har 

justisministeren dessuten utpekt en seniorkoordinator, statssekretær Catherine Novelli, som skal fungere som kontaktpunkt for 

utenlandske regjeringer som har spørsmål om De forente staters signaletterretningsaktiviteter. Dette engasjementet på høyt nivå 

illustrerer den innsatsen som den amerikanske regjering har gjort de siste årene for å skape tillit til de mange og overlappende 

tiltakene for å verne amerikanske og ikke-amerikanske personers personopplysninger. 

e. Sammendrag 

De forente staters prosesser for innsamling, lagring og spredning av utenlandsetterretning sikrer et omfattende vern av 

personopplysningene til alle personer, uavhengig av deres statsborgerskap. Disse prosessene sikrer særlig at vårt etterretnings-

samfunn fokuserer på sitt nasjonale sikkerhetsoppdrag i henhold til gjeldende lover, presidentordrer og presidentdirektiver, 

sikrer opplysningene mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering og gjennomfører sine aktiviteter under tilsyn og kontroll på 

flere plan, herunder av Kongressens tilsynskomiteer. PPD-28 og prosedyrene som gjennomfører det, gjenspeiler vår innsats for 

å utvide visse prinsipper for minimering og andre viktige prinsipper for vern av opplysninger til å omfatte personopplysningene 

til alle personer, uavhengig av deres statsborgerskap. Personopplysninger samlet inn gjennom amerikansk signaletterretning 

omfattes av prinsippene og kravene i amerikansk rett og presidentdirektiver, herunder mekanismene for vern fastsatt i PPD-28. 

Disse prinsippene og kravene sikrer at alle personer behandles med verdighet og respekt, uavhengig av deres statsborgerskap 

eller bosted, og anerkjenner at alle personer har berettigede personverninteresser når det gjelder behandlingen av deres 

personopplysninger.  
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II.  FOREIGN INTELLIGENCE SURVEILLANCE ACT — AVSNITT 702 

Innsamling i henhold til avsnitt 702 i Foreign Intelligence Surveillance Act(1) er ikke «massiv og vilkårlig», men er spesifikt 

rettet mot innsamling av utenlandsetterretning fra individuelt identifiserte berettigede mål, er tydelig hjemlet i lov og er 

gjenstand for både uavhengig rettslig tilsyn og omfattende gjennomgåelse og tilsyn innen den utøvende gren og Kongressen. 

Innsamling i henhold til avsnitt 702 anses som signaletterretning som er underlagt kravene i PPD-28(2). 

Innsamling i henhold til avsnitt 702 er en av de mest verdifulle etterretningskilder som beskytter både De forente stater og våre 

europeiske partnere. Det er offentliggjort omfattende informasjon om gjennomføring av og tilsyn med avsnitt 702. En rekke 

saksdokumenter, rettslige avgjørelser og tilsynsrapporter knyttet til programmet er blitt nedgradert og offentliggjort på ODNIs 

nettsted for offentliggjøring av dokumenter: www.icontherecord.tumblr.com. Avsnitt 702 er i tillegg blitt grundig analysert av 

PCLOB i en rapport som er tilgjengelig på https://www.pclob.gov/library/702-Report.pdf(3). 

Avsnitt 702 ble vedtatt som en del av FISA Amendments Act fra 2008(4) etter en omfattende offentlig debatt i Kongressen. Det 

tillater innhenting av utenlandsetterretningsinformasjon gjennom målrettet overvåking av ikke-amerikanske personer som 

befinner seg utenfor De forente stater, med obligatorisk bistand fra amerikanske leverandører av elektroniske kommunika-

sjonstjenester. Avsnitt 702 bemyndiger den amerikanske justisministeren og DNI – to regjeringstjenestemenn utnevnt av 

presidenten og godkjent av Senatet – til å inngi årlige sertifiseringer til FISA-domstolen(5). I disse sertifiseringene identifiseres 

særlige kategorier av utenlandsetterretning som skal samles inn, f.eks. etterretning knyttet til terrorbekjempelse eller 

masseødeleggelsesvåpen, som må falle inn under kategoriene av utenlandsetterretning som er fastsatt i FISA(6). Som PCLOB 

har bemerket «tillater disse begrensningene ikke ubegrenset innsamling av informasjon om utlendinger»(7). 

Sertifiseringene skal også inneholde målrettings- og minimeringsprosedyrer som skal gjennomgås og godkjennes av FISA-

domstolen(8). Målrettingsprosedyrene er utformet for å sikre at innsamlingen bare skjer i henhold til de metodene som er 

godkjent ved lov, og i henhold til sertifiseringenes virkeområde. Minimeringsprosedyrene er utformet for å begrense 

innsamling, spredning og lagring av opplysninger om amerikanske personer, men inneholder også bestemmelser som sikrer et 

omfattende vern av opplysninger om ikke-amerikanske personer, som beskrevet nedenfor. Som beskrevet ovenfor har 

presidenten i PPD-28 pålagt etterretningssamfunnet å sørge for et ytterligere vern av personopplysninger om ikke-amerikanske 

personer, og nevnte vern får anvendelse på opplysninger som samles inn i henhold til avsnitt 702. 

Når domstolen har godkjent målrettings- og minimeringsprosedyrene, kan innsamling i henhold til 702 ikke være massiv eller 

vilkårlig, men «utelukkende rettes mot spesifikke personer som det er truffet en individuell beslutning om», ifølge PCLOB(9). 

Innsamlingen målrettes ved bruk av individuelle utvalgskriterier, f.eks. e-postadresser eller telefonnumre, som ifølge 

  

(1) 50 U.S.C. § 1881a. 

(2) De forente stater kan også innhente rettsavgjørelser i henhold til andre bestemmelser i FISA med henblikk på produksjon av opplysninger, 

herunder opplysninger som overføres innenfor rammen av Privacy Shield-ordningen. Se 50 U.S.C. § 1801 et seq. Titles I og III i FISA, 

som tillater henholdsvis elektronisk overvåking og fysiske søk, krever en rettsavgjørelse (bortsett fra i nødssituasjoner) og krever alltid at 

det skal være en rimelig grunn til å anta at målet er en fremmed makt eller en representant for en fremmed makt. Title IV i FISA tillater 

bruk av utstyr for registrering av oppringte numre fra et bestemt telefonnummer («pen register») og samtalesporingsutstyr («trap and 

trace»-utstyr), i henhold til en rettsavgjørelse (bortsett fra i nødssituasjoner) i forbindelse med godkjent etterforskning knyttet til 

utenlandsetterretning, kontraspionasje og terrorbekjempelse. I henhold til Title V i FISA kan FBI, i henhold til en rettsavgjørelse (bortsett 

fra i nødssituasjoner), få utlevert forretningsopplysninger som er relevante for godkjent etterforskning knyttet til utenlandsetterretning, 

kontraspionasje eller terrorbekjempelse. Som drøftet nedenfor forbyr USA FREEDOM Act spesifikt bruk av FISA-rettsavgjørelser om 

bruk av utstyr for registrering av oppringte numre fra et bestemt telefonnummer («pen register») og forretningsopplysninger til 

masseinnsamling, og krever at det brukes et «spesifikt utvalgskriterium» for å sikre at denne myndigheten brukes på en målrettet måte. 

(3) Privacy and Civil Liberties Board, «Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence 

Surveillance Act» (2. juli 2014) («PCLOB-rapporten»). 

(4) Se Pub. L. No 110-261, 122 Stat. 2436 (2008). 

(5) Se 50 U.S.C. § 1881a (a) og (b). 

(6) Se id. § 1801 (e). 

(7) Se PCLOB-rapporten, s. 99. 

(8) Se 50 U.S.C. § 1881a (d) og (e). 

(9) Se PCLOB-rapporten, s. 111. 
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amerikansk etterretningspersonells vurdering trolig vil bli brukt til å kommunisere utenlandsetterretningsinformasjon av den 

typen som omfattes av sertifiseringen inngitt til domstolen(1). Grunnlaget for utvelgelse av målet skal dokumenteres, deretter 

gjennomgås dokumentasjonen for hvert utvalgskriterium av justisdepartementet(2). Den amerikanske regjering har 

offentliggjort informasjon som viser at i 2014 ble rundt 90 000 privatpersoner overvåket i henhold til avsnitt 702, noe som 

utgjør en svært liten andel av de over 3 milliarder internettbrukerne over hele verden(3). 

Opplysninger som samles inn i henhold til avsnitt 702, omfattes av de domstolsgodkjente minimeringsprosedyrene som 

beskytter både ikke-amerikanske og amerikanske personer, og som er blitt offentliggjort(4). Kommunikasjon som oppfanges i 

henhold til avsnitt 702, enten den gjelder amerikanske eller ikke-amerikanske personer, lagres f.eks. i databaser med streng 

tilgangskontroll. Kommunikasjonen kan bare gjennomgås av etterretningspersonell som har fått opplæring i de personvern-

relaterte minimeringsprosedyrene, og som er blitt spesifikt godkjent for nevnte tilgang, slik at de kan utføre sine godkjente 

funksjoner(5). Opplysningene kan bare brukes til identifisering av utenlandsetterretningsinformasjon eller som bevis på et 

lovbrudd(6). I henhold til PPD-28 kan disse opplysningene bare spres dersom det foreligger et gyldig utenlandsetterretnings- 

eller rettshåndhevingsformål; utelukkende det faktum at en av partene i kommunikasjonen ikke er amerikansk, er ikke 

tilstrekkelig(7). Og i minimeringsprosedyrene og PPD-28 er det også fastsatt grenser for hvor lenge opplysninger samlet inn i 

henhold til avsnitt 702 kan oppbevares(8). 

Tilsynet med avsnitt 702 er omfattende og utføres av alle de tre grenene av vårt statsapparat. I byråer som gjennomfører loven, 

utføres det internkontroll på flere plan, herunder av uavhengige generalinspektører, og teknologisk kontroll av tilgangen til 

opplysninger. Justisdepartementet og ODNI foretar en nøye gjennomgåelse og kontroll av anvendelsen av avsnitt 702 for å 

sikre at reglene overholdes. Byråene er også selv forpliktet til å rapportere om potensielle tilfeller av manglende overholdelse. 

Disse tilfellene undersøkes, og alle tilfeller av manglende overholdelse rapporteres til Foreign Intelligence Surveillance Court, 

President's Intelligence Oversight Board og Kongressen og rettes opp på egnet måte(9). Hittil har det ikke vært noen tilfeller av 

forsettlige forsøk på å bryte loven eller å omgå lovfestede krav(10). 

FISA-domstolen spiller en viktig rolle når det gjelder gjennomføring av avsnitt 702. Den består av uavhengige føderale 

dommere som sitter i en sjuårsperiode ved FISA-domstolen, men som er dommere på livstid, i likhet med alle føderale 

dommere. Som angitt ovenfor må domstolen gjennomgå de årlige sertifiseringene og målrettings- og minimeringsprosedyrene 

for å sikre at de er i samsvar med loven. Som også angitt ovenfor skal offentlige myndigheter underrette domstolen umiddelbart 

om tilfeller av manglende overholdelse(11). En rekke av domstolens uttalelser er også blitt nedgradert og offentliggjort og viser 

den ekstraordinære graden av rettslig kontroll og uavhengighet i domstolens gjennomgåelse av disse sakene. 

Domstolens strenge prosesser er blitt beskrevet av dens tidligere rettsformann i et brev til Kongressen som er blitt 

offentliggjort(12). Som følge av USA FREEDOM Act (beskrevet nedenfor) er domstolen nå uttrykkelig bemyndiget til å 

utnevne en ekstern advokat som uavhengig talsmann for personvern i saker som omfatter nye eller viktige juridiske 

spørsmål(13). Denne graden av deltakelse av et lands uavhengige rettsapparat i utenlandsetterretningsaktiviteter rettet mot 

personer som verken er borgere i det aktuelle landet eller befinner seg i det, er uvanlig, om ikke uten presedens, og bidrar til å 

sikre at innsamling i henhold til avsnitt 702 skjer innenfor egnede rettslige grenser.  

  

(1) Id. 

(2) Id. s. 8, 50 U.S.C. § 1881a (l), se også NSAs Director of Civil Liberties and Privacy Report, «NSA's Implementation of Foreign 

Intelligence Surveillance Act Section 702» (heretter kalt «NSA-rapporten») s. 4, tilgjengelig på http://icontherecord.tumblr.com/ppd-

28/2015/privacy-civil-liberties. 

(3) Director of National Intelligence 2014 Transparency Report, tilgjengelig på http://icontherecord.tumblr.com/transparency/ 

odni_transparencyreport_cy2014. 

(4) Minimeringsprosedyrer er tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents/ppd-28/2014%20NSA%20702%20Minimization%20Proce-

dures.pdf («NSA Minimization Procedures»), http://www.dni.gov/files/documents/ppd-28/2014%20FBI%20702%20Minimization%20Proce-

dures.pdf og på http://www.dni.gov/files/documents/ppd-28/2014%20CIA%20702%20Minimization%20Procedures.pdf. 

(5) Se NSA-rapporten, s. 4. 

(6) Se f.eks. NSA Minimization Procedures, s 6. 

(7) Etterretningsbyråenes PPD-28-prosedyre er tilgjengelig på http://icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties. 

(8) Se NSA Minimization Procedures, avsnitt 4 i PPD-28. 

(9) Se 50 U.S.C. § 1881 (l), se også PCLOB-rapporten på side 66–76. 

(10) Se Semiannual Assessment of Compliance with Procedures and Guidelines Issues Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence 

Surveillance Act, inngitt av den amerikanske justisministeren og direktøren for National Intelligence på s. 2–3, tilgjengelig på 

http://www.dni.gov/files/documents/Semiannual%20Assessment%20of%20Compliance%20with%20procedures%20and%20guidelines%2

0issued%20pursuant%20to%20Sect%20702%20of%20FISA.pdf. 

(11) Regel 13 i Foreign Intelligence Surveillance Court Rules of Procedures, tilgjengelig på http://www.fisc.uscourts.gov/sites/default/files/ 

FISC%20Rules%20of%20Procedure.pdf. 

(12) 29. juli 2013, brev fra Reggie B. Walton til Patrick J. Leahy, tilgjengelig på http://fas.org/irp/news/2013/07/fisc-leahy.pdf. 

(13) Se avsnitt 401 i USA FREEDOM Act, P.L. 114–23. 
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Kongressen utøver tilsyn gjennom lovfestede rapporter til etterretnings- og rettskomiteene samt hyppige gjennomgåelser og 

høringer. Dette omfatter en halvårsrapport fra den amerikanske justisministeren som dokumenterer anvendelsen av avsnitt  

702 og eventuelle tilfeller av manglende overholdelse(1), en separat halvårsrapport fra justisministeren og DNI som 

dokumenterer overholdelsen av målrettings- og minimeringsprosedyrene, herunder overholdelsen av prosedyrene utarbeidet for 

å sikre at innsamlingen skjer i forbindelse med et gyldig utenlandsetterretningsformål(2), og en årlig rapport fra ledere for 

enheter i etterretningssamfunnet som sertifiserer at innsamlingen i henhold til avsnitt 702 fortsatt genererer utenlands-

etterretningsinformasjon(3). 

Kort sagt er innsamling i henhold til avsnitt 702 tillatt ved lov, er gjenstand for gjennomgåelser, rettslig overvåking og tilsyn på 

flere plan, og, som FISA-domstolen uttalte i en nylig nedgradert uttalelse, «utføres ikke på en vilkårlig eller massiv måte», men 

«ved hjelp av ... velavgrensede avgjørelser om målrettet overvåking av individuelle [kommunikasjons-]fasiliteter»(4). 

III.  USA FREEDOM ACT 

USA FREEDOM Act, som ble kunngjort i juni 2015, førte til en vesentlig endring innen amerikanske overvåkingsmyndigheter 

og andre nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og ga økt offentlig åpenhet om bruken av disse myndighetene og om avgjørelser fra 

FISA-domstolen, som beskrevet nedenfor(5). Loven sikrer at amerikanske etterretningstjenester og rettshåndhevingsorganer har 

den myndigheten de trenger for å beskytte nasjonen, og samtidig sikre et egnet personvern for den enkelte når denne 

myndigheten utøves. Den styrker personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene og øker åpenheten. 

Loven forbyr masseinnsamling av opplysninger, herunder om både amerikanske og ikke-amerikanske personer, i henhold til 

forskjellige bestemmelser i FISA eller ved bruk av nasjonale sikkerhetsbrev (NSL), en form for lovfestede administrative 

pålegg(6). Dette forbudet omfatter spesifikt telefonmetadata om samtaler mellom personer i De forente stater og personer 

utenfor De forente stater, og vil også omfatte innsamling av Privacy Shield-opplysninger i henhold til disse myndighetene. I 

henhold til loven skal offentlige myndigheter basere alle anmodninger om opplysninger innenfor rammen av disse 

myndighetene på et «spesifikt utvalgskriterium» («specific selection term») – dvs. et søkekriterium som spesifikt identifiserer 

en person, konto, adresse eller personlig utstyr på en måte som begrenser omfanget av opplysningene det anmodes om, i den 

grad det kan la seg gjøre(7). Dette innebærer en ytterligere garanti om at innsamling av opplysninger for etterretningsformål er 

nøye målrettet. 

Loven har også i vesentlig grad endret prosedyrene ved FISA-domstolen ved både å gjøre dem mer åpne og å gi ytterligere 

garantier for at personvernet vil bli sikret. Som nevnt ovenfor tillater den at det opprettes et fast panel av sikkerhetsklarerte 

advokater med ekspertise innen personvern og borgerlige frihetsrettigheter, innsamling av etterretningsinformasjon, 

kommunikasjonsteknologi eller andre relevante områder, og de kan møte for domstolen som amicus curiae i saker som omfatter 

vesentlige eller nye fortolkninger av lovgivningen. Disse advokatene har myndighet til å framsette rettslige argumenter som 

utvider privatpersoners personvern og borgerlige frihetsrettigheter, og de vil ha tilgang til all informasjon, herunder gradert 

informasjon, som domstolen anser som nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver(8). 

Loven bygger også på den amerikanske regjerings nye og unike åpenhet rundt etterretningsaktiviteter som innebærer at det nå 

stilles krav til at DNI i samråd med den amerikanske justisministeren enten skal nedgradere eller offentliggjøre et ugradert 

sammendrag av alle avgjørelser, kjennelser eller uttalelser utstedt av FISA-domstolen eller Foreign Intelligence Surveillance 

Court of Review som inneholder en vesentlig forklaring eller fortolkning av lovbestemmelser.  

  

(1) Se 50 U.S.C. § 1881f. 

(2) Se id. § 1881a (l) (1). 

(3) Se id. § 1881a (l) (3). Noen av disse rapportene er graderte. 

(4) Uttalelse og avgjørelse, 26 (FISC 2014), tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents/0928/FISC%20Memo-

randum%20Opinion%20and%20Order%2026%20August%202014.pdf. 

(5) Se USA FREEDOM Act fra 2015, Pub. L. No 114–23, § 401, 129 Stat. 268. 

(6) Se id. §§ 103, 201, 501. Nasjonale sikkerhetsbrev (NSL) har hjemmel i en rekke lover og gir FBI mulighet til å innhente opplysninger i 

kredittrapporter, finansielle dokumenter og elektroniske abonnent- og transaksjonsregistre fra visse typer selskaper, utelukkende med det 

som mål å verne mot internasjonal terrorisme og hemmelige etterretningsaktiviteter. Se 12 U.S.C. § 3414, 15 U.S.C. §§ 1681u–1681v,  

18 U.S.C. § 2709. FBI bruker vanligvis nasjonale sikkerhetsbrev (NSL) til innsamling av kritiske innholdsløse opplysninger i de tidlige 

fasene av undersøkelser knyttet til terrorbekjempelse og kontraspionasje – f.eks. identiteten til en abonnent som kan ha kommunisert med 

agenter i en terroristgruppe, f.eks. IS. Mottakere av et nasjonalt sikkerhetsbrev (NSL) har rett til å bestride dette ved domstolene. Se  

18 U.S.C. § 3511. 

(7) Se id. 

(8) Se id. § 401. 
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Loven sørger også for omfattende åpenhet om innsamling i henhold til FISA og om anmodninger om nasjonale sikkerhetsbrev 

(NSL). Den amerikanske regjering skal hvert år underrette Kongressen og allmennheten om antall FISA-kjennelser og  

-sertifiseringer som det er anmodet om, og som er oppnådd, om anslag over antall overvåkede og berørte amerikanske og ikke-

amerikanske personer samt antall utnevnelser av amici curiae(1). I henhold til loven skal regjeringen også offentliggjøre antall 

anmodninger om nasjonale sikkerhetsbrev (NSL) om både amerikanske og ikke-amerikanske personer(2). 

Med hensyn til åpenhet i virksomheter gir loven selskaper en rekke muligheter til å offentliggjøre det samlede antallet  

FISA-kjennelser og -direktiver eller nasjonale sikkerhetsbrev (NSL) som de mottar fra offentlige myndigheter, samt antall 

kundekontoer som er omfattet av disse kjennelsene(3). En rekke selskaper har allerede offentliggjort dette, noe som har vist at 

det bare er blitt anmodet om opplysninger om et begrenset antall kunder. 

Disse innsynsrapportene viser at amerikanske etterretningsanmodninger bare omfatter en svært liten del av alle opplysninger. Et 

stort selskaps nylige innsynsrapport viser f.eks. at de anmodningene som gjaldt nasjonale sikkerhetsformål (i henhold til FISA 

eller nasjonale sikkerhetsbrev (NSL)) som selskapet mottok, berørte færre enn 20 000 av dets kontoer på et tidspunkt da det 

hadde minst 400 millioner abonnenter. Med andre ord berørte samtlige anmodninger om opplysninger for nasjonale sikkerhets-

formål færre enn 0,005 % av selskapets abonnenter. Selv om samtlige anmodninger hadde vedrørt «trygg havn»-opplysninger, 

noe som naturligvis ikke er tilfellet, er det åpenbart at anmodningene er målrettede og egnede med hensyn til omfang, og at det 

ikke er snakk om masseinnsamling eller vilkårlig innsamling. 

Avslutningsvis understrekes det at selv om lovene som tillater bruk av nasjonale sikkerhetsbrev (NSL), allerede begrenset de 

situasjonene der en mottaker av et slikt brev kunne nektes å offentliggjøre det, er det fastsatt i loven at slike krav om 

hemmelighold skal gjennomgås regelmessig, og at mottakere av et nasjonalt sikkerhetsbrev (NSL) skal underrettes når de 

faktiske forholdene ikke lenger støtter et krav om hemmelighold, i tillegg til at loven inneholder kodifiserte framgangsmåter for 

mottakere som ønsker å bestride krav om hemmelighold(4). 

De viktige endringene innen de amerikanske etterretningsmyndighetene som ble innført med USA FREEDOM Act, er dermed 

et klart bevis på De forente staters omfattende innsats for å sette vern av personopplysninger, personvern, borgerlige 

frihetsrettigheter og åpenhet i sentrum for all amerikansk etterretningspraksis. 

IV.  ÅPENHET 

I tillegg til åpenheten som er fastsatt i USA FREEDOM Act, gir det amerikanske etterretningssamfunnet allmennheten en stor 

mengde ytterligere informasjon og statuerer dermed et godt eksempel med hensyn til åpenhet i amerikanske etterretnings-

aktiviteter. Etterretningssamfunnet har offentliggjort en rekke av sine retningslinjer, prosedyrer, avgjørelser fra Foreign 

Intelligence Surveillance Court og annet nedgradert materiale, noe som gir en ekstraordinær høy grad av åpenhet. I tillegg 

offentliggjør etterretningssamfunnet betydelig mer statistikk over hvordan regjeringen bruker sin myndighet til å samle inn 

opplysninger for nasjonale sikkerhetsformål. Etterretningssamfunnet utstedte 22. april 2015 sin andre årlige rapport med 

statistikk over hvor ofte regjeringen anvender denne viktige myndigheten. ODNI har på sitt nettsted og på IC On the Record 

offentliggjort en rekke konkrete prinsipper for åpenhet(5) og en gjennomføringsplan der prinsippene omgjøres til konkrete og 

målbare initiativer(6). I oktober 2015 påla direktøren for National Intelligence de enkelte etterretningsbyråene å utpeke en 

ansvarlig for åpenhet i etterretningsaktiviteter på ledelsesnivå for å fremme åpenhet og stå i spissen for initiativer på dette 

området(7). Denne ansvarlige vil samarbeide tett med de ansvarlige for personvern og borgerlige frihetsrettigheter i hvert 

etterretningsbyrå for å sikre at åpenhet, personvern og borgerlige frihetsrettigheter forblir topprioriteringer.  

  

(1) Se id. § 602. 

(2) Se id. 

(3) Se id. § 603. 

(4) Se id. §§ 502(f)–503. 

(5) Tilgjengelig på http://www.dni.gov/index.php/intelligence-community/intelligence-transparency-principles. 

(6) Tilgjengelig på http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/Principles%20of%20Intelligence%20 

Transparency%20Implementation%20Plan.pdf. 

(7) Se id. 
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Som et eksempel på denne innsatsen har NSAs Chief Privacy and Civil Liberties Officer frigitt flere ugraderte rapporter de siste 

årene, herunder rapporter om aktiviteter i henhold til avsnitt 702, Executive Order 12333 og USA FREEDOM Act(1). I tillegg 

samarbeider etterretningssamfunnet tett med PCLOB, Kongressen og andre amerikanske aktører på området personvern for å 

fremme ytterligere åpenhet rundt amerikanske etterretningsaktiviteter, når det er mulig, og idet det tas hensyn til behovet for å 

verne sensitive etterretningskilder og -metoder. Samlet sett er amerikanske etterretningsaktiviteter preget av samme eller mer 

åpenhet enn mange andre nasjoners etterretningsaktiviteter verden over, og åpenheten er så stor som mulig med tanke på 

behovet for å verne sensitive kilder og metoder. 

Oppsummering av den omfattende åpenheten rundt amerikanske etterretningsaktiviteter: 

— Etterretningssamfunnet har frigitt og offentliggjort flere tusen sider på nettet med domstolsuttalelser og byråprosedyrer der 

det redegjøres for de særlige prosedyrene og kravene som gjelder for amerikanske etterretningsaktiviteter. Vi har også 

frigitt rapporter om etterretningsbyråenes overholdelse av gjeldende begrensninger. 

— Overordnede tjenestemenn i etterretningssamfunnet uttaler seg regelmessig offentlig om de rollene deres organisasjoner 

har, og om de aktivitetene de utfører, herunder beskrivelser av hvilke overholdelsordninger og -garantier som gjelder for 

deres arbeid. 

— Etterretningssamfunnet har frigitt en rekke andre dokumenter om etterretningsaktiviteter i henhold til Freedom of 

Information Act. 

— Presidenten har utstedt PPD-28 som offisielt legger ytterligere begrensninger på våre etterretningsaktiviteter, og ODNI har 

utstedt to offentlige rapporter om gjennomføringen av disse begrensningene. 

— Etterretningssamfunnet er nå pålagt ved lov å frigi viktige rettslige uttalelser utstedt av FISA-domstolen eller sammendrag 

av disse uttalelsene. 

— Offentlige myndigheter skal hvert år rapportere om omfanget av sin bruk av visse nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og 

selskaper har også rett til å gjøre dette. 

— PCLOB har utstedt flere detaljerte offentlige rapporter om etterretningsaktiviteter og vil fortsette å gjøre dette. 

— Etterretningssamfunnet framlegger omfattende gradert informasjon til Kongressens tilsynskomiteer. 

— DNI har utstedt prinsipper for åpenhet som styrer etterretningssamfunnets aktiviteter. 

Denne omfattende åpenheten vil bli opprettholdt i framtiden. All informasjon som offentliggjøres, vil naturligvis være 

tilgjengelig for både handelsdepartementet og Europakommisjonen. Handelsdepartementets og Europakommisjonens årlige 

gjennomgåelse av gjennomføringen av Privacy Shield-ordningen vil gi Europakommisjonen mulighet til å drøfte eventuelle 

spørsmål som har oppstått som følge av ny, frigitt informasjon, samt eventuelle andre spørsmål som gjelder Privacy Shield-

ordningen og måten den fungerer på, og departementet kan om ønskelig invitere representanter fra andre byråer, herunder 

etterretningssamfunnet, til å delta i denne gjennomgåelsen. Dette kommer naturligvis i tillegg til mekanismen fastsatt i PPD-28 

som gir EU-medlemsstatene mulighet til å ta opp overvåkingsrelaterte bekymringer med en utpekt tjenestemann i 

utenriksdepartementet. 

V. KLAGEADGANG 

Amerikansk rett inneholder en rekke klagemuligheter for privatpersoner som har vært gjenstand for ulovlig elektronisk 

overvåking i forbindelse med formål knyttet til nasjonal sikkerhet. I henhold til FISA er retten til søke erstatning ved 

amerikanske domstoler ikke begrenset til amerikanske personer. En person som kan dokumentere sin søksmålskompetanse, har 

  

(1) Tilgjengelig på https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/nsa_report_on_section_702_program.pdf; https://www.nsa.gov/civil_liberties/ 

_files/UFA_Civil_Liberties_and_Privacy_Report.pdf; https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/UFA_Civil_Liberties_and_Privacy_Report.pdf. 
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adgang til rettsmidler som gjør det mulig å klage på ulovlig elektronisk overvåking i henhold til FISA. I henhold til FISA kan 

personer som har vært utsatt for ulovlig elektronisk overvåking, f.eks. saksøke amerikanske statstjenestemenn personlig for å 

oppnå økonomisk erstatning, herunder straffeerstatning og dekning av advokathonorarer. Se 50 U.S.C. § 1810. Privatpersoner 

som kan dokumentere sin søksmålskompetanse, kan også anlegge sivilt søksmål for å oppnå økonomisk erstatning, herunder til 

dekning av saksomkostninger, mot De forente stater når opplysninger om dem framkommet som følge av elektronisk 

overvåking i henhold til FISA er blitt ulovlig eller forsettlig brukt eller utlevert. Se 18 U.S.C. § 2712. Dersom regjeringen akter 

å bruke eller utlevere opplysninger som er innhentet ved eller utledet av elektronisk overvåking av en fornærmet person i 

henhold til FISA, mot den fornærmede personen i rettslige eller administrative prosedyrer i De forente stater, skal den på 

forhånd underrette domstolen og den fornærmede personen om sin hensikt, og den fornærmede personen kan deretter bestride 

lovligheten av overvåkingen og anmode om å få opplysningene fjernet. Se 50 U.S.C. § 1806. I FISA er det også fastsatt 

strafferettslige sanksjoner mot privatpersoner som med hensikt foretar ulovlig elektronisk overvåking i lovens navn, eller som 

med hensikt bruker eller utleverer informasjon innhentet ved ulovlig overvåking. Se 50 U.S.C. § 1809. 

EU-borgere har andre muligheter til å anlegge sak mot amerikanske statstjenestemenn for ulovlig statlig bruk av eller tilgang til 

opplysninger, herunder statstjenestemenn som bryter loven i forbindelse med ulovlig tilgang til eller bruk av opplysninger til 

påståtte formål knyttet til nasjonal sikkerhet. Computer Fraud and Abuse Act forbyr bevisst uautorisert tilgang (eller tilgang ut 

over autorisert tilgang) for å innhente opplysninger fra en finansinstitusjon, den amerikanske regjerings databehandlingssys-

temer eller datamaskintilgang via internett samt trusler om å skade beskyttede datamaskiner med henblikk på utpressing eller 

bedrageri. Se 18 U.S.C. § 1030. Enhver person, uansett statsborgerskap, som lider skade eller tap som følge av en overtredelse 

av denne loven, kan saksøke lovovertrederen (herunder en statstjenestemann) for å oppnå skadeserstatning, forbud eller påbud 

eller en annen rimelig erstatning i henhold til avsnitt 1030 (g), uavhengig av om det har vært anlagt straffesak, forutsatt at 

atferden involverer minst en av flere av omstendighetene som er fastsatt i loven. Electronic Communications Privacy Act 

(ECPA) regulerer offentlige myndigheters tilgang til lagrede elektroniske kommunikasjons- og transaksjonsregistre samt 

abonnentopplysninger som innehas av tredjepartsleverandører av kommunikasjonstjenester. Se 18 U.S.C. §§ 2701–2712. I 

henhold til ECPA kan en fornærmet person saksøke statstjenestemenn for bevisst ulovlig tilgang til lagrede opplysninger. 

ECPA får anvendelse på alle personer uavhengig av deres statsborgerskap, og fornærmede personer kan få tilkjent 

skadeserstatning og få dekket advokathonorarer. Right to Financial Privacy Act (RFPA) begrenser den amerikanske regjerings 

tilgang til bankers og børsmegleres registre over privatkunder. Se 12 U.S.C. §§ 3401–3422. I henhold til RFPA kan en bank- 

eller børsmeglerkunde saksøke den amerikanske regjering med henblikk på å oppnå lovbestemt og faktisk erstatning samt 

straffeerstatning for urettmessig tilgang til kundens opplysninger, og dersom det konstateres at en slik urettmessig tilgang var 

forsettlig, innledes det automatisk en undersøkelse av om de relevante statsansatte skal ilegges disiplinære sanksjoner. Se 12 

U.S.C. § 3417. 

Avslutningsvis understrekes det at det i Freedom of Information Act (FOIA) er fastsatt at alle personer kan søke om innsyn i 

føderale byråers eksisterende registre om et hvilket som helst emne, med unntak av visse kategorier av informasjon. Se 5 U.S.C. 

§ 552 (b). Disse omfatter begrensninger når det gjelder innsyn i gradert informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet, 

personopplysninger om andre privatpersoner og informasjon som gjelder etterforskning i forbindelse med rettshåndheving, og 

kan sammenlignes med de begrensningene som andre nasjoner pålegger i sine egne lover om innsyn. Disse begrensningene 

gjelder både for amerikanske og ikke-amerikanske personer. Tvister om utlevering av registre som det anmodes om i henhold 

til FOIA, kan påklages administrativt og deretter ved føderale domstoler. Domstolen skal treffe en de novo-avgjørelse om 

hvorvidt registrene tilbakeholdes på lovlig vis, 5 U.S.C. § 552 (a) (4) (B), og kan tvinge myndighetene til å gi innsyn i registre. 

I noen tilfeller har domstolene omstøtt myndighetenes avgjørelser om at informasjon ikke skal utleveres fordi den er gradert(1). 

Selv om det ikke gis skadeserstatning, kan domstolene tilkjenne et beløp til dekning av advokathonorar. 

VI.  KONKLUSJON 

De forente stater anerkjenner at det i våre signaletterretnings- og andre etterretningsaktiviteter må tas hensyn til at alle personer 

bør behandles med verdighet og respekt, uavhengig av deres statsborgerskap eller bosted, og at alle personer har berettigede 

personverninteresser når det gjelder behandlingen av deres personopplysninger. De forente stater bruker bare signaletterretning 

for å fremme sine nasjonale sikkerhetsinteresser og utenrikspolitiske interesser og for å beskytte sine borgere og sine alliertes 

og partneres borgere mot skade. Kort sagt driver etterretningssamfunnet ikke vilkårlig overvåking av noen, herunder vanlige 

europeiske borgere. Innsamling av signaletterretning skjer bare når dette er behørig godkjent, og ved streng overholdelse av 

disse begrensningene samt først etter en vurdering av om det finnes tilgjengelige alternative kilder, herunder diplomatiske og 

  

(1) Se f.eks. New York Times v. Department of Justice, 756 F.3d 100 (2d Cir. 2014), American Civil Liberties Union v. CIA, 710 F.3d 422 

(D.C. Cir. 2014). 
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offentlige kilder, og på en måte som prioriterer egnede og mulige alternativer. I den grad det er praktisk mulig, finner 

signaletterretning dessuten bare sted gjennom innsamling rettet mot spesifikke utenlandske etterretningsmål eller -emner og ved 

bruk av diskriminanter. 

De forente staters politikk på dette området ble bekreftet i PPD-28. De forente staters etterretningsbyråer har ikke rettslig 

myndighet, ressurser, teknisk kapasitet eller et ønske om å fange opp all kommunikasjon i verden innenfor denne rammen. 

Disse byråene leser ikke alle menneskers e-poster i De forente stater eller i verden. I samsvar med PPD-28 sikrer De forente 

stater et robust vern av ikke-amerikanske personers personopplysninger som samles inn gjennom signaletterretningsaktiviteter. 

I den grad det er praktisk mulig, og idet det tas hensyn til den nasjonale sikkerheten, omfatter dette retningslinjer og prosedyrer 

for å minimere lagring og spredning av personopplysninger om ikke-amerikanske personer som kan sammenlignes med det som 

gjelder for amerikanske personer. Som angitt ovenfor er den omfattende tilsynsordningen i henhold til avsnitt 702 i FISA uten 

motstykke. De omfattende endringene i De forente staters etterretningslovgivning som angis i USA FREEDOM Act og ODNIs 

initiativer for å fremme åpenhet i etterretningssamfunnet, øker i betydelig grad alle privatpersoners personvern og borgerlige 

frihetsrettigheter, uavhengig av deres statsborgerskap. 

 Vennlig hilsen 

 Robert S. Litt 
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21. juni 2016 

Justin S. Antonipillai 

Counselor 

U.S. Department of Commerce 

1401 Constitution Avenue, N.W. 

Washington, DC 20230 

Ted Dean 

Deputy Assistant Secretary 

International Trade Administration 

1401 Constitution Avenue, N.W. 

Washington, DC 20230 

Kjære Justin Antonipillai og Ted Dean 

Jeg henvender meg til dere for å legge fram ytterligere informasjon om hvordan De forente stater foretar masseinnsamling av 

signaletterretning. Som forklart i fotnote 5 i Presidential Policy Directive 28 (PPD-28) viser «masseinnsamling» til innhenting 

av et forholdsvis stort volum av signaletterretningsinformasjon eller -data under omstendigheter der etterretningssamfunnet ikke 

kan bruke en identifikator knyttet til et bestemt mål (f.eks. målets e-postadresse eller telefonnummer) for å målrette 

innsamlingen. Dette betyr imidlertid ikke at denne formen for innsamling er «massiv» eller «vilkårlig». I PPD-28 kreves det 

dessuten at «signaletterretningsaktiviteter skal være så målrettede som mulig». Innenfor rammen av dette mandatet treffer 

etterretningssamfunnet tiltak for å øke sannsynligheten for at opplysningene som skal samles inn, selv når det ikke er mulig å 

bruke spesifikke identifikatorer for å målrette innsamlingen, inneholder utenlandsetterretning som oppfyller kravene fastsatt av 

amerikanske beslutningstakere i henhold til prosessen som det redegjøres for i mitt tidligere brev, og minimerer mengden av 

innsamlede opplysninger som ikke er relevante. 

Etterretningssamfunnet kan f.eks. bli bedt om å samle inn signaletterretning om aktivitetene til en terroristgruppe som opererer i 

en region i en stat i Midtøsten, og som antas å planlegge angrep mot vesteuropeiske stater, men kjenner kanskje ikke navnene, 

telefonnumrene, e-postadressene til eller andre spesifikke identifikatorer på privatpersoner som er knyttet til denne terrorist-

gruppen. Vi kan velge å foreta en målrettet overvåking av denne gruppen ved å samle inn kommunikasjon til og fra den aktuelle 

regionen for å gjennomgå og analysere den nærmere, slik at kommunikasjon knyttet til denne gruppen kan identifiseres. I denne 

forbindelse vil etterretningssamfunnet forsøke å avgrense innsamlingen så mye som mulig. Dette vil bli ansett som 

«masseinnsamling» fordi det ikke er mulig å bruke diskriminanter, men innsamlingen er verken «massiv» eller «vilkårlig», men 

isteden så nøyaktig målrettet som mulig. 

Selv når det ikke er mulig å foreta målrettet innsamling ved bruk av spesifikke utvalgskriterier, samler De forente stater ikke 

inn all kommunikasjon fra alle kommunikasjonsfasiliteter overalt i verden, men bruker filtrer og andre tekniske verktøyer for å 

målrette innsamlingen til de fasilitetene der det er sannsynlighet for å samle inn kommunikasjon av verdi for utenlands-

etterretningen. Dette sikrer at De forente staters signaletterretningsaktiviteter bare berører en brøkdel av den kommunikasjonen 

som skjer via internett. 

Som bemerket i mitt tidligere brev, begrenser PPD-28 den bruken etterretningssamfunnet kan gjøre av masseinnsamlet 

signaletterretning til seks spesifikke formål, ettersom «masseinnsamling» innebærer en større risiko for at det samles inn ikke-

relevant kommunikasjon. PPD-28 og byråenes politikk for gjennomføring av PPD-28 begrenser også lagring og spredning av 

personopplysninger som er samlet inn ved hjelp av signaletterretning, uavhengig av om opplysningene ble samlet inn via 

masseinnsamling eller målrettet innsamling, og uavhengig av privatpersonens statsborgerskap. 

Etterretningssamfunnets «masseinnsamling» er derfor ikke «massiv» eller «vilkårlig», men innebærer bruk av metoder og 

verktøyer for å filtrere innsamlingen, slik at den rettes mot materiale som oppfyller beslutningstakernes uttrykte behov for 

utenlandsetterretning, samtidig som innsamlingen av ikke-relevante opplysninger minimeres, samt strenge regler for å verne 
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ikke-relevante opplysninger som eventuelt innhentes. Strategiene og prosedyrene beskrevet i dette brevet gjelder for all 

masseinnsamling av signaletterretning, herunder all masseinnsamling av kommunikasjon til og fra Europa, idet det verken 

bekreftes eller avkreftes at slik innsamling foregår. 

Dere har også anmodet om mer informasjon om Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) samt om 

generalinspektører og den myndigheten det/de har. PCLOB er et uavhengig byrå innen den utøvende gren. Styret består av fem 

medlemmer fra de to største partiene som utnevnes av presidenten og godkjennes av Senatet(1). Hvert av medlemmene i styret 

sitter i seks år. PCLOBs styremedlemmer og personale har den tilstrekkelige sikkerhetsklareringen som gjør at de kan utøve 

sine lovfestede plikter og ansvar(2). 

PCLOBs oppdrag er å sikre at den føderale regjerings innsats for å forebygge terrorisme står i et rimelig forhold til behovet for 

å ivareta personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene. Styret har to grunnleggende ansvarsområder – tilsyn og rådgivning. 

PCLOB fastsetter sin egen dagsorden og bestemmer hvilke tilsyns- eller rådgivningsaktiviteter det ønsker å utføre. 

I sin tilsynsrolle gjennomgår og analyserer PCLOB tiltak som den utøvende gren treffer for å verne nasjonen mot terrorisme, og 

sikrer dermed at behovet for slike tiltak står i et rimelig forhold til behovet for å ivareta personvernet og de borgerlige 

frihetsrettighetene(3). I den siste gjennomgåelsen som PCLOB har foretatt på dette området, ble det fokusert på overvåkings-

programmer gjennomført i henhold til avsnitt 702 i FISA(4). PCLOB er i ferd med å foreta en gjennomgåelse av etterretnings-

aktiviteter gjennomført i henhold til Executive Order 12333(5). 

I sin rådgivende rolle sikrer PCLOB at det tas tilstrekkelig hensyn til frihetsaspekter i utarbeidingen og gjennomføringen av 

lover, regler og forskjellige typer politikk knyttet til innsatsen for å verne nasjonen mot terrorisme(6). 

For å kunne gjennomføre sitt oppdrag har styret lovfestet rett til å få tilgang til samtlige byråers relevante registre, rapporter, 

revisjoner, gjennomgåelser, dokumenter, papirer, anbefalinger og alt annet relevant materiale, herunder gradert informasjon i 

samsvar med loven(7). I tillegg kan styret gjennomføre intervjuer og innhente uttalelser eller offentlige vitneutsagn fra enhver 

tjenestemann eller ansatt innen den utøvende gren(8). Styret kan også skriftlig anmode den amerikanske justisministeren om å ta 

ut stevninger på vegne av styret for å tvinge parter utenfor den utøvende gren til å legge fram relevant informasjon(9). 

PCLOB er dessuten underlagt lovfestede krav til offentlig åpenhet. Dette omfatter å holde allmennheten informert om sine 

aktiviteter ved å avholde offentlige høringer samt ved å offentliggjøre sine rapporter, i den grad det er mulig på en måte som er 

forenlig med behovet for å sikre vern av graderte opplysninger(10). PCLOB plikter i tillegg å rapportere når et byrå innen den 

utøvende gren nekter å følge PCLOBs råd. 

Generalinspektører (Inspectors General) i etterretningssamfunnet foretar revisjoner, inspeksjoner og gjennomgåelser av 

programmene og aktivitetene i etterretningssamfunnet med henblikk på å identifisere og håndtere systemrelaterte risikoer, 

sårbare områder og mangler. Generalinspektører undersøker i tillegg klager på eller informasjon om påståtte overtredelser av 

lover, regler eller lovbestemmelser eller dårlig forvaltning, omfattende sløsing med midler, maktmisbruk eller en betydelig eller 

  

(1) 42 U.S.C. 2000ee (a), (h). 

(2) 42 U.S.C. 2000ee (k). 

(3) 42 U.S.C. 2000ee (d) (2). 

(4) Se https://www.pclob.gov/library.html#oversightreports. 

(5) Se https://www.pclob.gov/events/2015/may13.html. 

(6) 42 U.S.C. 2000ee (d) (1), se også PCLOB Advisory Function Policy and Procedure, Policy 2015-004, tilgjengelig på 

https://www.pclob.gov/library/Policy-Advisory_Function_Policy_Procedure.pdf. 

(7) 42 U.S.C. 2000ee (g) (1) (A). 

(8) 42 U.S.C. 2000ee g) (1) (B). 

(9) 42 U.S.C. 2000ee (g) (1) (D). 

(10) 42 U.S.C. 2000eee (f). 
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spesifikk fare for folkehelse eller offentlig sikkerhet i etterretningssamfunnets programmer og aktiviteter. Generalinspektørenes 

uavhengighet er av avgjørende betydning for å sikre objektivitet og integritet i deres rapporter, funn og anbefalinger. Noen av 

de viktigste faktorene for å sikre generalinspektørenes uavhengighet er bl.a. prosessen for utnevnelse og avsettelse, separat 

myndighet med hensyn til drift, budsjett og personell og kravene om dobbel rapportering til både lederne av byråene innen den 

utøvende gren og til Kongressen. 

Kongressen har opprettet et uavhengig generalinspektørkontor i hvert byrå innen den utøvende gren, herunder i hver enhet i 

etterretningssamfunnet(1). Som følge av vedtakelsen av Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2015 blir nesten alle 

generalinspektører med ansvar for tilsynet med en enhet i etterretningssamfunnet utnevnt av presidenten og godkjent av 

Senatet, herunder justisdepartementet, Central Intelligence Agency, National Security Agency og etterretningssamfunnet(2). 

Disse generalinspektørene er dessuten fast ansatte tjenestemenn uten partitilknytning som bare kan avsettes av presidenten. Selv 

om presidenten ifølge den amerikanske grunnloven har myndighet til å avsette en generalinspektør, er denne myndigheten 

sjelden blitt utøvd, og det kreves at presidenten 30 dager før avsettelsen av en generalinspektør legger fram en skriftlig 

begrunnelse for Kongressen(3). Denne prosessen for utnevnelse av generalinspektører sikrer at tjenestemenn innen den 

utøvende gren ikke utøver utilbørlig påvirkning på utvelgelsen, utnevnelsen eller avsettelsen av en generalinspektør. 

Videre har generalinspektører omfattende lovbestemt myndighet til å foreta revisjoner, undersøkelser og gjennomgåelser av den 

utøvende grens programmer og aktiviteter. I tillegg til tilsynsundersøkelsene og -gjennomgåelsene som kreves i henhold til 

loven, har generalinspektørene svært frie hender når det gjelder å utøve tilsynsmyndighet for å gjennomgå programmer og 

aktiviteter etter eget valg(4). I forbindelse med utøvelse av denne myndigheten sikrer loven at generalinspektørene har 

uavhengige ressurser for å utføre sine oppgaver, herunder myndighet til å ansette sitt eget personale og separat dokumentere 

sine budsjettanmodninger til Kongressen(5). Loven sikrer at generalinspektører har tilgang til den informasjon de trenger for å 

kunne utføre sine oppgaver. Dette omfatter myndigheten til å få direkte tilgang til alle byråers registre samt informasjon om 

byråets programmer og aktiviteter uansett klassifisering, myndigheten til ved stevning å kreve framlegging av informasjon og 

dokumenter og myndigheten til å administrere edsavleggelse(6). I begrensede tilfeller kan lederen for et byrå innen den 

utøvende gren forby en generalinspektørs aktivitet, f.eks. dersom en generalinspektørs revisjon eller undersøkelse i vesentlig 

grad vil skade De forente staters nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er ekstremt sjelden at denne myndigheten utøves, og det 

krever at lederen for byrået underretter Kongressen innen 30 dager med en begrunnelse for dette(7). Direktøren for National 

Intelligence har faktisk aldri utøvd denne myndigheten til å begrense generalinspektørenes aktiviteter. 

Likeledes har generalinspektørene ansvar for at både lederne av byråene innen den utøvende gren og Kongressen holdes fullt ut 

og løpende orientert gjennom rapporter om bedrageri og andre alvorlige problemer samt misbruk og mangler knyttet til den 

utøvende grens programmer og aktiviteter(8). Med dobbel rapportering styrkes generalinspektørenes uavhengighet, idet det gjør 

generalinspektørenes tilsynsprosesser mer åpne og gir lederne for byråene mulighet til å gjennomføre generalinspektørenes 

anbefalinger før Kongressen kan treffe lovgivningsmessige tiltak. Generalinspektørene er f.eks. ved lov forpliktet til å utarbeide 

halvårsrapporter der det redegjøres for slike problemer samt for korrigerende tiltak som hittil er truffet(9). Byråer innen den 

utøvende gren tar generalinspektørenes konklusjoner og anbefalinger alvorlig, og generalinspektører kan ofte ta med byråenes 

  

(1) Avsnitt 2 og 4 i Inspector General Act fra 1978 med etterfølgende endringer (heretter kalt «IG Act»), avsnitt 103H (b) og (e) i National 

Security Act fra 1947, med etterfølgende endringer (heretter kalt «Nat'l Sec. Act»), avsnitt 17 (a) i Central Intelligence Act (heretter kalt 

«CIA Act»). 

(2) Se Pub. L. No 113-293, 128 Stat. 3990, (19. des. 2014). Det er bare generalinspektørene for Defense Intelligence Agency og National 

Geospatial-Intelligence Agency som ikke utnevnes av presidenten. Generalinspektøren for forsvarsdepartementet og generalinspektøren for 

etterretningssamfunnet har imidlertid delt myndighet over disse byråene. 

(3) Avsnitt 3 i IG Act fra 1978 med etterfølgende endringer, avsnitt 103H (c) i Nat'l Sec. Act og avsnitt 17 (b) i CIA Act. 

(4) Se avsnitt 4 (a) og 6 (a) (2) i IG Act fra 1947, avsnitt 103H (e) og (g) (2) (A) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (a) og (c) i CIA Act. 

(5) Avsnitt 3 (d), 6 (a) (7) og 6 (f) i IG Act, avsnitt 103H (d), (i), (j) og (m) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (e) (7) og (f) i CIA Act. 

(6) Avsnitt 6 (a) (1), (3), (4), (5) og (6) i IG Act, avsnitt 103H (g) (2) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (e) (1), (2), (4) og (5) i CIA Act. 

(7) Se f.eks. avsnitt 8 (b) og 8E (a) i IG Act, avsnitt 103H (f) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (b) i CIA Act. 

(8) Avsnitt 4 a) (5) i IG Act, avsnitt 103H (a) (b) (3) og (4) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (a) (2) og (4) i CIA Act. 

(9) Avsnitt 2 (3), 4 (a) og 5 i IG Act, avsnitt 103H (k) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (d) i CIA Act. Justisdepartementets generalinspektør gjør sine 

offentlig frigitte rapporter tilgjengelig på http://oig.justice.gov/reports/all.htm. Generalinspektøren for etterretningssamfunnet gjør sine 

halvårsrapporter offentlig tilgjengelig på https://www.dni.gov/index.php/intelligence-community/ic-policies-reports/records-requested-

under-foia#icig. 
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godkjenning og gjennomføring av generalinspektørenes anbefalinger i disse og andre rapporter som legges fram for 

Kongressen, og i noen tilfeller for allmennheten(1). I tillegg til denne strukturen med dobbel rapportering har general-

inspektørene også ansvar for at varslere innen den utøvende gren henvises til de riktige tilsynskomiteene i Kongressen for å 

avsløre påstått bedrageri, sløsing eller misbruk i den utøvende grens programmer og aktiviteter. Identiteten til dem som står 

fram, utleveres ikke til den utøvende gren, noe som beskytter varslerne mot mulige disiplinær- og sikkerhetsklareringstiltak som 

represalier for å ha underrettet generalinspektøren(2). Ettersom varslere ofte er kilden i en generalinspektørs undersøkelse, gjør 

muligheten til å rapportere til Kongressen uten påvirkning fra den utøvende gren, generalinspektørens tilsyn mer effektivt. På 

grunn av denne uavhengigheten kan generalinspektørene fremme økonomi, effektivitet og ansvarlighet i byråene innen den 

utøvende gren med objektivitet og integritet. 

Avslutningsvis har Kongressen også opprettet Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency. Dette rådet utarbeider 

bl.a. standarder for generalinspektørenes revisjoner, undersøkelser og gjennomgåelser, fremmer opplæring og har myndighet til 

å foreta undersøkelser av påstått tjenesteforsømmelse blant generalinspektørene, med henblikk på å holde et våkent øye på 

generalinspektører som har fått ansvar for å overvåke alle andre(3). 

Jeg håper at denne informasjonen vil være til nytte. 

 Vennlig hilsen 

 Robert S. Litt 

 General Counsel 

 _____  

  

(1) Avsnitt 2 (3), 4 (a) og 5 i IG Act, avsnitt 103H (k) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (d) i CIA Act. Justisdepartementets generalinspektør gjør sine 

offentlig frigitte rapporter tilgjengelig på http://oig.justice.gov/reports/all.htm. Likeledes gjør generalinspektøren for etterretnings-

samfunnet sine halvårsrapporter offentlig tilgjengelig på https://www.dni.gov/index.php/intelligence-community/ic-policies-reports/ 

records-requested-under-foia#icig. 

(2) Avsnitt 7 i IG Act, avsnitt 103H (g) (3) i Nat'l Sec. Act, avsnitt 17 (e) (3) i CIA Act. 

(3) Avsnitt 11 i IG Act. 
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VEDLEGG VII 

Brev fra Bruce Swartz, Deputy Assistant Attorney General and Counselor for International Affairs, De 

forente staters justisdepartement 

19. februar 2016 

Justin S. Antonipillai 

Counselor 

U.S. Department of Commerce 

1401 Constitution Ave., NW 

Washington, DC 20230 

Ted Dean 

Deputy Assistant Secretary 

International Trade Administration 

1401 Constitution Ave., NW 

Washington, DC 20230 

Kjære Justin Antonipillai og Ted Dean 

Dette brevet gir et kort overblikk over de viktigste undersøkelsesverktøyene som brukes til innhenting av forretnings-

opplysninger og andre opplysninger fra virksomheter i De forente stater for formål knyttet til strafferettslig håndheving eller 

allmennhetens interesse (sivilrettslige formål og reguleringsformål), herunder tilgangsbegrensningene som ledsager denne 

myndigheten(1). Disse rettslige prosessene innebærer ikke forskjellsbehandling, ettersom de brukes til å innhente informasjon 

fra virksomheter i De forente stater, herunder fra selskaper som vil foreta egensertifisering innenfor rammen av Privacy Shield-

avtalen mellom EU og De forente stater, uten hensyn til den registrertes statsborgerskap. Virksomheter som er gjenstand for en 

rettslig prosess i De forente stater, kan dessuten bestride dette ved domstolene som angitt nedenfor(2). 

Når det gjelder offentlige myndigheters beslagleggelse av opplysninger, er det verdt å merke seg det fjerde tillegget til De 

forente staters grunnlov der det fastslås at «folkets rett til sikkerhet for egen person, boliger, papirer og eiendeler mot urimelige 

ransakinger og beslagleggelser skal ikke krenkes, og det skal ikke avsies kjennelser uten at det foreligger en rimelig grunn 

understøttet av ed eller forsikring som særlig beskriver stedet som skal ransakes, personene som skal pågripes, eller tingene som 

skal beslaglegges.» Tillegg IV til De forente staters grunnlov. Som De forente staters høyesterett fastslo i Berger v. State of 

New York: «Det grunnleggende formålet med dette grunnlovstillegget, noe som er anerkjent i utallige av denne domstolens 

avgjørelser, er å sikre den enkeltes personvern og sikkerhet mot vilkårlige inngrep fra statstjenestemenn.» 388 U.S. 41, 53 

(1967) (Camara v. Mun. Court of San Francisco, 387 U.S. 523, 528 (1967)). I henhold til fjerde grunnlovstillegg skal 

tjenestemenn i rettshåndhevende myndigheter generelt innhente en domstolskjennelse før en ransaking i forbindelse med 

innenlandsk strafferettslig etterforskning. Se Katz v. United States, 389 U.S. 347, 357 (1967). I de tilfellene der kravet om 

kjennelse ikke får anvendelse, er regjeringens aktiviteter underlagt en «rimelighetstest» i henhold til fjerde grunnlovstillegg. 

Grunnloven i seg selv sikrer derfor at den amerikanske regjering ikke har ubegrenset eller vilkårlig myndighet til å beslaglegge 

private opplysninger. 

Strafferettshåndhevende myndigheter: 

Føderale anklagere, som er tjenestemenn i det amerikanske justisdepartementet, og føderale etterforskningsagenter, herunder 

agenter i Federal Bureau of Investigation (FBI), et rettshåndhevende organ underlagt justisdepartementet, kan tvinge 

virksomheter i De forente stater til å legge fram dokumenter og andre registeropplysninger i forbindelse med strafferettslig 

  

(1) I denne oversikten redegjøres det ikke for de undersøkelsesverktøyene som rettshåndhevende myndigheter bruker for nasjonale 

sikkerhetsformål i forbindelse med etterforskning av terrorisme og annen etterforskning som gjelder nasjonal sikkerhet, herunder nasjonale 

sikkerhetsbrev (NSL) for visse registeropplysninger i kredittrapporter, finansielle dokumenter og elektroniske abonnent- og 

transaksjonsregistre, se 12 U.S.C. § 3414, 15 U.S.C. § 1681u, 15 U.S.C. § 1681v, 18 U.S.C. § 2709, og for elektronisk overvåking, 

ransakingsordrer, forretningsopplysninger og annen innsamling av kommunikasjon i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act, se 

50 U.S.C. § 1801 et seq. 

(2) I dette dokumentet redegjøres det for føderale rettshåndhevende myndigheter og reguleringsmyndigheter. Overtredelser av delstatslovene 

etterforskes av delstatene og behandles ved delstatsdomstolene. De rettshåndhevende myndighetene på delstatsplan bruker kjennelser og 

stevninger utstedt i henhold til delstatslovgivningen på stort sett samme måte som beskrevet her, men med den forskjellen at delstatenes 

rettslige prosesser kan omfattes av et vern fastsatt i delstatsgrunnloven som kan være strengere enn det som er fastsatt i den amerikanske 

grunnloven. Det vernet som sikres ved delstatslovgivningen må være minst det samme som det som sikres ved den amerikanske 

grunnloven, herunder, men ikke begrenset til, det fjerde grunnlovstillegget. 
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etterforskning gjennom flere forskjellige former for obligatoriske rettslige prosesser, herunder stevninger fra en storjury («grand 

jury subpoenas»), administrative pålegg («administrative subpoenas») og ransakingsordrer, og kan innhente annen kommuni-

kasjon takket være føderale myndigheter med ansvar for avlytting i straffesaker og bruk av utstyr for registrering av oppringte 

numre fra et bestemt telefonnummer («pen register»). 

Stevninger utstedt av en storjury («grand jury subpoena») eller i en rettssak («trial subpoenas»): Strafferettslige stevninger 

brukes til å støtte målrettet etterforskning i forbindelse med rettshåndheving. En stevning utstedt av en storjury er en offisiell 

anmodning fra en storjury (som regel på anmodning fra en føderal anklager) om å bistå i storjuryens etterforskning ved 

mistanke om overtredelse av straffeloven. Storjuryer er domstolens etterforskningsgren og oppnevnes av en dommer eller en 

fredsdommer. En stevning kan pålegge noen å vitne i en rettssak eller legge fram eller gjøre tilgjengelig forretnings-

opplysninger, elektronisk lagrede opplysninger eller andre håndgripelige elementer. Opplysningene må være relevante for 

etterforskningen, og pålegg kan ikke være urimelige, dvs. overdrevne, undertrykkende eller tyngende. En mottaker kan bestride 

en stevning med henvisning til disse grunnene. Se Fed. R. Crim. P. 17. I sjeldne situasjoner kan stevninger i rettsaker med 

pålegg om framlegging av dokumenter anvendes etter at storjuryen har reist tiltale. 

Myndighet til å utstede administrative pålegg («administrative subpoenas)»: Det kan utstedes administrative pålegg i 

forbindelse med straffe- og sivilrettslige etterforskning. I forbindelse med strafferettslig håndheving tillater en rekke føderale 

lover at det utstedes administrative pålegg om å legge fram eller gjøre tilgjengelig forretningsopplysninger, elektronisk lagret 

informasjon eller andre håndgripelige elementer i etterforskning som omfatter misbruk av helsetjenesteytelser, overgrep mot 

barn, beskyttelse av etterretningstjenester, saker som gjelder kontrollerte stoffer, og i forbindelse med generalinspektørers 

undersøkelser av offentlige organer. Dersom offentlige myndigheter anmoder om å få håndhevet et administrativt pålegg ved en 

domstol, kan mottakeren av det administrative pålegget i likhet med mottakeren av en stevning utstedt av en storjury gjøre 

gjeldende at pålegget er urimelig fordi det er undertrykkende eller tyngende. 

Rettsavgjørelser om utstyr for registrering av oppringte numre fra et bestemt telefonnummer («pen register») og samtale-

sporingsutstyr («trap and trace»): I henhold til de strafferettslige bestemmelsene som gjelder bruk av ovennevnte utstyr, kan 

rettshåndhevende myndigheter oppnå en rettsavgjørelse for å innhente innholdsløse opplysninger i sanntid om telefonopp-

ringninger, ruting, adresser og signaler knyttet til et telefonnummer eller en e-postadresse etter å ha framlagt dokumentasjon på 

at de aktuelle opplysningene er relevante for en pågående strafferettslig etterforskning. Se 18 U.S.C. §§ 3121–3127. Bruk eller 

installasjon av slikt utstyr uten lovhjemmel er et føderalt lovbrudd. 

Electronic Communications Privacy Act (ECPA): En rekke andre regler regulerer offentlige myndigheters tilgang til abonnent-

opplysninger, trafikkdata og lagret innhold i kommunikasjon som innehas av teleselskaper og andre tredjepartsleverandører, i 

henhold til Title II i ECPA, også kalt Stored Communications Act (SCA), 18 U.S.C. §§ 2701–2712. I SCA er det fastsatt en 

rekke lovbestemte personvernrettigheter som begrenser rettshåndhevende myndigheters tilgang til opplysninger ut over det som 

kreves i forfatningsretten, fra internettleverandørers kunder og abonnenter. I henhold til SCA økes personvernnivået ut fra hvor 

inngripende innsamlingen er. Strafferettshåndhevende myndigheter kan bare få utlevert abonnentopplysninger, IP-adresser og 

tilhørende tidsstempler samt faktureringsopplysninger på grunnlag av et pålegg. For de fleste andre lagrede, innholdsløse 

opplysninger, f.eks. e-postoverskrifter uten emnefeltet, må rettshåndhevende myndigheter legge fram spesifikke fakta for en 

dommer som viser at opplysningene det anmodes om, er relevante og av betydning for en pågående strafferettslig etter-

forskning. For å få utlevert lagret innhold i elektronisk kommunikasjon må strafferettshåndhevende myndigheter som regel få 

utstedt en fullmakt fra en dommer som bygger på at det er rimelig grunn til å tro at den aktuelle kontoen inneholder bevis på 

lovbrudd. I henhold til SCA kan det også ilegges erstatningsansvar og strafferettslige sanksjoner. 

Rettsavgjørelser om overvåking i henhold til den føderale loven om avlytting: Rettshåndhevende myndigheter kan dessuten 

fange opp trådbasert, muntlig eller elektronisk kommunikasjon i sanntid i forbindelse med strafferettslige etterforskningsformål 

i henhold til den føderale loven om avlytting. Se 18 U.S.C. §§ 2510–2522. En slik tillatelse gis bare på grunnlag av en 

rettsavgjørelse der en dommer bl.a. finner at det er rimelig grunn til å tro at avlyttingen eller den elektroniske oppfangingen vil 
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framskaffe bevis på et føderalt lovbrudd, eller opplysninger om hvor en person som er på flukt for å unngå rettsforfølging, 

befinner seg. I henhold til loven kan det ilegges erstatningsansvar og strafferettslige sanksjoner for overtredelse av avlyttingsbe-

stemmelsene. 

Ransakingsordre – regel 41: Rettshåndhevende myndigheter kan foreta fysiske ransakinger av lokaler i De forente stater dersom de 

har fått tillatelse til dette fra en dommer. Rettshåndhevende myndigheter skal dokumentere overfor dommeren at det er «rimelig 

grunn» til å tro at det er blitt eller snart vil bli begått et lovbrudd, og at det er sannsynlig at elementer knyttet til lovbruddet vil bli 

funnet på stedet angitt i kjennelsen. En slik myndighet brukes ofte når det er nødvendig at politiet foretar en fysisk ransaking av et 

lokale fordi det er fare for bevisforspillelse dersom det utstedes et pålegg eller en annet beslutning om framlegging av 

dokumentasjon. Se tillegg IV til den amerikanske grunnloven (drøftet nærmere ovenfor), Fed. R. Crim. P. 41. Vedkommende som 

er mottaker av ransakingskjennelsen, kan treffe tiltak for å få kjent kjennelsen ugyldig med den begrunnelse at den er overdreven, 

sjikanerende eller på annen måte urettmessig avsagt, og fornærmede parter med søksmålskompetanse kan anmode om å få avvist 

alle bevis innhentet ved en ulovlig ransaking. Se Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). 

Det amerikanske justisdepartementets retningslinjer og politikk: I tillegg til disse konstitusjonelle, lov- og regelbaserte 

begrensningene for offentlige myndigheters tilgang til opplysninger, har den amerikanske justisministeren utstedt retningslinjer 

som ytterligere begrenser rettshåndhevende myndigheters tilgang til opplysninger, og som også inneholder bestemmelser om 

personvern og vern av borgerlige frihetsrettigheter. I den amerikanske justisministerens retningslinjer, Attorney General's 

Guidelines for Domestic Federal Bureau of Investigation (FBI) Operations (september 2008) (heretter kalt AG FBI Guidelines), 

som er tilgjengelig på http://www.justice.gov/archive/opa/docs/guidelines.pdf, er det f.eks. fastsatt begrensninger for bruk av 

etterforskningsmetoder for å søke etter informasjon knyttet til etterforskning som involverer føderale lovbrudd. I henhold til 

disse retningslinjene skal FBI bruke minst mulig inngripende etterforskningsmetoder, idet det tas hensyn til hvilken innvirkning 

de har på personvernet og de borgerlige frihetsrettighetene samt den potensielle skaden på omdømmet. Det fastslås videre at 

«det er en selvfølge at FBI skal utføre sin etterforskning og andre aktiviteter på en lovlig og rimelig måte som respekterer frihet 

og personvern, og der man unngår unødvendige inngripen i lovlydige menneskers liv.» Se AG FBI Guidelines, s. 5. FBI har 

gjennomført disse retningslinjene gjennom FBI Domestic Investigations and Operations Guide (DIOG) som er tilgjengelig på 

https://vault.fbi.gov/FBI%20Domestic%20Investigations%20and%20Operations%20Guide%20(DIOG), en omfattende 

håndbok som omfatter detaljerte grenser for bruk av undersøkelsesverktøyer og retningslinjer for å sikre at de borgerlige 

frihetsrettighetene og personvernet ikke krenkes i undersøkelsene. Det er fastsatt ytterligere regler og retningslinjer som 

begrenser de føderale anklagernes etterforskningsaktiviteter, i United States Attorneys' Manual (USAM), som også er 

tilgjengelig på http://www.justice.gov/usam/united-states-attorneys-manual. 

Sivile myndigheter og reguleringsmyndigheter (allmennhetens interesse): 

Det er også betydelige begrensninger for sivile myndigheters og reguleringsmyndigheters (dvs. «allmennhetens interesse») 

tilgang til opplysninger som innehas av virksomheter i De forente stater. Myndigheter med sivilrettslig ansvar og regule-

ringsansvar kan utstede pålegg til virksomheter om utlevering av forretningsopplysninger, elektronisk lagrede opplysninger 

eller andre håndgripelige elementer. Disse myndighetenes administrative eller sivilrettslige myndighet til å utstede pålegg er 

begrenset, ikke bare på grunn av egne regler, men også på grunn av uavhengig domstolsprøving av pålegg før en potensiell 

rettshåndheving. Se f.eks. Fed. R. Civ. P. 45. Myndighetene kan bare be om tilgang til opplysninger som er relevante for saker 

som omfattes av deres reguleringsmyndighet. En mottaker av et administrativt pålegg kan dessuten bestride håndhevingen av 

nevnte pålegg ved en domstol ved å legge fram bevis på at myndigheten ikke har opptrådt i samsvar med de grunnleggende 

standardene for rimelighet, som drøftet tidligere. 

Virksomheter kan bestride anmodninger om utlevering av opplysninger fra forvaltningsmyndigheter med hjemmel i annet 

rettslig grunnlag, avhengig av sektoren og den typen opplysninger de innehar. Finansinstitusjoner kan f.eks. bestride admini-

strative pålegg om utlevering av visse typer opplysninger med den begrunnelse at de er i strid med Bank Secrecy Act og 

bestemmelsene som gjennomfører denne loven. Se 31 U.S.C. § 5318, 31 C.F.R. del X. Andre virksomheter kan bruke Fair 

Credit Reporting Act, se 15 U.S.C. § 1681b, eller en rekke andre sektorspesifikke lover. Ved misbruk av et organs myndighet til 

å utstede pålegg kan organet eller tjenestemennene personlig trekkes til ansvar. Se f.eks. Right to Financial Privacy Act, 12 

U.S.C. §§ 3401–3422. Domstoler i De forente stater utgjør således et vern mot urettmessige lovfestede anmodninger og fører 

uavhengig tilsyn med føderale byråers virksomhet. 
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Forvaltningsmyndighetenes lovfestede myndighet til å kunne fysisk beslaglegge registre fra en virksomhet i De forente stater i 

forbindelse med en administrativ ransaking, må oppfylle kravene i det fjerde grunnlovstillegget. Se v. City of Seattle, 387 U.S. 

541 (1967). 

Konklusjon 

Alle rettshåndhevings- og reguleringsaktiviteter i De forente stater skal være i samsvar med gjeldende rett, herunder den 

amerikanske grunnloven, lover, regler og bestemmelser. Disse aktivitetene skal dessuten være i samsvar med gjeldende 

retningslinjer, herunder den amerikanske justisministerens generelle retningslinjer for håndheving av føderal rett. Den rettslige 

rammen beskrevet ovenfor begrenser de amerikanske rettshåndhevings- og reguleringsorganenes muligheter til å innhente 

opplysninger fra virksomheter i De forente stater – enten opplysningene gjelder amerikanske eller utenlandske borgere – og gir 

også mulighet for domstolsprøving av alle anmodninger om opplysninger fra offentlige myndigheter i henhold til denne 

myndigheten. 

 Vennlig hilsen 

 Bruce C. Swartz 

 Deputy Assistant Attorney General and Counselor for 

 International Affairs 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/548 

av 23. mars 2017 

om fastsettelse av et standardskjema for den skriftlige erklæringen om fjerning av eller brudd på en 

fartsskriverforsegling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen 

veitransport(1), særlig artikkel 22 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 fastsettes administrative og tekniske krav til konstruksjon, installering, bruk, prøving 

og kontroll av fartsskrivere som brukes i veitransport. 

2) Artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) nr. 165/2014 fastsetter at i tilfeller der en forsegling fjernes eller brytes med henblikk 

på reparasjon eller endring av et kjøretøy, skal det om bord i kjøretøyet oppbevares en skriftlig erklæring som angir 

datoen og tidspunktet da forseglingen ble brutt, og begrunnelsen for at forseglingen ble fjernet. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 165/2014 skal Kommisjonen utarbeide et standardskjema for den skriftlige 

erklæringen. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for veitransport — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den ansatte ved et verksted som har fjernet eller brutt en fartsskriverforsegling på grunn av en reparasjon eller endring av et 

kjøretøy, som nevnt i artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) nr. 165/2014, skal fylle ut, undertegne og stemple en skriftlig erklæring 

med opplysninger som fastsatt i vedlegget til denne forordning. Originalen av den skriftlige erklæringen skal oppbevares om 

bord i kjøretøyet, og en stemplet kopi skal oppbevares i verkstedet der forseglingen ble fjernet eller brutt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 24.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 47. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 

2019/EØS/62/51 
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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 23. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/823 

 

VEDLEGG 

Skriftlig erklæring om fjerning av eller brudd på en fartsskriverforsegling 

 1. Kjøretøyets registreringsnummer 

 2. Kjøretøyets understellsnummer 

 3. Førerens navn 

 4. Gods- eller persontransportørens fellesskapslisens(1) 

 5. Verkstedets navn 

 6. Verkstedets adresse 

 7. Verkstedets identifikasjonsnummer 

 8. Navnet på den ansatte som har fjernet forseglingen 

 9. Nummeret på forseglingen som er fjernet 

10. Dato og klokkeslett da forseglingen ble fjernet 

11. Årsak(er) til fjerningen 

12. Merknader 

 

Sted og dato 

Den ansattes underskrift Førerens underskrift 

 __________  

  

(1) I henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den 

internasjonale marknaden for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72) eller artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss og om 

endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88), dersom det er relevant. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/727 

av 23. mars 2017 

om godkjenning av Montenegro i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med  

hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

[meddelt under nummer K(2017) 1815](*) 

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 medlemsstater beslutte å påtegne behørige sertifikater som tredjestater har utstedt 

til sjøfolk, forutsatt at den berørte tredjestaten er godkjent av Kommisjonen. Disse tredjestatene skal oppfylle kravene i 

Den internasjonale sjøfartsorganisasjons konvensjon av 1978 om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for 

sjøfolk (STCW-konvensjonen). 

2) Hellas anmodet i brev av 29. mars 2011 om at Montenegro skulle godkjennes. Som følge av denne anmodningen tok 

Kommisjonen kontakt med de montenegrinske myndigheter med sikte på å vurdere deres systemer for opplæring og 

sertifisering for å kontrollere om Montenegro 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) Kommisjonen vurderte deretter Montenegros systemer for opplæring og sertifisering på grunnlag av resultatene av en 

inspeksjon som fant sted i februar 2012, og idet det ble tatt hensyn til en frivillig handlingsplan med korrigerende tiltak 

framlagt av montenegrinske myndigheter i juni 2013. 

4) Vurderingen avdekket flere områder der montenegrinske myndigheter bør treffe tiltak, herunder mangler i forbindelse 

med nasjonale bestemmelser, som manglende bestemmelser om kvalifikasjonene til visse kategorier av instruktører og 

utilstrekkelige eller ufullstendige sertifiseringskrav samt mangler i forbindelse med framgangsmåter for kvalitetssikring 

og opplæringsprogrammer. Det ble derfor ansett nødvendig at Byrået utførte ytterligere en inspeksjon, som fant sted i 

mars 2015. 

5) Som følge av denne andre inspeksjonen har montenegrinske myndigheter i november 2015 framlagt en ajourført plan 

med korrigerende tiltak. I mai 2016 oversendte Kommisjonen montenegrinske myndigheter en vurderingsrapport på 

grunnlag av resultatene av inspeksjonen i mars 2015 og idet det ble tatt hensyn til den ajourførte planen med 

korrigerende tiltak, og bad om ytterligere klargjøringer, som montenegrinske myndigheter framla i juli, september og 

oktober 2016. 

6) På grunnlag av de innsamlede opplysningene kan det fastslås at montenegrinske myndigheter har truffet tiltak for å 

bringe det montenegrinske systemet for opplæring og sertifisering av sjøfolk i samsvar med kravene i STCW-

konvensjonen, herunder framlegging av relevant dokumentasjon. 

7) Særlig har Montenegro vedtatt ny lovgivning for å utbedre de påviste manglene i forbindelse med nasjonale 

bestemmelser, har ajourført framgangsmåtene for kvalitetssikring i sin forvaltning og i institusjonene for maritim 

utdanning og ajourført læreplaner og opplæringsprogrammer for sine institusjoner for maritim utdanning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2017, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 48. 

(1) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

2019/EØS/62/52 
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8) Sluttresultatet av vurderingen viser at Montenegro oppfyller kravene i STCW-konvensjonen og har truffet nødvendige 

tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med sertifikater. 

9) Medlemsstatene har mottatt en rapport om resultatene av vurderingen. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Montenegro godkjennes 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 23. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/294 

av 20. februar 2017 

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 luftfartsvirk-

somhet 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. 

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 dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 21.2.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 49. 

(1) EUT L 275 av 18.10.2003, 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/62/53 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 43 av 21.2.2017, s. 5–195.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/302 

av 15. februar 2017 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for intensiv fjørfe- eller svineavl, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2017) 688](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

som sikrer at utslippene under normale driftsvilkår ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og som er opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 19. oktober 2015 sin uttalelse til 

Kommisjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for intensiv fjørfe- eller svineavl. Uttalelsen er 

offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene oppført i vedlegget til denne beslutning, er det sentrale elementet i nevnte BAT-referanse-

dokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for intensiv fjørfe- eller svineavl, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 21.2.2017, s. 231, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 50. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

2019/EØS/62/54 
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VEDLEGG 

BAT-KONKLUSJONER FOR INTENSIV FJØRFE- ELLER SVINEAVL 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i nr. 6.6 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, dvs.  

«6.6. Intensiv fjørfe- eller svineavl» 

a) med mer enn 40 000 plasser til fjørfe, 

b) med mer enn 2 000 plasser til produksjonssvin (over 30 kg), eller 

c) med mer enn 750 plasser til purker. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og former for virksomhet på driftsenheten: 

— Ernæringsmessig styring av fjørfe og svin. 

— Tilberedning av fôr (maling, blanding og lagring). 

— Fjørfe- og svineavl (oppstalling). 

— Oppsamling og lagring av husdyrgjødsel. 

— Behandling av husdyrgjødsel. 

— Spredning av husdyrgjødsel. 

— Lagring av døde dyr. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende prosesser eller former for virksomhet: 

— Disponering av døde dyr; dette kan omfattes av BAT-konklusjonene for slakterier og animalske biprodukter (SA). 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som er relevante for de formene for virksomhet som omfattes av disse BAT-

konklusjonene, er følgende: 

Referansedokumenter Virksomhet. 

Avfallsforbrenning (WI). Forbrenning av husdyrgjødsel. 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT). Kompostering og anaerob nedbryting av husdyrgjødsel. 

Overvåking av utslipp fra anlegg som omfattes av industri-

utslippsdirektivet (ROM). 

Overvåking av utslipp til luft og vann. 

Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM). Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier for ulike 

teknikker. 

Utslipp fra lagring (EFS). Lagring og håndtering av materialer. 

Energieffektivitet (ENE). Allmenne aspekter ved energieffektivitet. 

Nærings-, nytelsesmiddel- og meieriindustrien (FDM). Produksjon av fôr. 

Dersom disse BAT-konklusjonene omfatter lagring og spredning av husdyrgjødsel, berører ikke dette bestemmelsene i råds-

direktiv 91/676/EØF(1).  

  

(1) Rådsdirektiv 91/676/EØF av 12. desember 1991 om beskyttelse av vann mot forurensning forårsaket av nitrater fra landbruket (EFT L 375 

av 31.12.1991, s. 1). 
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Dersom disse BAT-konklusjonene omfatter lagring og disponering av døde dyr og behandling og spredning av husdyrgjødsel, 

berører ikke dette bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1). 

Disse BAT-konklusjonene får anvendelse uten å berøre annet relevant regelverk, for eksempel for dyrevelferd. 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

Appetittfôring (ad libitum) Fri tilgang til fôr eller vann som gjør at dyret selv kan regulere inntaket sitt etter biologiske 

behov. 

Dyreplass Den plassen som er avsatt til hvert dyr i et oppstallingssystem, idet det tas hensyn til høyeste 

kapasitet på anlegget. 

Redusert opparbeiding av jord Alle metoder for dyrking av jord som innebærer å etterlate foregående års avlingsrester (for 

eksempel maisstilker eller hvetestubber) på åkrene før og etter ny planting av vekster, for å 

redusere jorderosjon og avrenning. 

Eksisterende driftsenhet En driftsenhet som ikke er en ny driftsenhet. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Driftsenhet Et anlegg som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU, der det foregår svine- eller 

fjørfeavl. 

Husdyrgjødsel Bløtgjødsel og/eller fast husdyrgjødsel. 

Ny driftsenhet En driftsenhet som først blir tillatt etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene, 

eller en fullstendig erstatning av en driftsenhet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på området til driftsenheten etter offentliggjøringen av disse 

BAT-konklusjonene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg på det eksisterende 

fundamentet etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 

Anlegg En del av driftsenheten der én av følgende prosesser eller former for virksomhet utføres: 

oppstalling av dyr, lagring av husdyrgjødsel og behandling av husdyrgjødsel. Et anlegg som 

består av én enkelt bygning (eller lokale) og/eller det utstyret som er nødvendig for å kunne 

utføre prosesser eller virksomhet. 

Følsomme omgivelser Områder som har behov for særlig vern mot forstyrrelser, for eksempel 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelig virksomhet (f.eks. skoler, dagsentre, rekreasjons-

områder, sykehus eller pleiehjem), 

— følsomme økosystemer/habitater. 

Bløtgjødsel Avføring og urin, som eventuelt er blandet med noe strø og litt vann for å gi en flytende 

husdyrgjødsel med et tørrstoffinnhold på opp til cirka 10 %, og som flyter på grunn av 

tyngdekraften, og kan pumpes. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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Uttrykk Definisjon 

Fast husdyrgjødsel Avføring og urin, som eventuelt er blandet med noe strø, og som verken flyter på grunn av 

tyngdekraften eller kan pumpes. 

Samlet ammoniumnitrogen Ammonium-N (NH4-N) og ammoniumforbindelser, herunder urinsyre, som lett kan brytes 

ned til NH4-N. 

Totalnitrogen Totalnitrogen, uttrykt som N, omfatter fri ammoniakk og ammonium (NH4-N), nitritter 

(NO2-N), nitrater (NO3-N) og organiske nitrogenforbindelser. 

Totalnitrogen som utskilles Totalnitrogen som utskilles fra dyrenes stoffskifteprosesser gjennom urin og avføring. 

Totalfosfor Totalfosfor, uttrykt som P2O5, omfatter alle uorganiske og organiske fosforforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

Totalfosfor som utskilles Totalfosfor som utskilles fra dyrenes stoffskifteprosesser gjennom urin og avføring. 

Spillvann Regnvannsavrenning som vanligvis er blandet med husdyrgjødsel, vann fra rengjøring av 

overflater (f.eks. gulv) og utstyr, og vann som stammer fra driften av luftrensingssystemer. 

Dette kan også betegnes som forurenset vann. 

Definisjoner for visse dyrekategorier 

Uttrykk Definisjon 

Avlsdyr Foreldreflokken (hanner og hunner) som holdes for produksjon av rugeegg. 

Broilere Kyllinger som avles til kjøttproduksjon. 

Avlsdyr for broilere Foreldreflokken (hanner og hunner) som holdes for produksjon av egg beregnet på 

produksjon av broilere. 

Purker med unger Purker fra perinatalperioden til avvenning av spedgrisene. 

Oppfôringssvin Produksjonssvin som vanligvis fôres opp fra en levendevekt på 30 kg til slakting eller første 

bedekning. Denne kategorien omfatter smågriser, slaktegriser og ungpurker som ikke er blitt 

bedekt. 

Drektige purker Drektige purker, herunder ungpurker. 

Verpehøner Høner beregnet på eggproduksjon som er minst 16-20 uker gamle. 

Purker klare til bedekning Purker som er klare til bedekning, og før de er drektige. 

Svin Svin i enhver alder som holdes for avl eller oppfôring. 

Spedgriser Svin fra fødsel til avvenning. 

Fjørfe Høns (kyllinger), kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner og rapphøns som 

oppdrettes eller holdes i fangenskap med sikte på avl, produksjon av kjøtt eller egg for 

konsum, eller for å gjenoppbygge viltbestander. 
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Uttrykk Definisjon 

Unghøner Kyllinger som er for unge til å legge egg. En unghøne som oppdrettes til eggproduksjon, blir 

en verpehøne når den er 16-20 uker gammel og begynner å legge egg. Unge hunn- og 

hannkyllinger som oppdrettes til avl, defineres som unghøner inntil de er 20 uker gamle. 

Purker Hunndyr av svin i periodene for bedekning, drektighet og grising. 

Smågriser Unge svin fra avvenning til oppfôring, vanligvis fra en levendevekt på ca. 8-30 kg. 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

Med mindre annet er angitt, viser utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for 

utslipp til luft i disse BAT-konklusjonene, til massen av stoffer som slippes ut per dyreplass for alle avlssykluser som er 

gjennomført i løpet av ett år (dvs. kg stoff/dyreplass/år). 

Alle konsentrasjonsverdier uttrykt som massen av stoff som slippes ut per volum i luft, viser til standardforhold (tørr gass ved 

en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa). 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

De sektor- eller prosesspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 2 og 3 får anvendelse i tillegg til disse generelle 

BAT-konklusjonene. 

1.1. Miljøstyringsordninger (EMS) 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen til driftsenhetene er å gjennomføre 

og følge en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

 1. Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

 2. Fastsettelse fra ledelsens side av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets 

miljøprestasjon. 

 3. Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investeringer. 

 4. Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på følgende: 

a) Struktur og ansvar. 

b) Opplæring, bevissthet og kompetanse. 

c) Kommunikasjon. 

d) Medarbeidernes deltakelse. 

e) Dokumentasjon. 

f) Effektiv prosesstyring. 

g) Vedlikeholdsprogrammer. 

h) Kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner. 

i) Sikring av overholdelse av miljølovgivningen.  
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 5. Kontroll av prestasjoner og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på følgende: 

a) Overvåking og måling (se også Det felles forskningssenters referanserapport om overvåking av utslipp fra 

anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet – ROM). 

b) Korrigerende og forebyggende tiltak. 

c) Føring av registre. 

d) Uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen 

fungerer som planlagt og er korrekt gjennomført og vedlikeholdt. 

 6. Gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen. 

 7. Tilpasning til utviklingen av renere teknologier. 

 8. Vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et 

nytt anlegg, og i hele dets levetid. 

 9. Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor (f.eks. EMAS’ sektorreferanse-

dokument). 

Særlig for sektoren for intensiv fjørfe- eller svineavl består beste tilgjengelige teknikk også i å innlemme 

følgende punkter i miljøstyringsordningen: 

10. Gjennomføring av en plan for støyhåndtering (se BAT 9). 

11. Gjennomføring av en plan for håndtering av lukt (se BAT 12). 

Tekniske vurderinger som er relevante for bruken 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger 

sammen med driftsenhetens art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan ha. 

1.2. God driftspraksis 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere miljøvirkningen og forbedre den samlede 

prestasjonen er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Riktig plassering av anlegget/driftsenheten og romlig fordeling av 

de forskjellige formene for virksomhet for å 

— redusere transporten av dyr og materialer (herunder husdyr-

gjødsel), 

— sikre tilstrekkelig avstand til følsomme omgivelser som 

krever vern, 

— ta hensyn til rådende klimaforhold (f.eks. vind og nedbør), 

— vurdere den potensielle framtidige utviklingsmuligheten for 

driftsenheten, 

— hindre forurensning av vann. 

Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg/driftsenheter. 

b Utdanning og opplæring av personale, særlig med hensyn til 

— relevante regler, husdyrhold, dyrehelse og -velferd, 

håndtering av husdyrgjødsel, sikkerhet for arbeidstakere, 

— transport og spredning av husdyrgjødsel, 

— planlegging av virksomhet, 

— beredskapsplanlegging og håndtering av nødssituasjoner, 

— reparasjon og vedlikehold av utstyr. 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Bruk 

c Utarbeiding av en beredskapsplan for håndtering av uventede 

utslipp og hendelser, for eksempel forurensning av 

vannforekomster. Dette kan omfatte 

— en plan over driftsenheten som viser dreneringssystemer og 

vann- og avløpsvannkilder, 

— handlingsplaner for håndtering av visse potensielle hendelser 

(f.eks. brann, bløtgjødsellagre som lekker eller kollapser, 

ukontrollert avrenning fra gjødseldynger, oljeutslipp), 

— tilgjengelig utstyr for å håndtere en forurensningshendelse 

(f.eks. utstyr for plugging av dreneringsrør, oppdemming av 

grøfter samt oljelenser). 

Kan brukes generelt. 

d Regelmessig kontroll, reparasjon og vedlikehold av bygninger og 

utstyr, for eksempel 

— bløtgjødsellagre for å oppdage eventuelle skader, brister, 

lekkasje, 

— bløtgjødselpumper, blandere, separatorer og spredere, 

— systemer for forsyning av vann og fôr, 

— ventilasjonsanlegg og temperaturfølere, 

— siloer og transportutstyr (f.eks. ventiler og rør), 

— luftrensingssystemer (f.eks. ved regelmessige inspeksjoner). 

Dette kan omfatte rengjøring av driftsenheten og bekjempelse av 

skadedyr. 

Kan brukes generelt. 

e Oppbevaring av døde dyr på en måte som hindrer eller reduserer 

utslipp. 

Kan brukes generelt. 

1.3. Ernæringsmessig styring 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere totalnitrogen som utskilles og dermed ammoniakkutslipp, og 

samtidig oppfylle dyrenes ernæringsmessige behov, er å bruke en fôrblanding og en ernæringsstrategi som omfatter 

en eller flere av de teknikkene som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Redusere innholdet av råprotein ved hjelp av et N-balansert fôr 

basert på energibehov og fordøyelige aminosyrer. 

Kan brukes generelt. 

b Fasefôring med en fôrblanding som er tilpasset de særlige 

behovene i produksjonsperioden. 

Kan brukes generelt. 

c Tilsetting av kontrollerte mengder av essensielle aminosyrer til 

fôr med et lavt innhold av råprotein. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

når fôr med et lavt proteininnhold ikke er 

økonomisk tilgjengelig. Syntetiske 

aminosyrer brukes ikke i økologisk 

husdyrhold. 
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 Teknikk(1) Bruk 

d Bruk av godkjente fôrtilsetninger som reduserer utskilt 

totalnitrogen. 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.10.1. Opplysninger om hvor effektive teknikkene er for å redusere ammoniakkutslipp, 

finnes i anerkjente europeiske eller internasjonale retningslinjer, f.eks. i UN-ECE-veiledningen «Options for ammonia 

mitigation». 

Tabell 1.1 

Utskilt totalnitrogen forbundet med beste tilgjengelige teknikk 

Parameter Dyrekategori 
Utskilt totalnitrogen forbundet med BAT(1)(2) 

(kg N utskilt/dyreplass/år) 

Utskilt totalnitrogen, uttrykt 

som N. 

Smågriser 1,5-4,0 

Oppfôringssvin 7,0-13,0 

Purker (herunder spedgriser) 17,0-30,0 

Verpehøner 0,4-0,8 

Broilere 0,2-0,6 

Ender 0,4-0,8 

Kalkuner 1,0-2,3(3) 

(1) Den laveste verdien i intervallet kan oppnås ved å bruke en kombinasjon av teknikker. 

(2) Utskilt totalnitrogen forbundet med BAT, får for alle fjørfearter ikke anvendelse på unghøner eller avlsdyr. 

(3) Den høyeste verdien i intervallet er forbundet med avl på hannkalkuner. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 24. Nivåene for utskilt totalnitrogen forbundet med BAT, kan 

muligens ikke brukes i økologisk husdyrhold eller i avl av fjørfearter som ikke er angitt ovenfor. 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere totalfosfor som utskilles, og samtidig oppfylle dyrenes ernærings-

messige behov, er å bruke en fôrblanding og en ernæringsstrategi som omfatter en eller flere av de teknikkene som 

er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Fasefôring med en fôrblanding som er tilpasset de 

særlige behovene i produksjonsperioden. 

Kan brukes generelt. 

b Bruk av godkjente fôrtilsetninger som reduserer 

utskilt totalfosfor (f.eks. fytase). 

Fytase kan muligens ikke brukes i forbindelse med 

økologisk husdyrhold. 

c Bruk av lettfordøyelige uorganiske fosfater som en 

delvis erstatning av konvensjonelle fosforkilder i 

fôret. 

Kan brukes generelt med de begrensningene som er 

knyttet til tilgangen på lettfordøyelige uorganiske 

fosfater. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.10.2. 
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Tabell 1.2 

Utskilt totalfosfor forbundet med beste tilgjengelige teknikk 

Parameter Dyrekategori 
Utskilt totalfosfor forbundet med BAT(1)(2) 

(kg P2O5 utskilt/dyreplass/år) 

Utskilt totalfosfor, uttrykt 

som P2O5. 

Smågriser 1,2-2,2 

 Oppfôringssvin 3,5-5,4 

Purker (herunder spedgriser) 9,0-15,0 

Verpehøner 0,10-0,45 

Broilere 0,05-0,25 

Kalkuner 0,15-1,0 

(1) Den laveste verdien i intervallet kan oppnås ved å bruke en kombinasjon av teknikker. 

(2) Utskilt totalfosfor forbundet med BAT, får for alle fjørfearter ikke anvendelse på unghøner eller avlsdyr. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 24. Nivåene for utskilt totalfosfor forbundet med BAT, kan 

muligens ikke brukes i økologisk husdyrhold eller i avl av fjørfearter som ikke er angitt ovenfor. 

1.4. Effektiv utnyttelse av vann 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk for å utnytte vann på en effektiv måte er å bruke en kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Registrering av vannforbruket. Kan brukes generelt. 

b Påvisning og utbedring av vannlekkasjer. Kan brukes generelt. 

c Bruk av høytrykksspylere for rengjøring av hus-

dyrlokaler og utstyr. 

Brukes ikke på fjørfeanlegg som bruker systemer for 

kjemisk rengjøring. 

d Valg og bruk av egnet utstyr (f.eks. drikkenippel, 

runde og rette trau) for den aktuelle dyrekategorien, 

samtidig som det sikres tilgang til vann (ad libitum). 

Kan brukes generelt. 

e Kontroll og (om nødvendig) regelmessig justering av 

kalibreringen av utstyr til drikkevann. 

Kan brukes generelt. 

f Gjenbruk av ikke-forurenset regnvann til rengjøring. Kan muligens ikke brukes på eksisterende drifts-

enheter på grunn av høye kostnader. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av bio-

sikkerhetsrisikoer. 
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1.5. Utslipp fra spillvann 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjonen av spillvann er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Hold omfanget av forurensede områder på gårds-

plassen så lite som mulig. 

Kan brukes generelt. 

b Reduser vannforbruket så mye som mulig. Kan brukes generelt. 

c Sørg for at regnvann som ikke er forurenset, holdes 

atskilt fra spillvannsstrømmer som må renses. 

Kan muligens ikke brukes på eksisterende drifts-

enheter. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.1. 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra spillvann er å bruke en eller flere av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Led spillvannet over i en egen beholder eller til et 

bløtgjødsellager. 

Kan brukes generelt. 

b Rens spillvannet. Kan brukes generelt. 

c Spredning av spillvann, f.eks. ved hjelp av et 

vanningsanlegg som en spreder, en selvkjørende 

vanningsmaskin, en vanningsvogn eller en 

slangespreder. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på grunn av 

begrenset tilgang på egnet grunn i nærheten av 

driftsenheten. 

Gjelder bare for lett forurenset spillvann. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.1. 

1.6. Effektiv energiutnyttelse 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en effektiv energiutnyttelse på en driftsenhet er å bruke en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Høy virkningsgrad for varme-, kjøle- og ventila-

sjonsanlegg. 

Kan muligens ikke brukes på eksisterende anlegg. 

b Optimering av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg 

og håndtering av disse, særlig der det brukes luftren-

singssystemer. 

Kan brukes generelt. 

c Isolering av vegger, gulv og/eller tak i 

husdyrlokaler. 

Kan muligens ikke brukes på anlegg som bruker 

naturlig ventilasjon. Isolering kan muligens ikke 

brukes på eksisterende anlegg på grunn av 

konstruksjonsmessige begrensninger. 

d Bruk av energieffektiv belysning. Kan brukes generelt. 
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 Teknikk(1) Bruk 

e Bruk av varmevekslere. Ett av følgende systemer 

kan brukes: 

1. Luft-til-luft. 

2. Luft-til-vann. 

3. Luft-til-bakke. 

Luft-til-bakke-varmevekslere er plasskrevende og 

kan bare brukes dersom det er nok plass. 

f Bruk av varmepumper til varmegjenvinning. Bruksmulighetene for varmepumper basert på 

geotermisk gjenvinning er begrenset når det brukes 

horisontale rør, på grunn av behovet for tilgjengelig 

plass. 

g Varmegjenvinning med oppvarmet og kjølt gulv 

dekket med strø (combideck-system). 

Brukes ikke på svineanlegg. 

Bruksmulighetene avhenger av muligheten for å 

installere lukket lagring under jorden til det 

sirkulerende vannet. 

h Bruk av naturlig ventilasjon. Brukes ikke på anlegg med et sentralt ventila-

sjonsanlegg. 

På svineanlegg kan dette muligens ikke brukes i 

— oppstallingssystemer i et varmt klima med gulv 

dekket med strø, 

— oppstallingssystemer uten gulv dekket med strø 

eller uten tildekkede og isolerte båser (f.eks. 

husdyrrom) i et kaldt klima. 

På fjørfeanlegg kan dette muligens ikke brukes 

— i den innledende oppdrettsfasen, unntatt for 

produksjon av ender, 

— på grunn av ekstreme klimaforhold. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.2. 

1.7. Støyutslipp 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp er 

å utarbeide og gjennomføre en plan for støyhåndtering som en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1), som 

omfatter følgende elementer: 

i. En protokoll som inneholder egnede tiltak og frister. 

ii. En protokoll for overvåking av støy. 

iii. En protokoll for tiltak som skal iverksettes når støykilden er påvist. 

iv. Et program for å redusere støy, for eksempel for å identifisere kilden(e), overvåke støyutslipp, fastsette kildenes 

bidrag og/eller gjennomføre tiltak for fjerning og/eller reduksjon. 

v. En gjennomgåelse av historiske støyhendelser og utbedringstiltak samt formidling av kunnskap om 

støyhendelser. 

Bruk 

BAT 9 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyplager i følsomme omgivelser.  
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BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp 

er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a Sikre tilstrekkelig 

avstand mellom anleg-

get/driftsenheten og de 

følsomme omgivelsene. 

Ved planleggingen av anlegget/driftsenheten 

skal det sikres tilstrekkelig avstand mellom 

anlegget/driftsenheten og de følsomme omgi-

velsene ved å anvende standarder for minste-

avstander. 

Kan muligens ikke brukes 

generelt på eksisterende 

anlegg/driftsenheter. 

b Plassering av utstyr. Støynivået kan reduseres ved å 

i. øke avstanden mellom støykilden og 

mottakeren (ved å plassere utstyret så langt 

vekk som praktisk mulig fra følsomme 

omgivelser), 

ii. redusere lengden på fôrrør, 

iii. plassere fôrbeholdere og fôrsiloer slik at 

bruken av kjøretøyer på driftsenheten 

reduseres så mye som mulig. 

For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å flytte utstyr 

være begrenset på grunn av 

plassmangel eller på grunn av 

for høye kostnader. 

c Driftstiltak. Dette omfatter tiltak som for eksempel at 

i. dører og større åpninger i bygningen 

lukkes, særlig i forbindelse med fôring, 

dersom det er mulig, 

ii. utstyret betjenes av personale med erfaring, 

iii. støyende virksomhet unngås om natten og i 

helgene, dersom det er mulig, 

iv. det iverksettes tiltak for støykontroll i 

forbindelse med vedlikehold, 

v. transportbånd og transportskruer brukes når 

de er fulle med fôr, dersom det er mulig, 

vi. det området utendørs som skrapes, 

minimeres for å redusere støy fra traktorer 

med gjødselskrape. 

Kan brukes generelt. 

d Utstyr med lavt 

støynivå. 

Dette omfatter utstyr som for eksempel 

i. høyeffektive vifter, når naturlig ventilasjon 

ikke er mulig eller tilstrekkelig, 

ii. pumper og kompressorer, 

iii. fôringssystem som gir lavt lydnivå fra 

dyrene i forbindelse med fôring (f.eks. 

fôrtrakter, passive ad libitum-fôrautomater, 

kompakte fôrautomater). 

BAT 7.d. iii brukes bare på 

svineanlegg. 

Passive ad libitum-fôrauto-

mater brukes bare når utstyret 

er nytt eller skiftes ut, eller når 

dyrene ikke krever restriktiv 

fôring. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

e Støydempende utstyr. Dette omfatter 

i. støydempere, 

ii. vibrasjonsisolering, 

iii. avskjerming av støyende utstyr (f.eks. 

møller, pneumatiske transportbånd), 

iv. lydisolering av bygninger. 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset på grunn av plass-

behov og helse- og sikkerhets-

spørsmål. 

Får ikke anvendelse på støyab-

sorberende materialer som 

hindrer effektiv rengjøring av 

anlegget. 

f Støyreduksjon. Støyspredning kan reduseres ved å sette opp 

hindringer mellom støykilder og mottakere. 

Kan muligens ikke brukes 

generelt av årsaker tilknyttet 

biosikkerhet. 

1.8. Støvutslipp 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp fra hvert husdyrlokale er å bruke en eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Redusere støvdanning inni husdyrlokalene. For dette 

formål kan en kombinasjon av følgende teknikker 

brukes: 

 

1. 1. Bruk grovere strø (f.eks. langhalm eller 

kutterspon istedenfor opphakket halm). 

Langhalm brukes ikke i bløtgjødselbaserte systemer. 

2. Fyll på nytt strø med en strømetode som ikke 

produserer så mye støv (f.eks. for hånd). 

Kan brukes generelt. 

3. Anvend appetittfôring (ad libitum). Kan brukes generelt. 

4. Bruk våtfôr, fôrpelleter eller tilsett oljeholdige 

råstoffer eller bindemidler i tørrfôrsystemer. 

Kan brukes generelt. 

5. Utstyr tørrfôrlagre, som fylles ved hjelp av 

trykkluft, med støvutskillere. 

Kan brukes generelt. 

6. Konstruer og bruk et ventilasjonsanlegg med lav 

lufthastighet i husdyrlokalet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av dyrevel-

ferdshensyn. 

b Redusere støvkonsentrasjonen inni husdyrlokalet 

ved hjelp av en av følgende teknikker: 

 

 1. Sprøyting med vanntåke. Bruksmulighetene kan være begrenset av dyrenes 

opplevelse av at temperaturen faller i forbindelse 

med sprøytingen, særlig på følsomme stadier i dyrets 

liv og/eller i et kaldt og fuktig klima. 

Bruksmulighetene kan også være begrenset for 

systemer med fast husdyrgjødsel på slutten av opp-

drettsperioden på grunn av høye ammoniakkutslipp. 
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 Teknikk(1) Bruk 

 2. Sprøyting med olje. Brukes bare på fjørfeanlegg med fugler som er eldre 

enn ca. 21 dager. Bruksmulighetene for anlegg for 

verpehøner kan være begrenset på grunn av risikoen 

for kontaminering av det utstyret som finnes i 

husdyrlokalet. 

3. Ionisering. Kan muligens ikke brukes på svineanlegg eller 

eksisterende fjørfeanlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

c Behandling av avtrekksluft ved hjelp av et luftren-

singssystem, for eksempel: 

 

 1. Vannlås. Brukes bare på anlegg som har et system med 

tunnelventilasjon. 

 2. Tørrfilter. Brukes bare på fjørfeanlegg som har et system med 

tunnelventilasjon. 

3. Våtskrubber. Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt 

på grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 
4. Våtskrubber med kjemisk væske. 

5. Bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

6. To- eller tretrinns luftrensingssystem. 

7. Biofilter. Brukes bare på bløtgjødselbaserte anlegg. 

Det kreves et tilstrekkelig stort område utenfor 

husdyrlokalet for å få plass til filterbeholderne. 

Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt 

på grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.3 og 4.11. 

1.9. Luktutslipp 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp 

fra en driftsenhet er å utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for håndtering av lukt innenfor 

rammen av miljøstyringsordningen (se BAT 1) som omfatter følgende elementer: 

i. En protokoll som inneholder egnede tiltak og frister. 

ii. En protokoll for overvåking av lukt. 

iii. En protokoll for tiltak som skal iverksettes når luktproblemet er påvist. 

iv. Et program for å forebygge og fjerne lukt som er beregnet på for eksempel å identifisere luktkildene(e), 

overvåke luktutslipp (se BAT 26), bestemme de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for 

fjerning og/eller reduksjon. 

v. En gjennomgåelse av historiske lukthendelser og utbedringstiltak samt formidling av kunnskap om 

lukthendelser. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 26.  
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Bruk 

BAT 12 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme 

omgivelser. 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp 

og/eller luktpåvirkning fra en driftsenhet er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Sikre tilstrekkelig avstand mellom driftsenheten/ 

anlegget og de følsomme omgivelsene. 

Kan muligens ikke brukes generelt på eksisterende 

driftsenheter/anlegg. 

b Bruk et oppstallingssystem som gjennomfører ett eller 

flere av følgende prinsipper: 

— Dyrene og overflatene holdes tørre og rene (f.eks. 

ved å unngå fôrspill, unngå husdyrgjødsel på 

liggearealer med delvis spaltegulv). 

— Husdyrgjødselens fordampingsoverflate redu-

seres (f.eks. ved bruk av metall- eller plastspalter 

samt gulv med renner som gir en mindre 

eksponert gjødseloverflate). 

— Husdyrgjødselen gjødsles ut hyppig til et eksternt 

(tildekket) gjødsellager. 

— Temperaturen på husdyrgjødselen (f.eks. ved 

kjøling av bløtgjødsel) og inni husdyrlokalet 

reduseres. 

— Luftstrømmen og lufthastigheten som passerer 

over gjødseloverflaten, reduseres. 

— Strø i strøbaserte systemer holdes tørt og under 

aerobe forhold. 

Reduksjon av innetemperaturen, luftstrømmen og 

lufthastigheten kan muligens ikke gjennomføres på 

grunn av dyrevelferdshensyn. 

Utgjødsling av bløtgjødsel ved hjelp av utspyling 

gjøres ikke på svineanlegg som ligger nær følsomme 

omgivelser, som følge av topper med luktutslipp. 

Se bruksmulighetene for husdyrlokaler i BAT 30, 

BAT 31, BAT 32, BAT 33 og BAT 34. 

c Optimer utslippsforholdene for avtrekksluft fra 

husdyrlokalet ved hjelp av en eller flere av følgende 

teknikker: 

— Øk utløpshøyden (f.eks. ved å føre ut avtrekks-

luften over taknivå, ved hjelp av skorsteiner og 

ved å føre avtrekksluften ut ved mønet istedenfor 

gjennom den nedre delen av veggene). 

— Øk den vertikale utgående ventilasjons-

hastigheten. 

— Effektiv plassering av eksterne barrierer for å 

skape turbulens i utgående luftstrøm (f.eks. 

vegetasjon). 

— Sett på deflektorplater i avtrekksåpningene som 

er plassert i de nedre delene av veggene for å lede 

avtrekksluften mot bakken. 

— Led avtrekksluften mot den siden av husdyrlo-

kalet som vender bort fra følsomme omgivelser. 

— Innrett mønsåsen på en naturlig ventilert bygning 

slik at den er på tvers av den generelle 

vindretningen 

Innretting av mønsåsen kan ikke gjøres på eksis-

terende anlegg. 
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 Teknikk(1) Bruk 

d Bruk et luftrensingssystem, for eksempel: 

1.Bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

2.Biofilter. 

3.To- eller tretrinns luftrensingssystem. 

Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt 

på grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

Et biofilter brukes bare på bløtgjødselbaserte anlegg. 

For et biofilter kreves det et tilstrekkelig stort område 

utenfor husdyrlokalet for å få plass til filterbeholderne. 

e Bruk en eller flere av følgende teknikker for å lagre 

husdyrgjødsel: 

 

 1. Dekk til bløtgjødsel eller fast husdyrgjødsel under 

lagring. 

Se bruksmulighetene for bløtgjødsel i BAT 16.b. 

Se bruksmulighetene for fast husdyrgjødsel i BAT 

14.b. 

2. Plasser lageret slik at det tas hensyn til den 

generelle vindretningen og/eller treff tiltak for å 

redusere vindhastigheten rundt og over lageret 

(f.eks. ved hjelp av trær, naturlige barrierer). 

Kan brukes generelt. 

3. Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

f Behandle husdyrgjødsel med en av følgende 

teknikker for å redusere luktutslipp under (eller før) 

spredning: 

 

 1. Aerob nedbryting (gjennomlufting) av bløt-

gjødsel. 

Se bruksmulighetene i BAT 19.d. 

2. Kompostering av fast husdyrgjødsel. Se bruksmulighetene i BAT 19.f. 

3. Anaerob nedbryting. Se bruksmulighetene i BAT 19.b. 

g Bruk en eller flere av følgende teknikker for 

spredning av husdyrgjødsel: 

 

 1. En stripespreder, en nedfeller til grunn nedfelling 

eller en nedfeller til dyp nedfelling ved spredning 

av bløtgjødsel. 

Se bruksmulighetene i BAT 21.b, BAT 21.c eller 

BAT 21.d. 

2. Innarbeid husdyrgjødsel så snart som mulig. Se bruksmulighetene i BAT 22. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.4 og 4.11. 
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1.10. Utslipp fra lagre av fast husdyrgjødsel 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra lagre av fast husdyrgjødsel er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Reduser forholdet mellom fordampingsoverflatens 

areal og volumet på gjødseldyngen. 

Kan brukes generelt. 

b Dekk til dynger med fast husdyrgjødsel. Kan brukes generelt dersom den faste husdyr-

gjødselen er tørket eller tørkes på forhånd i et 

husdyrlokale. Kan muligens ikke brukes på fast 

husdyrgjødsel som ikke tørkes, dersom dyngen fylles 

på ofte. 

c Lagre tørket, fast husdyrgjødsel på en låve. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.5. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp til 

jord og vann fra lagre av fast husdyrgjødsel, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor i følgende 

prioriteringsrekkefølge: 

 Teknikk(1) Bruk 

a Lagre tørket, fast husdyrgjødsel på en låve. Kan brukes generelt. 

b Lagre fast husdyrgjødsel i en betongsilo. Kan brukes generelt. 

c Lagre fast husdyrgjødsel på et ugjennomtrengelig 

gulv utstyrt med et dreneringssystem og en opp-

samlingstank til avrenning. 

Kan brukes generelt. 

d Velg et lagringssted med tilstrekkelig kapasitet til å 

oppbevare den faste husdyrgjødselen i de periodene 

den ikke kan spres. 

Kan brukes generelt. 

e Lagre fast husdyrgjødsel i dynger på åkrene i god 

avstand fra vassdrag og/eller vannløp i grunnen, som 

flytende avrenning kan trenge ned i. 

Kan bare brukes på midlertidige dynger som skifter 

plass hvert år. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.5. 

1.11. Utslipp fra bløtgjødsellagre 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra et bløtgjødsellager er å bruke en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Hensiktsmessig utforming og håndtering av 

bløtgjødsellageret ved hjelp av en kombinasjon av 

følgende teknikker: 

 



Nr. 62/846 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

 Teknikk(1) Bruk 

 1. Reduser forholdet mellom fordampingsover-

flatens areal og volumet på bløtgjødsellageret. 

Kan muligens ikke brukes generelt på eksisterende 

lagre. 

Altfor høye bløtgjødsellagre kan muligens ikke 

brukes på grunn av økte kostnader og sikkerhets-

risikoer. 

2. Reduser vindhastighet og luftveksling på 

bløtgjødselens overflate ved å holde lageret på et 

lavere fyllingsnivå. 

Kan muligens ikke brukes generelt på eksisterende 

lagre. 

3. Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

b Tildekking av bløtgjødsellageret. For dette formål 

kan en av følgende teknikker brukes: 

 

 1. Fast dekke. Kan muligens ikke brukes på eksisterende anlegg på 

grunn av økonomiske hensyn og konstruksjons-

messige begrensninger for å klare den ekstra 

belastningen. 

2. Fleksibelt dekke. Fleksibelt dekke brukes ikke i områder der rådende 

værforhold kan ødelegge dekkets struktur. 

 3. Flytende dekke, for eksempel 

— plastpelleter, 

— lette bulkmaterialer, 

— flytende fleksibelt dekke, 

— geometriske plastelementer, 

— oppblåsbart dekke, 

— naturlig flytelag, 

— halm. 

Bruken av plastpelleter, lette bulkmaterialer og 

geometriske plastelementer kan ikke brukes i 

bløtgjødsellagre med et naturlig flytelag. 

Dersom bløtgjødselen beveger seg under omrøring, 

påfylling og tømming, kan det utelukke bruken av 

visse flytende materialer som kan forårsake 

sedimentering eller blokkeringer i pumpene. 

Dannelse av et naturlig flytelag kan muligens ikke 

brukes i et kaldt klima og/eller når det gjelder 

bløtgjødsel med lavt tørrstoffinnhold. 

Et naturlig flytelag kan ikke brukes i lagre der 

omrøring, påfylling og/eller tømming av bløtgjødsel 

gjør det naturlige flytelageret ustabilt. 

c Forsuring av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.6.1 og 4.12.3. 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra et bløtgjødsellager med jordvoller 

(lagune) er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 
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 Teknikk(1) Bruk 

b Dekk bløtgjødsellageret med jordvoller (lagune) med 

et fleksibelt dekke og/eller et flytende dekke, for 

eksempel 

— fleksible plastplater, 

— lette bulkmaterialer, 

— naturlig flytelag, 

— halm. 

Plastplater kan muligens ikke brukes i store 

eksisterende laguner på grunn av konstruksjonsmessige 

årsaker. 

Halm og lette bulkmaterialer kan muligens ikke brukes 

i store laguner der vindavdriften ikke gjør det mulig å 

holde hele lagunens overflate tildekket. 

Bruk av lette bulkmaterialer kan ikke brukes i bløt-

gjødsellagre med et naturlig flytelag. 

Dersom bløtgjødselen beveger seg under omrøring, 

påfylling og tømming, kan det utelukke bruken av visse 

flytende materialer som kan forårsake sedimentering 

eller blokkeringer i pumpene. 

Dannelse av et naturlig flytelag kan muligens ikke 

brukes i et kaldt klima og/eller når det gjelder 

bløtgjødsel med lavt tørrstoffinnhold. 

Et naturlig flytelag kan ikke brukes i laguner der 

omrøring, påfylling og/eller tømming av bløtgjødsel 

gjør det naturlige flytelageret ustabilt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.6.1. 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp til jord og vann fra oppsamling av bløtgjødsel, fra 

rørledninger og fra et lager og/eller et bløtgjødsellager med jordvoller (lagune) er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Bruk lagre som tåler mekaniske, kjemiske og 

termiske påvirkninger. 

Kan brukes generelt. 

b Velg et lagringssted med tilstrekkelig kapasitet til å 

oppbevare bløtgjødselen i de periodene den ikke kan 

spres. 

Kan brukes generelt. 

c Konstruer lekkasjesikre anlegg og utstyr for å samle 

opp og lede bort bløtgjødsel (f.eks. gjødselgroper, 

renner, dreneringsrør, pumpestasjoner). 

Kan brukes generelt. 

d Lagre bløtgjødselen i et lager med jordvoller (lagune) 

med et ugjennomtrengelig fundament og vegger, som 

f.eks. er fôret med leire eller plast (eller som er 

dobbeltfôret). 

Kan brukes generelt på laguner. 

e Installer et lekkasjepåvisningssystem, som f.eks. 

består av en geomembran, et dreneringslag og et 

dreneringssystem. 

Kan bare brukes på nye anlegg. 

f Kontroller at lagrene er i god konstruksjonsmessig 

stand minst én gang per år. 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 3.1.1 og 4.6.2. 
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1.12. Behandling av husdyrgjødsel på driftsenheten 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av nitrogen, fosfor, lukt og sykdomsframkallende 

mikroorganismer til luft og vann og legge til rette for lagring av husdyrgjødsel og/eller spredning, er å behandle 

husdyrgjødselen på driftsenheten ved å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Mekanisk separering av 

bløtgjødsel. Dette omfatter for 

eksempel 

separering med skrupresse, 

— separering med dekanter-

sentrifuge, 

— koagulering-flokkulering, 

— separering med sikt, 

— filterpressing. 

Brukes bare 

— dersom det er behov for å redusere innholdet av nitrogen og fosfor på 

grunn av begrenset tilgang på mark der det kan spres husdyrgjødsel, 

— dersom husdyrgjødsel ikke kan transporteres for spredning til en rimelig 

pris. 

Polyakrylamid som flokkuleringsmiddel kan muligens ikke brukes på grunn 

av risikoen for at det dannes akrylamid. 

b Anaerob nedbryting av husdyr-

gjødsel i et biogassanlegg. 

Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

c Bruk av en ekstern tunnel for 

tørking av husdyrgjødsel. 

Brukes bare på husdyrgjødsel fra anlegg for verpehøner. Brukes ikke på 

eksisterende anlegg uten gjødselbånd. 

d Aerob nedbryting (gjennom-

lufting) av bløtgjødsel. 

Brukes bare når det er viktig å redusere sykdomsframkallende organismer 

og lukt før spredning. I et kaldt klima kan det være vanskelig å opprettholde 

det nødvendige nivået for gjennomlufting om vinteren. 

e Nitrifikasjon-denitrifikasjon av 

bløtgjødsel. 

Kan ikke brukes på nye anlegg/driftsenheter. Kan bare brukes på 

eksisterende anlegg/driftsenheter når fjerning av nitrogen er nødvendig på 

grunn av begrenset tilgang på mark der det kan spres husdyrgjødsel. 

f Kompostering av fast husdyr-

gjødsel. 

Brukes bare 

— dersom husdyrgjødsel ikke kan transporteres for spredning til en rimelig 

pris, 

— dersom det er viktig å redusere sykdomsframkallende organismer og 

lukt før spredning, 

— dersom det er nok plass på driftsenheten til å legge strenger. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.7. 

1.13. Spredning av husdyrgjødsel 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av 

nitrogen, fosfor og sykdomsframkallende mikroorganismer til jord og vann fra spredning av husdyrgjødsel, er å 

bruke alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Vurder marken der husdyrgjødselen skal spres for å identifisere risikoen for avrenning, idet det tas hensyn til 

— jordtype, grunnforhold og markens helning, 

— klimaforhold, 

— drenering og vanning av marken, 

— vekselbruk, 

— vannressurser og vernede vannområder. 
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 Teknikk 

b Hold tilstrekkelig avstand mellom de markene der husdyrgjødsel spres (la det være igjen et ubehandlet 

jordstykke), og 

1. områder der det er risiko for avrenning til vann, som f.eks. vassdrag, kilder, borehull osv., 

2. naboeiendommer (herunder hekker). 

c Unngå spredning av husdyrgjødsel dersom det kan være en betydelig risiko for avrenning. Husdyrgjødsel 

skal særlig ikke spres 

1. dersom marken er oversvømt, fryst eller dekket av snø, 

2. dersom forholdene i jordbunnen (f.eks. vannmetning eller komprimering) i kombinasjon med markens 

helning og/eller drenering er av en slik art at risikoen for avrenning eller drenering er høy, 

3. dersom avrenning kan forutses på grunn av forventet nedbør. 

d Tilpass mengden av husdyrgjødsel som skal spres, idet det tas hensyn til innholdet av nitrogen og fosfor i 

husdyrgjødselen, jordbunnens egenskaper (f.eks. innhold av næringsstoffer), vekstens sesongavhengige 

behov og vær- eller markforhold som vil kunne forårsake avrenning. 

e Synkroniser spredningen av husdyrgjødsel med vekstens næringsbehov. 

f Kontroller regelmessig markene der det spres husdyrgjødsel, for å oppdage tegn på avrenning og treffe 

hensiktsmessige tiltak når det er nødvendig. 

g Sørg for tilstrekkelig adgang til gjødsellageret og at lasting av husdyrgjødsel kan skje på en effektiv måte 

uten spill. 

h Kontroller at maskinene som sprer husdyrgjødsel, er i god stand og innstilt på riktig dosering. 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra spredning av bløtgjødsel, er å bruke 

en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Fortynning av bløtgjødsel, etterfulgt av teknikker 

som vanningsanlegg med lavt trykk. 

Brukes ikke på vekster som dyrkes for å bli spist rå, 

som følge av risikoen for kontaminering. 

Brukes ikke dersom jordtypen ikke gjør det mulig 

med rask infiltrasjon av fortynnet bløtgjødsel i jorden. 

Brukes ikke på vekster som ikke krever vanning. 

Brukes på marker som lett kan knyttes til drifts-

enheten med rørledninger. 

b En stripespreder som kan brukes ved hjelp av en av 

følgende teknikker: 

1. Slepeslange. 

2. Slepesko. 

Bruksmulighetene kan være begrenset dersom 

innholdet av halm i bløtgjødselen er for høyt, eller 

dersom tørrstoffinnholdet i bløtgjødselen er høyere 

enn 10 %. 

Slepesko kan ikke brukes ved dyrking av bredsådde 

åkervekster. 
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 Teknikk(1) Bruk 

c En nedfeller til grunn nedfelling (åpen fure) Brukes ikke i steinete, grunn eller komprimert jord 

der det er vanskelig å få til en ensartet nedtrenging. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på steder der 

vekstene kan bli skadet av maskinen. 

d En nedfeller for dyp nedfelling (lukket fure). Brukes ikke i steinete, grunn eller komprimert jord 

der det er vanskelig å få til en ensartet nedtrenging og 

en effektiv lukking av furen. 

Kan ikke brukes i vekstenes vekstperiode. Kan ikke 

brukes på gressmark, bortsett fra ved vekstskifte til 

dyrkbar mark eller ved omsåing. 

e Forsuring av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.8.1 og 4.12.3. 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra spredning av husdyrgjødsel er å 

innarbeide husdyrgjødselen i jorden så snart som mulig. 

Beskrivelse 

Innarbeiding av husdyrgjødsel som spres på jordoverflaten, utføres enten ved pløying eller bruk av annen redskap, 

for eksempel harvetinder eller skålharver, avhengig av jordtypen og forholdene i jordbunnen. Husdyrgjødsel blandes 

helt med jord eller graves ned. 

Fast husdyrgjødsel spres med en egnet spreder (f.eks. en rotasjonsspreder, en spreder med bakoverrettet spredning 

eller en kombinasjonsspreder). Spredning av bløtgjødsel skal gjennomføres i samsvar med BAT 21. 

Bruk 

Kan ikke brukes på gressmark og ved redusert opparbeiding av jorden, bortsett fra ved vekstskifte til dyrkbar mark 

eller ved omsåing. Kan ikke brukes på dyrket mark med vekster som kan bli skadet ved innarbeiding av 

husdyrgjødsel. Innarbeiding av bløtgjødsel kan ikke finne sted etter spredning i form av grunn eller dyp nedfelling. 

Tabell 1.3 

Tidsforsinkelse mellom spredning og innarbeiding av husdyrgjødsel i jorden forbundet med beste 

tilgjengelige teknikk 

Parameter 

Tidsforsinkelse mellom spredning og 

innarbeiding av husdyrgjødsel i jorden 

forbundet med BAT (timer) 

Tid 0(1)-4(2) 

(1) Den laveste verdien i intervallet tilsvarer øyeblikkelig innarbeiding. 

(2) Den høyeste verdien i intervallet kan være opp til 12 timer dersom forholdene ikke ligger til rette for en raskere innarbeiding, 

f.eks. dersom menneskelige og maskinelle ressurser ikke er økonomisk tilgjengelige. 

1.14. Utslipp fra hele produksjonsprosessen 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp fra hele produksjonsprosessen for svineavl 

(herunder purker) eller fjørfeavl er å anslå eller beregne reduksjonen av ammoniakkutslipp fra hele produksjons-

prosessen ved hjelp av den beste tilgjengelige teknikken som er gjennomført på driftsenheten.  
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1.15. Overvåking av utslipp og prosessparametrer 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke totalnitrogen og totalfosfor som utskilles i husdyrgjødsel, ved å 

bruke en av følgende teknikker med minst den hyppigheten som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Beregning ved hjelp av en 

massebalanse av nitrogen og fosfor 

på grunnlag av fôrinntaket, 

innholdet av råprotein i fôret, 

totalfosfor og dyrenes ytelse. 

En gang per år for hver 

dyrekategori. 

Kan brukes generelt. 

b Anslag ved hjelp av en analyse av 

innholdet av totalnitrogen og 

totalfosfor i husdyrgjødselen. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.1. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke ammoniakkutslipp til luft ved å bruke en av følgende teknikker 

med minst den hyppigheten som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Anslag ved hjelp av en masseba-

lanse basert på utskilling og 

innholdet av totalnitrogen (eller 

samlet mengde ammoniumni-

trogen) i hver fase av håndteringen 

av husdyrgjødselen. 

En gang per år for hver 

dyrekategori. 

Kan brukes generelt. 

b Beregning ved måling av kon-

sentrasjonen av ammoniakk og 

ventilasjonshastigheten ved hjelp 

av metoder angitt i ISO-standarder 

eller nasjonale eller internasjonale 

standarder, eller andre metoder  

som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Hver gang det foreligger vesentlige 

endringer av minst en av følgende 

parametrer: 

a) Den typen dyr som oppdrettes 

på driftsenheten. 

b) Oppstallingssystemet. 

Brukes bare på utslipp fra hvert 

husdyrlokale. 

Kan ikke brukes på anlegg med et 

luftrensingssystem. I så fall får 

BAT 28 anvendelse. 

På grunn av kostnadene i forbin-

delse med målingene kan denne 

teknikken muligens ikke brukes 

generelt. 

c Anslag ved hjelp av utslipps-

faktorer. 

En gang per år for hver dyre-

kategori. 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.2. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke luktutslipp til luft regelmessig. 

Beskrivelse 

Luktutslipp kan overvåkes på følgende måte: 

— Ved hjelp av EN-standarder (f.eks. ved bruk av dynamisk olfaktometri i samsvar med EN 13725 for å 

bestemme konsentrasjonen av lukt). 

— Ved bruk av alternative metoder som det ikke finnes noen EN-standarder for (f.eks. måling/anslag av 

lukteksponering og anslag av luktpåvirkning), kan ISO-standarder eller nasjonale eller internasjonale standarder 

som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet, brukes.  
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Bruk 

BAT 26 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme 

omgivelser. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke støvutslipp fra hvert husdyrlokale ved å bruke en av følgende 

teknikker med minst den hyppigheten som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Beregning ved måling av støv-

konsentrasjonen og ventilasjons-

hastigheten ved hjelp av metoder 

angitt i EN-standarder eller andre 

metoder (i ISO eller nasjonale eller 

internasjonale standarder), som 

sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

En gang per år. Brukes bare på støvutslipp fra hvert 

husdyrlokale. 

Kan ikke brukes på anlegg med et 

luftrensingssystem. I så fall får 

BAT 28 anvendelse. 

På grunn av kostnadene i 

forbindelse med målingene kan 

denne teknikken muligens ikke 

brukes generelt. 

b Anslag ved hjelp av utslipps-

faktorer. 

En gang per år. På grunn av kostnadene i forbin-

delse med fastsettelse av utslipps-

faktorer kan denne teknikken 

muligens ikke brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.1 og 4.9.2. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp av ammoniakk, støv og/eller lukt fra hvert husdyrlokale 

som er utstyrt med et luftrensingssystem, ved å bruke alle følgende teknikker med minst den hyppigheten som er 

angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Kontroll av luftrensingssystemets 

yteevne ved måling av 

ammoniakk, lukt og/eller støv 

under praktiske forhold på 

driftsenheten og i samsvar med en 

fastsatt måleprotokoll og ved hjelp 

av metoder angitt i EN-standarder 

eller andre metoder (i ISO, 

nasjonale eller internasjonale 

standarder), som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

En gang. Kan ikke brukes dersom luftren-

singssystemet er kontrollert i 

kombinasjon med et lignende 

oppstallingssystem og lignende 

driftsforhold. 

b Kontroll av hvor effektivt 

luftrensingssystemet fungerer 

(f.eks. ved kontinuerlig registrering 

av driftsparametrer eller ved hjelp 

av alarmsystemer). 

Hver dag. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.3. 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke følgende prosessparametrer minst én gang per år. 

 Parameter Beskrivelse Bruk 

a Vannforbruk. Registrering ved hjelp av f.eks. 

egnede målere eller fakturaer. 

De viktigste vannforbrukende 

prosessene i husdyrlokaler (rengjø-

ring, fôring osv.) kan overvåkes 

separat. 

Separat overvåking av de viktigste 

vannforbrukende prosessene kan 

muligens ikke brukes på eksis-

terende driftsenheter, avhengig av 

hvordan vannforsyningsnettet er 

utformet. 
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 Parameter Beskrivelse Bruk 

b Forbruk av elektrisk energi Registrering ved hjelp av f.eks. 

egnede målere eller fakturaer. 

Elektrisitetsforbruket i husdyrlo-

kaler overvåkes separat fra andre 

anlegg på driftsenheten. De 

viktigste vannforbrukende proses-

sene i husdyrlokaler (oppvarming, 

ventilasjon, belysning osv.) kan 

overvåkes separat. 

Separat overvåking av de viktigste 

energiforbrukende prosessene kan 

muligens ikke brukes på eksis-

terende driftsenheter, avhengig av 

hvordan energiforsyningsnettet er 

utformet. 

c Drivstofforbruk Registrering ved hjelp av f.eks. 

egnede målere eller fakturaer. 

Kan brukes generelt. 

d Antall innkommende og utgående 

dyr, herunder fødsler og dødsfall, 

dersom det er relevant. 

Registrering ved hjelp av f.eks. 

eksisterende registre. 

e Fôrforbruk. Registrering ved hjelp av f.eks. 

fakturaer eller eksisterende 

registre. 

f Produksjon av husdyrgjødsel. Registrering ved hjelp av f.eks. 

eksisterende registre. 

2. BAT-KONKLUSJONER FOR INTENSIV SVINEAVL 

2.1. Ammoniakkutslipp fra grisehus 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert grisehus er å bruke en eller 

flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Dyrekategori Bruk 

a En av følgende teknikker som gjør bruk 

av ett eller flere av følgende prinsipper: 

i) Reduser den fordampingsoverflaten 

som avgir ammoniakk. 

ii) Øk hyppigheten for utgjødsling av 

bløtgjødsel (husdyrgjødsel) til 

eksterne lagre. 

iii) Skill ut urin fra avføring. 

iv) Hold strøet rent og tørt. 

  

0. En gjødselkjeller (ved helt eller delvis 

spaltegulv) bare ved bruk sammen 

med et ytterligere begrensningstiltak, 

for eksempel 

— en kombinasjon av teknikker for 

ernæringsmessig styring, 

— et luftrensingssystem, 

— en reduksjon av pH-verdien i 

bløtgjødselen, 

— kjøling av bløtgjødsel. 

Alle svin Brukes ikke på nye anlegg, med mindre 

en gjødselkjeller kombineres med et 

luftrensingssystem, kjøling av bløt-

gjødsel og/eller reduksjon av pH-verdien 

i bløtgjødselen. 
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 Teknikk(1) Dyrekategori Bruk 

 1. Et vakuumsystem for hyppig utgjøds-

ling av bløtgjødsel (ved helt eller 

delvis spaltegulv). 

Alle svin Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

2. Skrånende vegger i gjødselrennen 

(ved helt eller delvis spaltegulv). 

Alle svin 

3. En gjødselskrape for hyppig utgjøds-

ling av bløtgjødsel (ved helt eller 

delvis spaltegulv). 

Alle svin 

4. Hyppig utgjødsling av bløtgjødsel 

ved hjelp av utspyling (ved helt eller 

delvis spaltegulv). 

Alle svin Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

Dersom den flytende fraksjonen av 

bløtgjødselen brukes til utspyling, kan 

muligens denne teknikken ikke brukes på 

driftsenheter som ligger nær følsomme 

omgivelser, som følge av topper med 

luktutslipp under utspylingen. 

5. Mindre gjødselkjeller (ved delvis 

spaltegulv). 

Purker klare til 

bedekning og 

drektige purker 

Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

Oppfôringssvin 

6. System med full strø (ved massivt 

betonggulv). 

Purker klare til 

bedekning og drektige 

purker 

Systemer med fast husdyrgjødsel brukes 

ikke på nye anlegg med mindre det kan 

begrunnes av hensyn til dyrevelferden. 

Kan muligens ikke brukes på anlegg med 

naturlig ventilasjon i et varmt klima og 

på eksisterende anlegg med mekanisk 

ventilasjon for smågriser og oppfôrings-

svin. 

BAT 30.a7 kan være svært plass-

krevende. 

Smågriser 

Oppfôringssvin 

7. Oppstalling med husdyrrom og 

bokser (ved delvis spaltegulv). 

Purker klare til 

bedekning og drektige 

purker 

Smågriser 

Oppfôringssvin 

8. System med halmdekke (ved massivt 

betonggulv). 

Smågriser 

Oppfôringssvin 

9. Konvekst gulv og separate renner til 

husdyrgjødsel og vann (ved binger 

med delvis spaltegulv). 

Smågriser Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 
Oppfôringssvin 
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 Teknikk(1) Dyrekategori Bruk 

 10. Binger med strø og kombinert 

gjødselproduksjon (bløtgjødsel og 

fast husdyrgjødsel). 

Purker med unger Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

11. Fôrings-/liggebåser på fast gulv (ved 

binger med strø). 

Purker klare til 

bedekning og drektige 

purker 

Brukes ikke på eksisterende anlegg uten 

massive betonggulv. 

12. Gjødselkum (ved helt eller delvis 

spaltegulv). 

Purker med unger Kan brukes generelt. 

13. Oppsamling av husdyrgjødsel i 

vann. 

Smågriser Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 
Oppfôringssvin 

14. V-formede gjødselbånd (ved delvis 

spaltegulv). 

Oppfôringssvin 

15. En kombinasjon av vann- og 

gjødselrenner (ved helt spaltegulv). 

Purker med unger 

16. Ytre gang med strø (ved massivt 

betonggulv). 

Oppfôringssvin Brukes ikke i et kaldt klima. 

Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

b Kjøling av bløtgjødsel. Alle svin Brukes ikke 

— dersom det ikke er mulig med 

varmegjenvinning, 

— dersom det er brukt strø. 

c Bruk av et luftrensingssystem, for 

eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk 

rislefilter). 

Alle svin Kan muligens ikke brukes generelt på 

grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg 

dersom et sentralt ventilasjonsanlegg er i 

bruk. 

d Forsuring av bløtgjødsel. Alle svin Kan brukes generelt. 

e Bruk av flytende baller i gjødselrennen. Oppfôringssvin Brukes ikke på anlegg med gjødselgroper 

med skrånende vegger, eller på anlegg 

der bløtgjødsel utgjødsles med utspyling. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.12. 
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Tabell 2.1 

BAT-AEL-verdier (utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene) for ammoniakkutslipp til 

luft fra hvert grisehus 

Parameter Dyrekategori 
BAT-AEL-verdi(1) 

(kg NH3/dyreplass/år) 

Ammoniakk uttrykt som 

NH3 

Purker klare til bedekning og drektige 

purker 

0,2-2,7(2) (3) 

Purker med unger (herunder spedgriser) i 

kasser 

0,4-5,6(4) 

Smågriser 0,03-0,53(5) (6) 

Oppfôringssvin 0,1-2,6(7) (8) 

(1) Den laveste verdien i intervallet er knyttet til bruken av et luftrensingssystem. 

(2) For eksisterende anlegg som bruker en gjødselkjeller i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre 

grensen for BAT-AEL-verdien 4,0 kg NH3/dyreplass/år. 

(3) For anlegg som bruker BAT 30.a6, BAT 30.a7 eller BAT 30.a11, er den øvre grensen for BAT-AEL-verdien 5,2 kg 

NH3/dyreplass/år. 

(4) For eksisterende anlegg som bruker BAT 30.a0 i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre grensen 

for BAT-AEL-verdien 7,5 kg NH3/dyreplass/år. 

(5) For eksisterende anlegg som bruker en gjødselkjeller i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre 

grensen for BAT-AEL-verdien 0,7 kg NH3/dyreplass/år. 

(6) For anlegg som bruker BAT 30.a6, BAT 30.a7 eller BAT 30.a8, er den øvre grensen for BAT-AEL-verdien 0,7 kg 

NH3/dyreplass/år. 

(7) For eksisterende anlegg som bruker en gjødselkjeller i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre 

grensen for BAT-AEL-verdien 3,6 kg NH3/dyreplass/år. 

(8) For anlegg som bruker BAT 30.a6, BAT 30.a7, BAT 30.a8 eller BAT 30.a16, er den øvre grensen for BAT-AEL-verdien 

5,65 kg NH3/dyreplass/år. 

BAT-AEL-verdiene kan muligens ikke brukes i økologisk husdyrhold. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i 

BAT 25. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR INTENSIV FJØRFEAVL 

3.1. Ammoniakkutslipp fra fjørfehus 

3.1.1. Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  ve rpehøner ,  avl sd yr  fo r  b ro i l ere  e l le r  ungh øner  

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for verpehøner, 

avlsdyr for broilere eller unghøner er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Utgjødsling via bånd (ved oppdrett i innredede eller 

uinnredede bur) med minst 

— én utgjødsling per uke med lufttørking, eller 

— to utgjødslinger per uke uten lufttørking. 

Innredede bur brukes ikke til unghøner og avlsdyr for 

broilere. 

Uinnredede bur brukes ikke til verpehøner. 

b I systemer uten bur:  

 0. Mekanisk ventilasjonsanlegg og lange intervaller 

mellom utgjødsling (ved dypstrø med en 

gjødselgrop) bare dersom det kombineres med 

ytterligere et begrensningstiltak, for eksempel 

— et høyt tørrstoffinnhold i husdyrgjødselen, 

— et luftrensingssystem. 

Kan ikke brukes på nye anlegg, med mindre det 

kombineres med et luftrensingssystem. 
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 Teknikk(1) Bruk 

 1. Gjødselbånd eller gjødselskrape (ved dypstrø 

med en gjødselgrop). 

Bruksmulighetene på eksisterende anlegg kan være 

begrenset som følge av kravet om en fullstendig 

gjennomgåelse av oppstallingssystemet. 

2. Mekanisk lufttørking av husdyrgjødsel via rør 

(ved dypstrø med en gjødselgrop). 

Denne teknikken kan bare brukes på anlegg med 

tilstrekkelig dybde under spaltene. 

3. Mekanisk lufttørking av husdyrgjødsel ved hjelp 

av perforert gulv (ved dypstrø med en 

gjødselgrop). 

På grunn av høye gjennomføringskostnader kan 

bruksmulighetene på eksisterende anlegg være 

begrenset. 

4. Gjødselbånd (ved aviarier). Bruksmulighetene på eksisterende anlegg avhenger 

av lokalets bredde. 

5. Mekanisk tørking av strø ved hjelp av inneluft 

(ved fast gulv med dypstrø). 

Kan brukes generelt. 

c Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.1. 

Tabell 3.1 

BAT-AEL-verdier for ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for verpehøner 

Parameter Oppstallingstype 
BAT-AEL-verdi 

(kg NH3/dyreplass/år) 

Ammoniakk uttrykt som NH3 System med bur 0,02-0,08 

System uten bur 0,02-0,13(1) 

(1) For eksisterende anlegg som bruker et mekanisk ventilasjonsanlegg og har lange intervaller mellom hver utgjødsling (ved 

dypstrø med en gjødselgrop), i kombinasjon med et tiltak for å oppnå et høyt tørrstoffinnhold, er den øvre grensen for BAT-

AEL-verdien 0,25 kg NH3/dyreplass/år. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 25. BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes i økologisk 

husdyrhold. 

3 .1 .2 .  Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  b ro i l ere  

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for broilere er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Mekanisk ventilasjon og et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med dypstrø). 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk(1) Bruk 

b Mekanisk tørking av strø ved hjelp av inneluft (ved 

fast gulv med dypstrø). 

I eksisterende anlegg er bruksmulighetene med 

mekanisk lufttørking avhengig av takhøyden. 

Mekanisk lufttørking kan muligens ikke brukes i et 

varmt klima, avhengig av innetemperaturen. 

c Naturlig ventilasjon utstyrt med et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med dypstrø). 

Naturlig ventilasjon brukes ikke på anlegg med et 

sentralt ventilasjonsanlegg. 

Naturlig ventilasjon kan muligens ikke brukes i den 

innledende oppdrettsfasen for broilere og dersom det 

er ekstreme klimaforhold. 

d Strø på gjødselbånd og mekanisk lufttørking (ved 

etasjesystemer). 

For eksisterende anlegg kan bruksmulighetene være 

avhengige av høyden på sideveggene. 

e Oppvarmet og kjølt gulv dekket med strø (ved 

combideck-systemer). 

For eksisterende anlegg er bruksmulighetene 

avhengige av muligheten til å installere en lukket 

lagring under jorden til vannsirkulasjonen. 

f Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.2. 

Tabell 3.2 

BAT-AEL-verdier for ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for broilere med en sluttvekt  

på høyst 2,5 kg 

Parameter 
BAT-AEL-verdi(1) (2) 

(kg NH3/dyreplass/år) 

Ammoniakk uttrykt som NH3 0,01-0,08 

(1) BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes for følgende typer oppdrett: ekstensivt innendørs, frittgående, tradisjonelt 

frittgående og frittgående i full frihet, som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 543/2008 av 16. juni 2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for anvendelse av rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 med hensyn til markedsføringsstandarder for 

fjørfekjøtt (EUT L 157 av 17.6.2008, s. 46). 

(2) Den laveste verdien i intervallet er knyttet til bruken av et luftrensingssystem. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 25. BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes i økologisk 

husdyrhold.  
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3.1.3. Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  end er  

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for ender er å bruke 

en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a En av følgende teknikker med naturlig eller 

mekanisk ventilasjon: 

 

1. Hyppig påfylling av strø (ved fast gulv med 

dypstrø eller dypstrø kombinert med spaltegulv). 

For eksisterende anlegg med dypstrø kombinert med 

spaltegulv er bruksmulighetene avhengig av 

utformingen på eksisterende konstruksjon. 

2. Hyppig utgjødsling (ved helt spaltegulv). Brukes bare på oppdrett av moskusender (Cairina 

moschata), av sanitære årsaker. 

b Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.3. 

3.1.4. Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  kalkun er  

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for kalkuner er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Naturlig eller mekanisk ventilasjon med et 

lekkasjesikkert drikkesystem (ved fast gulv med 

dypstrø). 

Naturlig ventilasjon brukes ikke på anlegg med et 

sentralt ventilasjonsanlegg. 

Naturlig ventilasjon kan muligens ikke brukes i den 

innledende oppdrettsfasen eller dersom det er 

ekstreme klimaforhold. 

b Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.4. 
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4. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

4.1. Teknikker for å redusere utslipp fra spillvann 

Teknikk Beskrivelse 

Reduser vannforbruket så mye 

som mulig. 

Mengden av spillvann kan reduseres ved hjelp av teknikker som forhånds-

rengjøring (f.eks. mekanisk kjemisk rengjøring) og høytrykksrengjøring. 

Sørg for at regnvann holdes atskilt 

fra spillvannsstrømmer som må 

renses. 

Atskillelsen skjer gjennom separat oppsamling i form av korrekt utformede og 

vedlikeholdte dreneringssystemer. 

Rens spillvannet. Rensing kan skje ved sedimentering og/eller biologisk rensing. For spillvann 

med lav forurensningsbelastning kan rensing skje ved hjelp av myrdrag, 

dammer, konstruerte våtmarksområder, avløp osv. Et «first flush»-system kan 

brukes til atskillelse før biologisk rensing. 

Spredning av spillvann, f.eks. ved 

hjelp av et vanningsanlegg som en 

spreder, en selvkjørende vann-

ingsmaskin, en vanningsvogn 

eller en slangespreder. 

Spillvannsstrømmer kan klarnes, f.eks. i tanker eller laguner før spredning. Den 

faste fraksjonen som blir igjen, kan også spres. Vannet kan pumpes fra lagrene 

og inn i en rørledning som f.eks. går til en spreder eller en selvkjørende 

vanningsmaskin, som sprer vannet med lav intensitet. Vanning kan også utføres 

ved hjelp av utstyr med kontrollert spredning for å sikre en lav bane (et lavt 

spredningsmønster) og store dråper. 

4.2. Teknikker for effektiv energiutnyttelse 

Teknikk Beskrivelse 

Optimering av varme-, kjøle- og 

ventilasjonsanlegg og håndtering 

av disse, særlig der det brukes 

luftrensingssystemer. 

Dette tar hensyn til kravene til dyrevelferd (f.eks. konsentrasjon av luft-

forurensende stoffer og passende temperaturer) og kan oppnås gjennom flere tiltak: 

— Automatisering og minimering av luftstrømmen og samtidig opprettholde 

varmekomfort for dyrene. 

— Vifter med lavest mulig spesifikt energiforbruk. 

— En strømningsmotstand som holdes så lav som mulig. 

— Frekvensomformere og elektroniske kommutatormotorer. 

— Energiøkonomiske vifter som styres av CO2-konsentrasjonen i husdyrlokalet. 

— Korrekt fordeling av varme-, kjøle- og ventilasjonsutstyr, temperaturfølere og 

separate, oppvarmede arealer. 

Isolering av vegger, gulv og/eller 

tak i husdyrlokaler. 

Isolasjonsmaterialet kan være naturlig ugjennomtrengelig eller være forsynt med et 

ugjennomtrengelig belegg. Gjennomtrengelige materialer er forsynt med en 

dampsperre ettersom fuktighet er en viktig årsak til forringelse av isolasjons-

materialet. 

En variant av isolasjonsmateriale til driftsenheter for fjørfe kan være 

varmereflekterende membraner som består av laminert plastfolie, som isolerer 

husdyrlokalet mot luft og fuktighet. 
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Teknikk Beskrivelse 

Bruk av energieffektiv belysning. Mer energieffektiv belysning kan oppnås på følgende måte: 

i. Ved å erstatte tradisjonelle wolframpærer eller andre laveffektive lyspærer 

med mer energieffektive lyskilder som f. eks. lysrør, natriumlamper og 

LED-lamper. 

ii. Ved hjelp av innretninger for å justere frekvensen på blinkingen, dimmere 

for å justere den kunstige belysningen og sensorer eller bevegelsesdetektorer 

for å styre belysningen. 

iii. Ved å slippe inn mer naturlig lys, f.eks. ved hjelp av ventilasjonsåpninger 

eller takvinduer. Fordelene med naturlig belysning skal veies opp mot det 

potensielle varmetapet. 

iv. Ved å bruke belysningssystemer med en variabel belysningsperiode. 

Bruk av varmevekslere. Ett av 

følgende systemer kan brukes: 

— Luft-til-luft. 

— Luft-til-vann. 

— Luft-til-bakke. 

I en luft-til-luft-varmeveksler absorberer tilførselsluften varme fra anleggets 

avtrekksluft. Den kan bestå av plater av anodisert aluminium eller PVC-rør. 

I luft-til-vann-varmeveksleren strømmer vannet gjennom aluminiumsfinner i 

avtrekkskanalene og absorberer varme fra avtrekksluften. 

I luft-til-bakke-varmeveksleren sirkulerer frisk luft gjennom nedgravde rør 

(f.eks. på ca. 2 meters dybde) for å utnytte jordens lave sesongbestemte tempera-

tursvingninger. 

Bruk av varmepumper til varme-

gjenvinning. 

Varme absorberes fra forskjellige medier (vann, bløtgjødsel, jord, luft osv.) og 

overføres til et annet sted via en væske som sirkulerer i et lukket kretsløp etter 

prinsippet om omvendt kjølesyklus. Varmen kan brukes til å framstille renset 

vann eller til å drive et varmeanlegg eller et kjølesystem. 

Teknikken kan absorbere varme fra ulike kretser, f.eks. kjølesystemer for 

bløtgjødsel, geotermisk energi, skrubbervann, reaktorer til biologisk behandling 

av bløtgjødsel eller avgasser fra biogassmotorer. 

Varmegjenvinning med opp-

varmet og kjølt gulv dekket med 

strø (combideck-system). 

Et lukket vannkretsløp er installert under gulvet og et annet kretsløp er bygd 

dypere ned for å lagre overskuddsvarmen eller føre den tilbake til fjørfehuset ved 

behov. En varmepumpe forbinder de to vannkretsløpene. 

I begynnelsen av oppdrettsperioden varmes gulvet opp med den lagrede varmen 

for å holde strøet tørt ved å unngå at fuktighet kondenseres, mens fuglene i annen 

oppdrettssyklus produserer et overskudd av varme som bevares i lagrings-

kretsløpet samtidig som gulvet kjøles ned, hvilket reduserer nedbrytingen av 

urinsyre ved å redusere mikrobiell aktivitet. 

Bruk av naturlig ventilasjon. Fri ventilasjon i husdyrlokalet skyldes termiske virkninger og/eller vindstrømmer. 

Husdyrlokalene kan ha åpninger i mønet og, om nødvendig, også i gavlene i tillegg 

til justerbare åpninger i sideveggene. Åpningene kan være utstyrt med nett som 

beskytter mot vinden. Det kan suppleres med vifter når det er varmt. 
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4.3. Teknikker for å redusere støvutslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Sprøyting med vanntåke Vann sprøytes ut gjennom dyser under høyt trykk for å produsere fine dråper 

som absorberer varme og faller ned på gulvet på grunn av tyngdekraften, og som 

fukter støvpartikler som også blir tunge nok til å falle ned. Vått eller fuktig strø 

må unngås. 

Ionisering Det skapes et elektrostatisk felt i husdyrlokalet for å produsere negative ioner. 

Sirkulerende luftbårne støvpartikler lades opp av frie negative ioner; partiklene 

samles på gulvet og flatene i rommet på grunn av tyngdekraften og elektrostatisk 

tiltrekning. 

Sprøyting med olje Husdyrlokalet sprøytes innvendig med ren vegetabilsk olje via dyser. En 

blanding av vann og ca. 3 % vegetabilsk olje kan også brukes til sprøyting. 

Sirkulerende støvpartikler bindes til oljedråpene og samles opp i strøet. Et tynt 

lag med vegetabilsk olje påføres også strøet for å forebygge støvutslipp. Vått 

eller fuktig strø må unngås. 

4.4. Teknikker for å redusere luktutslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Sikre tilstrekkelig avstand mellom 

anlegget/driftsenheten og de 

følsomme omgivelsene. 

Ved planleggingen av anlegget/driftsenheten skal det sikres tilstrekkelig avstand 

mellom anlegget/driftsenheten og de følsomme omgivelsene ved å anvende 

standarder for minsteavstander eller ved å bruke spredningsmodeller for å 

forutsi/simulere luktkonsentrasjoner i omkringliggende områder. 

Dekk til bløtgjødsel eller fast 

husdyrgjødsel under lagring. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.5 for fast husdyrgjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.6 for bløtgjødsel. 

Reduser omrøringen av bløt-

gjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.6.1. 

Aerob nedbryting (gjennom-

lufting) av flytende husdyrgjødsel / 

bløtgjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.7. 

Kompostering av fast husdyr-

gjødsel. 

Anaerob nedbryting. 

Stripespreder, nedfeller til grunn 

nedfelling eller nedfeller til dyp 

nedfelling ved spredning av 

bløtgjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.8.1. 

Innarbeid husdyrgjødsel så snart 

som mulig. 

Se beskrivelser i BAT 22. 
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4.5. Teknikker for å redusere utslipp fra lagre av fast husdyrgjødsel 

Teknikk Beskrivelse 

Lagre tørket, fast husdyrgjødsel på 

en låve. 

En låve er vanligvis en enkel konstruksjon med et tett gulvfundament og et tak, 

med tilstrekkelig ventilasjon til å unngå anaerobe forhold og med en adgangsdør til 

transport. Tørket hønsegjødsel (f.eks. strø fra broilere og verpehøner, lufttørkede 

ekskreter fra verpehøner oppsamlet på bånd) transporteres med bånd eller 

frontlastere fra fjørfehuset til låven, der det kan lagres i lang tid uten risiko for at 

det blir fuktig igjen. 

Bruk en betongsilo til lagring. En fundamentplate i vanntett betong som kan kombineres med vegger på tre sider, 

og med et dekke, f.eks. en takkonstruksjon over gjødselplattformen, UV-stabilisert 

plast osv. Gulvet skråner (f.eks. med 2 %) mot en avløpsrenne som er plassert 

foran. Flytende fraksjoner og all avrenning som følge av nedbør samles opp i en 

lekkasjesikker betonggrop før videre behandling. 

Lagre fast husdyrgjødsel på et fast, 

ugjennomtrengelig gulv utstyrt 

med et dreneringssystem og en 

oppsamlingstank til avrenning. 

Lageret har et fast, ugjennomtrengelig gulv, et dreneringssystem, f.eks. drene-

ringsrør, og er koplet til en tank for oppsamling av flytende fraksjoner og all 

avrenning som følge av nedbør. 

Velg et lagringssted med tilstrek-

kelig kapasitet til å oppbevare 

husdyrgjødselen i de periodene 

den ikke kan spres. 

De periodene det er tillatt å spre husdyrgjødsel, avhenger av lokale klimaforhold, 

regelverk osv., og det kreves derfor et lagringsområde med tilstrekkelig kapasitet. 

Den tilgjengelige kapasiteten gjør det også mulig å tilpasse spredningstiden til 

vekstenes nitrogenbehov. 

Lagre fast husdyrgjødsel i dynger 

på åkrene i god avstand fra 

vassdrag og/eller vannløp i 

grunnen, som flytende avrenning 

kan trenge ned i. 

Fast husdyrgjødsel legges i dynger rett på jorden i åkeren i et begrenset tidsrom 

(f.eks. noen dager eller flere uker) før spredning. Lagringsstedet skal endres minst 

hvert år og skal ligge så langt unna overflate- og grunnvann som mulig. 

Reduser forholdet mellom fordam-

pingsoverflatens areal og volumet 

på gjødseldyngen. 

Husdyrgjødsel kan komprimeres, eller det kan brukes et lager med vegger på tre 

sider. 

Dekk til dynger med fast husdyr-

gjødsel. 

Materialer som UV-stabilisert plastdekke, torv, sagflis eller treflis kan brukes. Tette 

dekker reduserer luftvekslingen og den aerobe nedbrytingen i gjødseldyngen, 

hvilket fører til en reduksjon av utslipp til luft. 

4.6. Teknikker for å redusere utslipp fra bløtgjødsellagre 

4.6.1. Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  b lø tg jødsel l agre  og  lagre  med jo rdvol l er  

Teknikk Beskrivelse 

Reduser forholdet mellom fordam-

pingsoverflatens areal og volumet på 

bløtgjødsellageret. 

For rektangulære bløtgjødsellagre bør forholdet mellom høyde og overflate-

areal være 1:30-50. For runde lagre oppnås gunstige dimensjoner på tanken 

når forholdet mellom høyde og diameter er 1:3 til 1:4. 

Sideveggene på bløtgjødsellageret kan økes i høyden. 
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Teknikk Beskrivelse 

Reduser vindhastighet og luftveks-

ling på bløtgjødselens overflate ved å 

holde lageret på et lavere fyllings-

nivå. 

Dersom fribordet (avstanden mellom bløtgjødselens overflate og øvre kant på 

bløtgjødsellageret) på det utildekkede lageret økes, får det samme effekt som en 

vindskjerm. 

Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Hold omrøringen av bløtgjødsel på et minimum. Dette innebærer 

— å fylle opp lageret under overflatenivå, 

— å tømme lageret så nær bunnen som mulig, 

— å unngå unødvendig homogenisering og sirkulasjon av bløtgjødsel (før 

tømming av bløtgjødsellageret). 

Fast dekke. Et flatt eller kjegleformet tak eller lokk i betong, glassfiber- eller polyesterplater 

som monteres på tanker og siloer av betong eller stål. Det er forsvarlig forseglet 

og «tett» for å minimere luftveksling og for å forhindre at regn og snø trenger 

inn. 

Fleksibelt dekke. Telttak: et dekke med en støttemast i midten og eiker som fører ut fra toppen. 

En tekstilmembran spennes ut over eikene og bindes fast med remmer i kanten. 

Det skal være så få utildekkede åpninger som mulig. 

Kuppelformet dekke: et dekke med et buet skjelett som monteres over runde 

lagre ved hjelp av stålkomponenter og boltede skjøter. 

Flatt dekke: et dekke som består av et fleksibelt og selvbærende sammensatt 

materiale som holdes fast med plugger på en metallkonstruksjon. 

Flytende dekker. 

 Naturlig flytelag. Det kan dannes et flytelag på overflaten av bløtgjødsel som har et tilstrekkelig 

tørrstoffinnhold (minst 2 %), avhengig av typen av de faste stoffene i 

bløtgjødselen. For å virke effektivt må flytelaget være tykt og ikke utsettes for 

forstyrrelser, og det må dekke hele bløtgjødselens overflate. Når flytelaget er 

dannet, fylles lageret opp under overflaten for å unngå at det sprekker opp. 

Halm. Opphakket halm tilsettes bløtgjødselen slik at det dannes et flytelag med halm. 

Dette fungerer generelt godt når tørrstoffinnholdet er høyere enn 4-5 %. Det 

anbefales at laget er minst 10 cm tykt. Luftbobler kan reduseres ved å tilsette 

halm samtidig som det tilføyes bløtgjødsel. Det kan være nødvendig å fornye 

halmlagene helt eller delvis i løpet av året. Når flytelaget er dannet, fylles 

lageret opp under overflaten for å unngå at det sprekker opp. 

Plastpelleter. Polystyrenballer med en diameter på 20 cm og en vekt på 100 gram brukes til å 

dekke bløtgjødselens overflate. Med jevne mellomrom er det er nødvendig å 

skifte ut elementer som er forringet, og å fylle på i hull som ikke er dekket. 

Lette bulkmaterialer. Materialer som Leca (Light expanded clay aggregates), Leca-baserte produkter, 

perlitt eller zeolitt tilføres på bløtgjødselens overflate slik at det dannes et 

flytelag. Det anbefales at flytelaget er 10-12 cm tykt. Et tynnere lag kan virke 

effektivt dersom Leca-kulene er mindre. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Flytende fleksibelt dekke. Flytende plastdekker (f.eks. tepper, lerret, film) som ligger over bløt-

gjødselens overflate. Flottører og rør installeres slik at de holder dekket på 

plass, samtidig som et hulrom opprettholdes under dekket. Denne teknikken 

kan kombineres med stabiliserende elementer og konstruksjoner som gjør det 

mulig med loddrette bevegelser. Det er nødvendig med utlufting og å fjerne 

regnvann som samler seg oppå dekket. 

 Geometriske plastelementer. Flytende, sekskantede plastelementer fordeles automatisk på bløtgjødselens 

overflate. Rundt 95 % av overflaten kan dekkes. 

 Oppblåsbart dekke. Et PVC-belagt dekke som holdes oppe av en oppblåsbar lomme som flyter 

oppå bløtgjødselen. Materialet er fastspent på en ytre metallkonstruksjon ved 

hjelp av barduner. 

 Fleksible plastplater. Ugjennomtrengelig UV-stabiliserte plastplater (f.eks. HDPE) er festet til 

toppen av jordvollene og holdes oppe av flottører. Dette forhindrer at dekket 

snur seg når husdyrgjødselen blandes, og at den blir tatt av vinden. Dekkene 

kan også utstyres med oppsamlingsrør for å lede bort gasser, andre vedlike-

holdsåpninger (f.eks. for bruk av homogeniseringsutstyr) og et system for å 

samle opp og lede bort regnvann. 

4 .6 .2 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  u ts l ipp  t i l  jo rd  og vann  fr a  b lø tgjødsel l agre   

Teknikk Beskrivelse 

Bruk lagre som tåler mekaniske, kjemiske og termiske 

påvirkninger. 

Egnede betongblandinger og, i mange tilfeller, belegg på 

betongvegger eller ugjennomtrengelige lag på stålplater 

kan brukes. 

Velg et lagringssted med tilstrekkelig kapasitet til å 

oppbevare husdyrgjødselen i de periodene den ikke kan 

spres. 

Se avsnitt 4.5. 

4.7. Teknikker for behandling av husdyrgjødsel på driftsenheten 

Teknikk Beskrivelse 

Mekanisk separering av bløt-

gjødsel. 

Separering av flytende og faste fraksjoner med forskjellig tørrstoffinnhold, f.eks. 

ved hjelp av separering med skrupresse, separering med dekantersentrifuge, 

separering med sikt og filterpressing. Separering kan forbedres ved koagulering-

flokkulering av faste partikler. 

Anaerob nedbryting av husdyr-

gjødsel i et biogassanlegg. 

Anaerobe mikroorganismer bryter ned det organiske materialet i husdyrgjødsel i 

en lukket reaktor ved fravær av oksygen. Biogass produseres og samles inn for 

produksjon av energi, dvs. produksjon av varme, kraftvarme og/eller drivstoff til 

transport. En del av den varmen som produseres, gjenvinnes i prosessen. Den 

stabiliserte restmengden (råtnerest) kan brukes som gjødsel (med tilstrekkelig 

fast råtnerest etter kompostering). 

Fast husdyrgjødsel kan brytes ned sammen med bløtgjødsel og/eller andre 

kosubstrater, dersom det sikres et tørrstoffinnhold på under 12 %. 

Bruk av en ekstern tunnel for 

tørking av husdyrgjødsel. 

Husdyrgjødsel samles opp fra fjørfehusene for verpehøner og føres ut med bånd 

til en egen lukket konstruksjon utendørs, som inneholder en rekke perforerte, 

overlappende bånd som utgjør tunnelen. Det blåses varm luft gjennom båndene 

slik at husdyrgjødselen tørker på to eller tre dager. Tunnelen ventileres med luft 

fra fjørfehuset for verpehøner. 
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Teknikk Beskrivelse 

Aerob nedbryting (gjennom-

lufting) av bløtgjødsel. 

Biologisk nedbryting av organisk materiale under aerobe forhold. Lagret 

bløtgjødsel luftes ved hjelp av nedsenkede eller flytende luftere i en kontinuerlig 

eller satsvis prosess. Driftsvariabler kontrolleres for å forebygge at nitrogen 

fjernes, f.eks. ved at omrøringen av bløtgjødselen er så liten som mulig. 

Restmengden kan brukes som gjødsel (kompostert eller ikke) etter 

konsentrering. 

Nitrifikasjon-denitrifikasjon av 

bløtgjødsel. 

En del av det organiske nitrogenet omdannes til ammonium. Ammonium 

oksideres av nitrogenbindende bakterier til nitritt og nitrat. Ved bruk av 

anaerobe perioder kan nitrat omdannes til N2 i nærvær av organisk karbon. 

Slammet synker til bunnen i et annet basseng, og en del av det blir brukt på nytt i 

gjennomluftingsbassenget. Restmengden kan brukes som gjødsel (kompostert 

eller ikke) etter konsentrering. 

Kompostering av fast husdyr-

gjødsel. 

Den kontrollerte aerobe nedbrytingen av fast husdyrgjødsel ved hjelp av 

mikroorganismer gir et sluttprodukt (kompost) som er tilstrekkelig stabilt for 

transport, lagring og spredning. Husdyrgjødselens lukt, sykdomsframkallende 

mikroorganismer og vanninnhold reduseres. Den faste fraksjonen av bløtgjødsel 

kan også komposteres. Tilførsel av oksygen oppnås ved mekanisk reversering av 

strenger eller mekanisk gjennomlufting av dyngene. Tromler og komposte-

ringstanker kan også brukes. Biologisk podestoff, grønne restmengder eller 

annet organisk avfall (f.eks. råtnerester) kan komposteres sammen med fast 

husdyrgjødsel. 

4.8. Teknikker for spredning av husdyrgjødsel 

4 .8 .1 .  Teknikker  fo r  sp rednin g av b lø tgjødsel  

Teknikk Beskrivelse 

Fortynning av bløtgjødsel Fortynningsgraden for vann: bløtgjødsel er fra 1:1 til 50:1. Tørrstoffinnholdet av 

fortynnet bløtgjødsel er på under 2 %. Den klarede flytende fraksjonen fra den 

mekaniske separeringen av bløtgjødsel og råtnerester fra anaerob nedbryting kan 

også brukes. 

Vanningssystem med lavt trykk Fortynnet bløtgjødsel sprøytes inn i vanningsrøret og pumpes ved lavt trykk til 

vanningssystemet (f.eks. spreder eller selvkjørende vanningsmaskin). 

Stripespreder (slepeslange) En rekke bøyelige slanger henger fra en bred stang som er montert på vognen 

med bløtgjødsel. Slangene sprer bløtgjødselen på bakkenivå i brede, parallelle 

striper. Det er mulig å spre mellom radene med voksende åkervekster. 

Stripespreder (slepesko) Bløtgjødsel spres gjennom stive rør som ender i «sko» av metall, som har til 

formål å spre bløtgjødselen i smale striper direkte på jordoverflaten og under 

plantedekket. Noen typer slepesko er utformet for å skjære en smal sprekk i 

jorden slik at bløtgjødselen lettere kan trenge ned. 

En nedfeller til grunn nedfelling 

(åpen fure) 

Harvetinder eller skålharver brukes til å skjære loddrette furer (normalt 4-6 cm 

dype) i jorden, som danner renner som bløtgjødsel felles ned i. Den nedfelte 

bløtgjødselen ligger helt eller delvis under jordoverflaten, og rennene vil normalt 

være åpne etter nedfellingen. 
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Teknikk Beskrivelse 

En nedfeller for dyp nedfelling 

(lukket fure). 

Harvetinder eller skålharver brukes til å bearbeide jorden og felle ned bløtgjødsel 

i den, før bløtgjødselen dekkes helt ved hjelp av trykkhjul eller -ruller. Dybden 

på den lukkede furen er 10-20 cm. 

Forsuring av bløtgjødsel Se avsnitt 4.12.3. 

4.9. Teknikker for overvåking 

4.9.1. Teknikker  fo r  å  overvåke u tsk i l l in g av N o g P  

Teknikk Beskrivelse 

Beregning ved hjelp av en 

massebalanse av nitrogen og 

fosfor på grunnlag av fôrinntaket, 

innholdet av råprotein i fôret, 

totalfosfor og dyrenes ytelse. 

Massebalansen beregnes for hver dyrekategori som oppdrettes på driftsenheten, 

ved utløpet av en oppdrettssyklus, på grunnlag av følgende ligninger: 

Nutskilt = Nfôr – Nretensjon 

Putskilt = Pfôr – Pretensjon 

Nfôr er basert på mengden av inntatt fôr og på innholdet av råprotein i fôret. Pfôr 

er basert på mengden av inntatt fôr og på innholdet av totalfosfor i fôret. 

Innholdet av råprotein og totalfosfor kan finnes ved hjelp av en av følgende 

metoder: 

— Ved ekstern levering av fôr: i den medfølgende dokumentasjonen. 

— Ved egenprodusert fôr: gjennom prøvetaking av fôrblandinger fra siloer eller 

fôringssystemet for å analysere det samlede innholdet av fosfor og råprotein, 

eller eventuelt i den medfølgende dokumentasjonen eller ved å bruke 

standardverdiene for det samlede innholdet av fosfor og råprotein i 

fôrblandingene. 

Nretensjon og Pretensjon kan beregnes ved hjelp av en av følgende metoder: 

— Statistisk beregnede ligninger eller modeller. 

— Standard retensjonsfaktorer for nitrogen- og fosforinnhold i dyret (eller i 

egg, når det gjelder verpehøner). 

— Analyse av nitrogen- og fosforinnhold i et representativt utvalg av dyret 

(eller i egg, når det gjelder verpehøner). 

Massebalansen avhenger særlig av eventuelle vesentlige endringer i det vanlige 

fôret (f.eks. endring av fôrblanding). 

Anslag ved hjelp av en analyse av 

innholdet av totalnitrogen og 

totalfosfor i husdyrgjødselen. 

Det samlede innholdet av nitrogen og fosfor i en representativ sammensatt prøve 

av husdyrgjødsel måles — og den samlede utskillelsen av nitrogen og fosfor 

anslås — på grunnlag av opplysninger om husdyrgjødselens volum (for 

bløtgjødsel) eller vekt (for fast husdyrgjødsel). For systemer med fast 

husdyrgjødsel tas det også hensyn til innholdet av nitrogen i strøet. 

For at den sammensatte prøven skal være representativ, må det tas prøver fra 

minst ti forskjellige steder og/eller dybder som legges sammen til den 

sammensatte prøven. Når det gjelder strø til fjørfe, tas det en prøve fra bunnen av 

strøet. 
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4 .9 .2 .  Teknikker  fo r  o vervåkin g av  ammoniakk og  s tø v  

Teknikk Beskrivelse 

Anslag ved hjelp av en masseba-

lanse basert på utskilling og 

innholdet av totalnitrogen (eller 

samlet mengde ammonium-

nitrogen) i hver fase av håndte-

ringen av husdyrgjødselen. 

Ammoniakkutslipp anslås på grunnlag av mengden utskilt nitrogen fra hver 

dyrekategori, og ved hjelp av strømmen av totalnitrogen (eller av samlet mengde 

ammoniumnitrogen — TAN) og fordampingskoeffisientene (VC) for hver fase av 

håndteringen av husdyrgjødselen (oppstalling, lagring, spredning). 

De ligningene som anvendes for hver fase av håndteringen av husdyrgjødselen, er 

Eoppstalling = Nutskilt · VCoppstalling 

Elagring = Nlagring · VClagring 

Espredning = Nspredning · VCspredning 

der 

E er det årlige NH3-utslippet fra husdyrlokalet, lagring eller spredning av 

husdyrgjødsel (f.eks. i kg NH3/dyreplass/år), 

N er det årlige utslippet av totalnitrogen eller samlet mengde ammonium-

nitrogen (TAN) som utskilles, lagres eller brukes til spredning (f.eks. i kg 

N/dyreplass/år); dersom det er relevant, kan det tas hensyn til tilførsel av 

nitrogen (f.eks. i forbindelse med strø og gjenvinning av skrubbervæsker) 

og/eller tap av nitrogen (f.eks. i forbindelse med behandling av 

husdyrgjødsel), 

VC er fordampingsfaktoren (en dimensjonsløs størrelse som er knyttet til 

teknikker for oppstalling, lagring eller spredning av husdyrgjødsel) som 

representerer den delen av den samlede mengden ammoniumnitrogen 

(TAN) eller totalnitrogen som slippes ut til luft. 

VC er avledet av målinger som er utformet og utført i samsvar med en nasjonal 

eller internasjonal protokoll (f.eks. VERA-protokollen), og godkjent for en 

driftsenhet med samme type teknikk og lignende klimaforhold. Alternativt kan 

opplysninger for å utlede VC tas fra europeiske eller andre internasjonalt anerkjente 

retningslinjer. 

Massebalansen tar særlig hensyn til eventuelle vesentlige endringer av den typen 

dyr som oppdrettes på driftsenheten, og/eller til de teknikkene som brukes i 

forbindelse med oppstalling, lagring og spredning. 

Beregning ved måling av 

konsentrasjonen av ammoniakk 

(eller støv) og ventilasjons-

hastigheten ved hjelp av metoder 

angitt i ISO-standarder eller 

nasjonale eller internasjonale 

standarder, eller andre metoder 

som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Som et minimum tas det prøver av ammoniakk (eller støv) på seks forskjellige 

dager fordelt over ett år. Prøvetakingsdagene er fordelt på følgende måte: 

— For dyrekategorier med et stabilt utslippsmønster (f.eks. verpehøner)  

velges prøvetakingsdagene ut tilfeldig for hver periode på to måneder. 

Døgngjennomsnittet beregnes som en gjennomsnittsverdi av alle prøve-

takingsdager. 

— For dyrekategorier med en lineær økning av utslippene i løpet av oppdretts-

syklusen (f.eks. oppfôringssvin) fordeles prøvetakingsdagene jevnt over 

vekstperioden. For å oppnå dette skal halvparten av målingene utføres i første 

halvdel av oppdrettssyklusen og resten i annen halvdel av oppdrettssyklusen. 

Prøvetakingsdagene i annen halvdel av oppdrettssyklusen er jevnt fordelt i 

løpet av året (samme antall målinger per sesong). Døgngjennomsnittet 

beregnes som en gjennomsnittsverdi av alle prøvetakingsdager. 

— For dyrekategorier med en eksponentiell økning av utslippene (f.eks. broilere) 

deles oppdrettssyklusen inn i tre like lange perioder (samme antall dager). En 

av målingsdagene ligger i den første perioden, to av dem ligger i annen periode 

og tre av dem ligger i den tredje perioden. Prøvetakingsdagene i tredje periode 

av oppdrettssyklusen er i tillegg jevnt fordelt i løpet av året (samme antall 

målinger per sesong). Døgngjennomsnittet beregnes som gjennomsnittet av de 

tre periodenes gjennomsnittsverdier. 
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 Prøvetaking er basert på 24-timers prøvetakingsperioder og utføres ved 

luftinntaket/-uttaket. Konsentrasjonen av ammoniakk (eller støv) ved luftuttaket 

måles og korrigeres for konsentrasjonen av den innkommende luften, og daglig 

utslipp av ammoniakk (eller støv) avledes ved å måle og multiplisere ventila-

sjonshastigheten med konsentrasjonen av ammoniakk (eller støv). Det årlige 

gjennomsnittet for utslipp av ammoniakk (eller støv) fra et husdyrlokale kan 

beregnes ved å multiplisere døgngjennomsnittet for utslipp av ammoniakk (eller 

støv) med 365, med korrigering for eventuelle perioder husdyrlokalet ikke er i 

bruk. 

Den ventilasjonshastigheten som er nødvendig for å bestemme massestrømmen, 

bestemmes enten ved beregning (f.eks. ved hjelp av en vindstyrkemåler eller 

opplysninger fra systemet for ventilasjonsstyring) i husdyrlokaler med mekanisk 

ventilasjon, eller ved hjelp av sporgasser (unntatt bruk av SF6 og enhver gass 

som inneholder klorfluorkarboner (KFK)) i husdyrlokaler med naturlig 

ventilasjon, som gjør det mulig med en riktig blanding av luft. 

For anlegg med flere luftinntak og luftuttak overvåkes bare de prøvetakingspunk-

tene som anses som representative for anlegget (med hensyn til forventede 

masseutslipp). 

Anslag ved hjelp av utslipps-

faktorer. 

Utslipp av ammoniakk (eller støv) anslås på grunnlag av utslippsfaktorer fra 

målinger som er utformet og utført i samsvar med en nasjonal eller en 

internasjonal protokoll (f.eks. VERA-protokollen) på en driftsenhet med samme 

type teknikk (knyttet til oppstallingssystemet, lagring og/eller spredning av 

husdyrgjødsel) og lignende klimaforhold. Alternativt kan utslippsfaktorer tas fra 

europeiske eller andre internasjonalt anerkjente retningslinjer. 

Bruken av utslippsfaktorer tar særlig hensyn til eventuelle vesentlige endringer 

av den typen dyr som oppdrettes på driftsenheten, og/eller til de teknikkene som 

brukes i forbindelse med oppstalling, lagring og spredning. 

4.9.3. Teknikker  fo r  o vervåkin g av  lu ft r ens ingssys temer  

Teknikk Beskrivelse 

Kontroll av luftrensingssystemets 

yteevne ved måling av 

ammoniakk, lukt og/eller støv 

under praktiske forhold på 

driftsenheten, i samsvar med en 

fastsatt måleprotokoll og ved hjelp 

av metoder angitt i EN-standarder 

eller andre metoder (i ISO, 

nasjonale eller internasjonale 

standarder), som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Kontrollen foretas ved måling av ammoniakk, lukt og/eller støv i inntaks- og 

uttaksluften og av alle andre parametrer som er relevante for driften (f.eks. 

luftmengde, trykkfall, temperatur, pH-nivå, konduktivitet). Målingene skal 

utføres under sommerlige forhold (minst åtte uker med en ventilasjonshastighet 

på > 80 % av høyeste ventilasjonshastighet) og under vinterlige forhold (minst 

åtte uker med en ventilasjonshastighet på < 30 % av høyeste ventilasjons-

hastighet), med representativ drift og full kapasitet i husdyrlokalet, og bare 

dersom det har gått tilstrekkelig tid (f.eks. fire uker) etter at vaskevannet sist ble 

skiftet ut. Det kan anvendes forskjellige strategier for prøvetaking. 

Kontroll av hvor effektivt luft-

rensingssystemet fungerer (f.eks. 

ved kontinuerlig registrering av 

driftsparametrer eller ved hjelp av 

alarmsystemer). 

Bruk av en elektronisk loggbok for å registrere alle måle- og driftsdata over et 

tidsrom på 1–5 år. Registrerte parametrer avhenger av hvilken type 

luftrensingssystem som brukes, og kan omfatte 

1. skrubbervæskens PH-verdi og konduktivitet, 

2. rensingssystemets luftstrøm og trykkfall, 



Nr. 62/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

Teknikk Beskrivelse 

 3. pumpens driftstid, 

4. forbruket av vann og syre. 

Andre parametrer kan registreres manuelt. 

4.10. Ernæringsmessig styring 

4.10.1. Teknikker  fo r  å  r edusere  d en  men gden  n i t ro gen  so m u tsk i l l es  

Teknikk Beskrivelse 

Reduser innholdet av råprotein 

ved hjelp av et N-balansert fôr 

basert på energibehov og 

fordøyelige aminosyrer. 

Hindre for stor tilførsel av råprotein ved å sikre at den ikke overskrider 

anbefalingene for fôring. Fôret balanseres slik at det oppfyller dyrenes behov for 

energi og fordøyelige aminosyrer. 

Fasefôring med en fôrblanding 

som er tilpasset de særlige 

behovene i produksjonsperioden. 

Fôrblandingen oppfyller bedre dyrets behov for energi, aminosyrer og mineraler 

avhengig av dyrets vekt og/eller produksjonsfasen. 

Tilsetting av kontrollerte mengder 

av essensielle aminosyrer til fôr 

med et lavt innhold av råprotein. 

En viss mengde proteinrikt fôr erstattes av proteinfattig fôr for å redusere 

innholdet av råprotein ytterligere. Fôret suppleres med syntetiske aminosyrer 

(f.eks. lysin, metionin, treonin, tryptofan og valin) slik at det ikke finnes noen 

mangler i aminosyreprofilen. 

Bruk av godkjente fôrtilsetninger 

som reduserer utskilt total-

nitrogen. 

Godkjente (i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1831/2003(1)) stoffer, mikroorganismer eller preparater som enzymer (f.eks. 

NSP-enzymer og proteaser) eller probiotika tilsettes i fôr eller vann for å fremme 

fôrets virkningsgrad, f.eks. ved å forbedre fordøyeligheten til fôret eller påvirke 

mage-tarm-floraen. 

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

av 18.10.2003, s. 29). 

4.10.2. Teknikker  fo r  å  r edusere  d en  men gden  fo s for  so m u t ski l l e s  

Teknikk Beskrivelse 

Fasefôring med en fôrblanding 

som er tilpasset de særlige 

behovene i produksjonsperioden. 

Fôret består av en blanding som bedre tilpasser fosfortilførselen til dyrets 

fosforbehov avhengig av dyrets vekt og/eller produksjonsfase. 

Bruk av godkjente fôrtilsetninger 

som reduserer utskilt totalfosfor 

(f.eks. fytase). 

Godkjente (i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003) stoffer, mikroorganismer eller preparater som enzymer (f.eks. 

fytase) tilsettes i fôr eller vann for å fremme fôrets virkningsgrad, f.eks. ved å 

forbedre fordøyeligheten av fytinfosfor i fôret eller påvirke mage-tarm-floraen. 
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4.11. Teknikker for behandling av utslipp til luft fra husdyrlokaler 

Teknikk Beskrivelse 

Biofilter Avtrekksluften føres gjennom et filter av organisk materiale, som f.eks. rotflis 

eller treflis, bark, kompost eller torv. Filtermaterialet holdes konstant fuktig ved 

periodisk overrisling av overflaten. Støvpartikler og gasser som avgir lukt, tas 

opp av den fuktige filmen og oksideres eller brytes ned av mikroorganismer som 

lever på det fuktige strømaterialet. 

Bioskrubber (eller biologisk 

rislefilter) 

Et pakket tårn med inert filtermateriale som normalt holdes konstant fuktig ved 

overrisling med vann. Luftforurensende stoffer tas opp i væskefasen og brytes 

deretter ned av mikroorganismer som setter seg på filterelementene. Det er mulig 

å oppnå en reduksjon av ammoniakk på mellom 70 % og 95 %. 

Tørrfilter Avtrekksluften blåses mot en skjerm av f.eks. flere lag med plast som er plassert 

foran ventilatoren på endeveggen. Når luften passerer, utsettes den for sterke 

retningsendringer slik at partikler skilles ut ved hjelp av sentrifugalkraften. 

To- eller tretrinns luftrensings-

system 

I et totrinnssystem kombineres første trinn (våtskrubber med kjemisk væske) 

vanligvis med en bioskrubber (annet trinn). I et tretrinnssystem utgjøres første 

trinn av en våtskrubber som vanligvis kombineres med et annet trinn 

(våtskrubber med kjemisk væske), etterfulgt av et biofilter (tredje trinn). Det er 

mulig å oppnå en reduksjon av ammoniakk på mellom 70 % og 95 %. 

Våtskrubber Avtrekksluften blåses motstrøms gjennom et pakket filtermedium. Vann sprøytes 

kontinuerlig på filtermaterialet. Støv fjernes og synker til bunnen i vanntanken, 

som tømmes før påfylling. 

Vannlås Avtrekksluften ledes av ventilasjonsvifter ned i et vannbad der støvpartiklene blir 

bløte. Luftstrømmen ledes deretter 180 grader oppover. Vannmengden suppleres 

jevnlig for å kompensere for fordamping. 

Våtskrubber med kjemisk væske. Avtrekksluften presses gjennom et filter (f.eks. en pakket vegg) der den sprøytes 

med en sirkulerende syre i væskeform (f.eks. svovelsyre). Det er mulig å oppnå 

en reduksjon av ammoniakk på mellom 70 % og 95 %. 

4.12. Teknikker for grisehus 

4.12.1. Beskr ivel se  av gu lvtyper  o g t eknikker  fo r  å  redu sere  ammoniakkut s l ipp  i  gr i seh us  

Gulvtype Beskrivelse 

Helt spaltegulv Et spaltegulv av metall, betong eller plast som dekker hele arealet, og som har 

åpninger som gjør at avføring og urin kan falle ned i en renne eller en 

gjødselgrop under gulvet. 
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Gulvtype Beskrivelse 

Delvis spaltegulv Et gulv som er delvis fast, og delvis et spaltegulv av metall, betong eller plast, og 

som har åpninger som gjør at avføring og urin kan falle ned i en renne eller en 

gjødselgrop under gulvet. Tilsmussing av det faste gulvet forhindres ved korrekt 

håndtering av parametrene for inneklimaet, særlig under varme forhold, og/eller 

ved at oppstallingssystemene er korrekt utformet. 

Massivt betonggulv Et gulv der hele arealet er av massiv betong. Gulvet kan være dekket med strø 

(f.eks. halm) i varierende grad. Gulvet er vanligvis skrånende for å lette 

dreneringen av urin. 

De gulvtypene som er angitt ovenfor, brukes etter behov i de oppstallingssystemene som er beskrevet: 

Teknikk Beskrivelse 

En gjødselkjeller (ved helt eller 

delvis spaltegulv) bare ved bruk 

sammen med et ytterligere 

begrensningstiltak, for eksempel 

— en kombinasjon av teknikker 

for ernæringsmessig styring, 

— et luftrensingssystem, 

— en reduksjon av pH-verdien i 

bløtgjødselen, 

— kjøling av bløtgjødsel. 

Binger har en gjødselkjeller under spaltegulvet der bløtgjødselen kan lagres når 

det går lang tid mellom hver utgjødsling. Til oppfôringssvin kan det brukes en 

gjødselrenne til overløp. Utgjødsling av bløtgjødsel for spredning eller til 

utendørs lagring finner sted så ofte som mulig (f.eks. minst annenhver måned), 

med mindre det er tekniske begrensninger (f.eks. lagringskapasitet). 

Et vakuumsystem for hyppig 

utgjødsling av bløtgjødsel (ved 

helt eller delvis spaltegulv). 

Utløp i bunnen av gjødselgropen eller rennen er koplet til et utslippsrør som 

overfører bløtgjødselen til et lager utendørs. Bløtgjødsel gjødsles ut hyppig ved å 

åpne en ventil eller en plugg i hovedledningen for bløtgjødsel, f.eks. én eller to 

ganger per uke; et lett vakuum dannes og gjør det mulig å tømme hele 

gjødselgropen eller rennen. Bløtgjødselen må oppnå en viss dybde før systemet 

kan fungere ordentlig og danne et effektivt vakuum. 

Skrånende vegger i gjødselrennen 

(ved helt eller delvis spaltegulv). 

Gjødselrennen er formet som en V med utløp i bunnen. Den glatte, skrånende 

overflaten letter tømmingen av bløtgjødselen. Utgjødsling skjer minst to ganger 

per uke. 

En gjødselskrape for hyppig 

utgjødsling av bløtgjødsel (ved 

helt eller delvis spaltegulv). 

Det er en V-formet renne med to skrånende flater på hver side av en sentral 

avløpsrenne, der urin kan dreneres til en oppsamlingsgrop via et avløp i bunnen 

av gjødselrennen. Den faste fraksjonen av husdyrgjødselen fjernes hyppig (f.eks. 

daglig) fra gjødselgropen med en skrape. Det anbefales å legge et belegg på det 

avskrapede gulvet for å oppnå en glatt(ere) overflate. 



8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/873 

 

Teknikk Beskrivelse 

Konvekst gulv og separate renner 

til husdyrgjødsel og vann (ved 

binger med delvis spaltegulv). 

Gjødsel- og vannrenner er plassert på hver sin side av det konvekse og glatte, 

massive betonggulvet. Vannrennen er installert under den siden av bingen der 

grisene pleier å spise og drikke. Vann til rengjøring av bingene kan brukes til å 

fylle vannrennene. Rennen er delvis fylt med minst 10 cm vann. Gjødselrennen 

kan konstrueres med overløpsrenner eller skrånende vegger som vanligvis 

tømmes to ganger daglig, for eksempel med vann fra den andre rennen eller med 

den flytende fraksjonen til bløtgjødselen (med et tørrstoffinnhold på høyst ca. 5 

%). 

V-formede gjødselbånd (ved 

delvis spaltegulv). 

V-formede gjødselbånd ruller inni gjødselrennene som dekker hele overflaten, 

slik at all avføring og urin lander på dem. Båndene kjøres minst to ganger per 

dag for å transportere urin og avføring separat til et lukket gjødsellager. Båndene 

er laget av plast (polypropylen eller polyetylen). 

Mindre gjødselkjeller (ved delvis 

spaltegulv). 

Bingen er utstyrt med en smal gjødselgrop med en bredde på ca. 0,6 m. Gropen 

kan plasseres i en ytre gang. 

Hyppig utgjødsling av bløtgjødsel 

ved hjelp av utspyling (helt eller 

delvis spaltegulv). 

En svært hyppig utgjødsling (f.eks. én eller to ganger per dag) av bløtgjødselen 

skjer gjennom utspyling av rennene med den flytende fraksjonen av 

bløtgjødselen (med et tørrstoffinnhold på høyst ca. 5 %) eller vann. Den flytende 

fraksjonen til bløtgjødselen kan også luftes før utspyling. Denne teknikken kan 

kombineres med individuelle variasjoner i bunnen av renner eller gjødselgroper, 

f.eks. renner, rør eller et permanent bløtgjødsellag. 

Oppstalling med husdyrrom og 

bokser (ved delvis spaltegulv). 

Separate funksjonsbetingede områder er organisert i binger i grisehus med 

naturlig ventilasjon. Liggeplassene (ca. 50-60 % av det samlede arealet) består 

av et plant, isolert betonggulv med tildekkede, isolerte bokser eller husdyrrom, 

som er utstyrt med et hengslet tak som kan løftes eller senkes for å kontrollere 

temperatur og ventilasjon. Aktivitets- og fôrarealene ligger på et spaltegulv med 

en gjødselgrop under og hyppig utgjødsling, for eksempel ved hjelp av vakuum. 

Halm kan brukes på det massive betonggulvet. 

System med full strø (ved massivt 

betonggulv). 

Et helt betonggulv som er nesten helt dekket med et lag av halm eller et annet 

lignocellulosemateriale. 

I systemet med strø på gulvet utgjødsles fast husdyrgjødsel hyppig (f.eks. to 

ganger per uke). I systemet med dypstrø legges det derimot frisk halm oppå, og 

den husdyrgjødselen som samler seg, utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Separate funksjonsområder kan organiseres i ligge-, fôrings- og gangarealer og 

gjødselplasser. 

Ytre gang med strø (ved massivt 

betonggulv). 

Grisen kan gå ut gjennom en liten dør og gjøre fra seg i en ytre gang med et 

strødd betonggulv. Husdyrgjødselen faller ned i en renne og fjernes derfra med 

skrape én gang per dag. 

Fôrings-/liggebåser på fast gulv 

(ved binger med strø). 

Purker holdes i en binge som er delt inn i to funksjonsområder, der det største er 

dekket med strø, og en rekke fôrings-/liggebåser på et fast gulv. Husdyrgjødselen 

fanges opp i halmen eller annet lignocellulosemateriale, som fylles på og skiftes 

regelmessig. 
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Teknikk Beskrivelse 

Oppsamling av husdyrgjødsel i 

vann. 

Husdyrgjødsel samles opp i rengjøringsvannet i gjødselrennen og fylles opp til et 

nivå på ca. 120-150 mm. Skrånende rennevegger er valgfritt. Gjødselrennen 

tømmes etter hver oppdrettssyklus. 

En kombinasjon av vann- og 

gjødselrenner (ved helt 

spaltegulv). 

Purkene holdes på et fast sted (ved bruk av fødebinger) med en bestemt 

gjødselplass. Gjødselgropen er oppdelt i en bred vannrenne forrest og en liten 

gjødselrenne bakerst, med en redusert gjødseloverflate. Den forreste rennen er 

delvis fylt med vann. 

Gjødselkum (ved helt eller delvis 

spaltegulv). 

En prefabrikkert kum (eller en grop) er plassert under spaltegulvet. Kummen er 

dypest i den ene enden med en helning på minst 3° mot en sentral gjødselrenne; 

husdyrgjødselen slippes ut når den har nådd et nivå på ca. 12 cm. Dersom det er 

en vannrenne der, kan kummen deles inn i en vannseksjon og en gjødselseksjon. 

System med halmdekke (ved 

massivt betonggulv). 

Svin oppdrettes i binger med fast gulv, som er innrettet med et skrånende 

liggeareal og en gjødselplass. Dyrene får halm hver dag. Grisenes aktivitet gjør 

at strøet skyves og fordeles ned mot bingens helning (4-10 %) til den passasjen 

der husdyrgjødselen samles opp. Den faste fraksjonen kan fjernes hyppig (f.eks. 

daglig) med en skrape. 

Binger med strø og kombinert 

gjødselproduksjon (bløtgjødsel og 

fast husdyrgjødsel). 

Fødebinger er utstyrt med separate funksjonområder: et liggeareal med strø, et 

gangareal og en gjødselplass med spaltegulv eller perforert gulv, og et 

fôringsareal på et fast gulv. Spedgriser har en tildekket plass med strø. 

Bløtgjødsel utgjødsles hyppig med en skrape. Fast husdyrgjødsel utgjødsles 

manuelt daglig fra områdene med fast gulv. Strø fylles på jevnlig. Systemet kan 

kombineres med et uteområde. 

Bruk av flytende baller i 

gjødselrennen. 

Baller som er halvfulle av vann, og framstilt av spesialplast med klebefritt 

belegg, flyter på overflaten i gjødselrennene. 

4 .12 .2 .  Teknikker  fo r  kjø l in g av b lø tgjødsel  

Teknikk Beskrivelse 

Rør til kjøling av bløtgjødsel Temperaturen på bløtgjødselen senkes (vanligvis til under 12 °C) ved å installere 

et kjølesystem som plasseres over bløtgjødselen, over betonggulvet eller støpes 

inn i gulvet. Den anvendte kjøleeffekten kan være fra 10 W/m2 til 50 W/m2 for 

drektige purker og oppfôringssvin som holdes på et delvis spaltegulv. Systemet 

består av rør der det sirkulerer et kjølemiddel eller vann. Rørene er koplet til en 

varmeveksler for å gjenvinne energi som kan brukes til oppvarming av andre 

deler av driftsenheten. Gjødselgropen eller rennene må tømmes hyppig på grunn 

av at kjøleflaten til rørene er relativt liten. 

4 .12 .3 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  p H -verd ien  i  b lø tgjød se l  

Teknikk Beskrivelse 

Forsuring av bløtgjødsel Svovelsyre tilsettes bløtgjødsel for å redusere pH-verdien til ca. 5,5 i 

bløtgjødselkummen. Tilsettingen kan gjøres i en prosesstank, etterfulgt av 

gjennomlufting og homogenisering. En del av den behandlede bløtgjødselen 

pumpes tilbake til lagringsgropen under gulvet i husdyrlokalet. Behandlings-

systemet er helt automatisert. Før (eller etter) spredning på sur jordbunn kan det 

være nødvendig å tilsette kalk for å nøytralisere pH-verdien i jordbunnen. 

Alternativt kan forsuring skje direkte i bløtgjødsellageret eller kontinuerlig i 

forbindelse med spredning. 
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4.13. Teknikker for fjørfehus 

4.13.1. Teknikker  for  å  r edusere  ammoniakkut s l ipp  f ra  f jø r fehus  fo r  verpehøn er ,  avl sd yr  fo r  

b ro i lere  e l l er  unghøn er  

Oppstallingssystem Beskrivelse 

Oppdrett i uinnredede bur Avlsdyr for broilere er plassert i uinnredede bur med sittepinner, strøområde og 

rede. Unghøner bør få tilstrekkelig erfaring med driftspraksis (f.eks. særlige 

fôrings- og vanningssystemer) og miljøforhold (f.eks. naturlig lys, sittepinner, 

strø) slik at de kan venne seg til de oppdrettssystemene som de vil møte senere i 

livet. Burene er vanligvis satt opp i tre eller flere etasjer. 

Oppdrett i innredede bur Innredede bur er framstilt av sveiset trådduk eller plastspalter og har skrånende 

gulv, faste innretninger og mer plass til fôring, drikking, ruging, spankulering, 

sittepinner og egginnsamling. Kapasiteten til burene kan variere fra ca. 10 til  

60 fugler. Burene er vanligvis satt opp i tre eller flere etasjer. 

Dypstrø med gjødselgrop Minst en tredel av det samlede gulvarealet i fjørfehuset er dekket med strø (f.eks. 

sand, kutterspon, halm). Det resterende gulvarealet er spaltegulv med en 

gjødselgrop under. Faste innretninger til fôr og drikkevann er plassert over 

spaltearealet. Det kan være ytterligere konstruksjoner i eller utenfor fjørfehuset, 

som f.eks. verandaer og tilgang til uteområde. 

Aviarier Aviarier er oppdelt i forskjellige funksjonsområder til fôring, drikking, 

egglegging, spankulering og hvile. Nyttearealet økes ved hjelp av opphøyde 

spaltegulv kombinert med etasjer. Spaltearealet utgjør mellom 30-60 % av det 

samlede gulvarealet. Det resterende gulvarealet er vanligvis dekket med strø. 

På anlegg for verpehøner og avlsdyr for broilere kan systemet kombineres med 

verandaer med eller uten tilgang til uteområde. 

 

Utgjødsling via bånd (ved 

oppdrett i innredede eller 

uinnredede bur) med minst 

— én utgjødsling per uke med 

lufttørking, eller 

— to utgjødslinger per uke uten 

lufttørking. 

Båndene er plassert under burene for utgjødsling. Utgjødsling kan skje én gang 

per uke (med lufttørking) eller hyppigere (uten lufttørking). Oppsamlingsbåndet 

kan ventileres for å tørke husdyrgjødselen. Mekanisk lufttørking i gjødselbåndet 

kan også brukes. 

Gjødselbånd eller gjødselskrape 

(ved dypstrø med en gjødselgrop). 

Utgjødsling skjer med gjødselskraper (regelmessig) eller med bånd (én gang per 

uke for tørket husdyrgjødsel, to ganger per uke uten tørking). 

Mekanisk ventilasjonsanlegg og 

lange intervaller mellom 

utgjødsling (ved dypstrø med en 

gjødselgrop) bare dersom det 

kombineres med ytterligere et 

begrensningstiltak, for eksempel 

— et høyt tørrstoffinnhold i 

husdyrgjødselen, 

— et luftrensingssystem. 

Systemet med dypstrø (se beskrivelse over) kombineres med lange intervaller 

mellom utgjødsling, for eksempel på slutten av oppdrettssyklusen. Et minste 

tørrstoffinnhold i husdyrgjødselen på ca. 50-60 % sikres. Dette oppnås ved hjelp 

av et egnet mekanisk ventilasjonsanlegg (f.eks. vifter og luftavtrekk som er 

plassert i gulvhøyde). 
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Mekanisk lufttørking av husdyr-

gjødsel via rør (ved dypstrø med 

en gjødselgrop). 

Systemet med dypstrø (se beskrivelse ovenfor) kombineres med tørking av 

husdyrgjødsel ved hjelp av mekanisk ventilasjon gjennom rør som blåser ut luft 

(f.eks. ved 17-20 °C og 1,2 m3/fugl) over den husdyrgjødselen som lagres under 

spaltegulvet. 

Mekanisk lufttørking av husdyr-

gjødsel ved hjelp av perforert 

gulv (ved dypstrø med en 

gjødselgrop). 

I systemet med dypstrø (se beskrivelse ovenfor) er gulvet under husdyrgjødselen 

perforert, hvilket tillater mekanisk luftblåsing nedenfra. Husdyrgjødselen 

utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Gjødselbånd (ved aviarier). Husdyrgjødselen samles opp på bånd under spaltegulvet og utgjødsles minst én 

gang per uke med ventilerte eller ikke-ventilerte bånd. Strødde og faste gulv kan 

kombineres i aviarier for unghøner. 

Mekanisk tørking av strø ved 

hjelp av inneluft (ved fast gulv 

med dypstrø). 

I et system med dypstrø uten en gjødselgrop kan systemer for resirkulering av 

inneluften brukes til å tørke strøet, samtidig som de fysiologiske behovene til 

fuglene oppfylles. For dette formålet kan det brukes vifter, varmevekslere 

og/eller varmeanlegg. 

4.13.2. Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  f jø r fehus  for  b ro i le re  

Teknikk Beskrivelse 

Naturlig eller mekanisk ventila-

sjon med et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med 

dypstrø). 

Bygningen er lukket og godt isolert, utstyrt med naturlig eller mekanisk 

ventilasjon og kan kombineres med en veranda og/eller tilgang til uteområde. 

Det faste gulvet er helt dekket med strø som kan fylles på ved behov. 

Gulvisolering (f.eks. betong, leire eller membran) forhindrer at det dannes 

kondens i strøet. Fast husdyrgjødsel utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Drikkesystemet er konstruert og fungerer slik at det ikke lekker, og at det ikke 

søles vann på strøet. 

Mekanisk tørking av strø ved 

hjelp av inneluft (ved fast gulv 

med dypstrø). 

Systemer for resirkulering av inneluften kan brukes til å tørke strøet, samtidig 

som de fysiologiske behovene til fuglene blir oppfylt. For dette formålet kan det 

brukes vifter, varmevekslere og/eller varmeanlegg. 

Strø på gjødselbånd og mekanisk 

lufttørking (ved etasjesystemer). 

Et etasjesystem som er utstyrt med gjødselbånd dekket med strø. Det er 

ventilasjonskorridorer mellom etasjerekkene. Luften strømmer inn gjennom én 

korridor og ledes videre til strømaterialet på gjødselbåndet. Strøet fjernes på 

slutten av oppdrettssyklusen. Systemet kan brukes i kombinasjon med en separat 

innledende fase der broilerkyllingene klekkes ut og vokser i et begrenset tidsrom 

på gjødselbånd med strø i et etasjesystem. 

Oppvarmet og kjølt gulv dekket 

med strø (ved combideck-

systemer). 

Se avsnitt 4.2. 
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4 .13 .3 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  f jø r fehus  for  ender  

Teknikk Beskrivelse 

Hyppig påfylling av strø (ved fast 

gulv med dypstrø eller dypstrø 

kombinert med spaltegulv). 

Strøet holdes tørt ved hyppig påfylling (f.eks. daglig) av nytt materiale ved 

behov. Fast husdyrgjødsel utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Oppstallingssystemet kan være utstyrt med naturlig eller mekanisk ventilasjon 

og kombineres med tilgang til uteområde. 

Når det gjelder dypstrø kombinert med spaltegulv, er gulvet utstyrt med spalter i 

drikkearealet (ca. 25 % av det samlede gulvarealet). 

Hyppig utgjødsling (ved helt 

spaltegulv). 

Det er spalter over gjødselgropen der gjødselen lagres og utgjødsles til det 

eksterne lageret. Hyppig utgjødsling til et eksternt lager kan skje 

1. kontinuerlig ved hjelp av tyngdekraft, 

2. ved å skrape med varierende hyppighet. 

Oppstallingssystemet kan være utstyrt med naturlig eller mekanisk ventilasjon 

og kombineres med tilgang til uteområde. 

4 .13 .4 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  f jø r fehus  for  kalkuner  

Teknikk Beskrivelse 

Naturlig eller mekanisk 

ventilasjon med et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med 

dypstrø). 

Det faste gulvet er helt dekket med strø som kan fylles på ved behov. 

Gulvisolering (f.eks. betong eller leire) forhindrer at det dannes kondens i strøet. 

Fast husdyrgjødsel utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. Drikkesystemet er 

konstruert og fungerer slik at det ikke lekker, og at det ikke søles vann på strøet. 

Naturlig ventilasjon kan kombineres med tilgang til uteområde. 
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