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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 633/2014 

av 13. juni 2014 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og av 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige 

krav til håndtering av viltlevende storvilt og til kontroll post mortem av viltlevende vilt(*) 

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 10, 1 og 2, 

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 17 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Her 

fastsettes blant annet krav til produksjon og omsetning av kjøtt fra viltlevende vilt. Driftsansvarlige for nærings-

middelforetak skal sikre at slikt kjøtt omsettes bare dersom det er produsert i samsvar med avsnitt IV i vedlegg III til 

nevnte forordning. 

2)  Ved rådsdirektiv 89/662/EØF(3) er det fastsatt at medlemsstatene skal sikre at det foretas veterinærkontroll på 

opprinnelses- og bestemmelsesstedet av produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av handel innenfor Unionen. 

3)  De revisjoner på unionsplan som er foretatt av Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor i medlemsstatene har 

vist at handel med uflådd viltlevende storvilt fra et jaktsted til et godkjent viltbehandlingsanlegg på en annen medlems-

stats territorium er utbredt og utgjør en betydelig del av kjøttet fra viltlevende vilt som produseres i Unionen. 

4)  Denne praksisen har skapt usikkerhet rundt den praktiske anvendelsen av de nåværende bestemmelsene i forordning 

(EF) nr. 853/2004 og behovet for samsvar med bestemmelsene i direktiv 89/662/EØF, særlig hvordan forpliktelsen til å 

sikre hensiktsmessig offentlig kontroll på opprinnelsesstedet skal oppfylles. 

5)  For å sikre at bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 og direktiv 89/662/EØF oppfylles, er det derfor nødvendig 

å utfylle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 om transport av og handel med uflådd viltlevende storvilt med 

en sertifisering av samsvar med EU-bestemmelsene på opprinnelsesstedet. For å unngå en uforholdsmessig admini-

strativ byrde bør en alternativ metode basert på en erklæring fra en utdannet person tillates dersom viltbehandlings-

anlegget, som ligger nær jaktområdet, er i en annen medlemsstat. 

6)  Forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres. 

7)  I avsnitt IV kapittel VIII i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 fastsettes de særlige kravene til offentlige kontroll 

av kjøtt fra viltlevende vilt. Ifølge bestemmelsene fastsatt i nevnte kapittel skal den offentlige veterinæren ved 

viltbehandlingsanlegget i kontrollen post mortem ta hensyn til erklæringen eller opplysningene framlagt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 853/2004 av den utdannede personen som deltok i jakten på dyret. Når uflådd viltelevende storvilt 

transporteres fra et jaktsted i en annen medlemsstat, bør de offentlige veterinærene også kontrollere at det relevante 

sertifikatet ledsager forsendelsen, og ta hensyn til opplysningene i sertifikatet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 14.6.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 

av 19.5.2016, s. 1. 

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

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

(3) Rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det 

indre marked (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13). 
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8)  Forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. mai 2014 på alle forsendelser som ankommer medlemsstatene fra og med denne datoen. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I avsnitt II kapittel I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal nr. 8 lyde: 

«8.  Uflådd viltlevende storvilt kan dessuten 

a)  flås og omsettes bare dersom 

i)  det før flåing lagres og håndteres atskilt fra andre næringsmidler, og ikke er fryst, 

ii)  det etter flåingen gjennomgår en siste kontroll ved et viltbehandlingsanlegg i samsvar med forordning (EF) 

nr. 854/2004, 

b)  sendes til et viltbehandlingsanlegg i en annen medlemsstat bare dersom det under transport til viltbehandlings-

anlegget ledsages av et sertifikat som er i samsvar med modellen i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 636/2014(*), utstedt og underskrevet av en offentlig veterinær, som bekrefter at kravene i nr. 4 

om at det eventuelt skal foreligge en erklæring, og at relevante deler av kroppen medfølger, oppfylles. 

Dersom viltbehandlingsanlegget, som er i nærheten av jaktområdet, er i en annen medlemsstat, behøver ikke 

transport til dette viltbehandlingsanlegget ledsages av sertifikatet, men av erklæringen fra den utdannede personen 

som nevnt i nr. 2, for å etterkomme artikkel 3 nr. 1 i direktiv 89/662/EØF, idet det tas hensyn til dyrehelse-

tilstanden i opprinnelsesmedlemsstaten. 

  

(*) EUT L 175 av 14.6.2014, s. 16.» 

 _____  

VEDLEGG II 

I avsnitt IV kapittel VIII del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a.  Den offentlige veterinæren skal kontrollere at et hygienesertifikat som er i samsvar med modellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjenomføringsforordning (EU) nr. 636/2014(*) eller erklæringen(e) ledsager det uflådde viltlevende 

viltet som transporteres til viltbehandlingsanlegget fra en annen medlemsstats territorium i samsvar med avsnitt IV 

kapittel II nr. 8 bokstav b) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Den offentlige veterinæren skal ta hensyn til 

inneholdet i sertifikatet eller erklæringen(e). 

  

(*) EUT L 175 av 14.6.2014, s. 16.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 9. desember 2014 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Frankrike 

som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) 

[meddelt under nummer K(2014) 9218] 

(2014/892/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet fastsettes 

vilkårene for at medlemsstater eller regioner kan anerkjennes som offisielt fri for brucellose. 

2) Vedlegg II til kommisjonsvedtak 93/52/EØF(2) inneholder en liste over regioner i medlemsstater som er anerkjent som 

offisielt fri for brucellose (B. melitensis) i samsvar med direktiv 91/68/EØF. 

3) Frankrike har framlagt for Kommisjonen dokumentasjon som viser at kravene i direktiv 91/68/EØF er oppfylt, slik at 

ytterligere 31 administrative regioner (departementer) kan anerkjennes som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), i 

tillegg til de 64 administrative regionene (departementer) som allerede er anerkjent som offisielt fri for denne 

sykdommen, og som per i dag er oppført i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF. 

4) Etter en vurdering av dokumentasjonen som Frankrike har lagt fram, bør disse 31 administrative regionene (departe-

menter) anerkjennes som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). 

5) Posten for Frankrike i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 11.12.2014, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 

av 19.5.2016, s. 3. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Frankrike lyde: 

«I Frankrike: 

«Departementer»: 

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, 

Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, 

Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, 

Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-

Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-

Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-

Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-

Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-

Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 8. oktober 2014 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et 

kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Belgia og den tyske 

delstaten Thüringens status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

[meddelt under nummer K(2014) 7113] 

(2014/703/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe innenfor Unionen. I artikkel 9 er det fastsatt at en 

medlemsstat som har et obligatorisk, nasjonalt kontrollprogram for bekjempelse av én av de smittsomme sykdommene 

oppført i vedlegg E (II) til nevnte direktiv, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Denne listen 

omfatter infeksiøs bovin rhinotrakeitt. Infeksiøs bovin rhinotrakeitt er beskrivelsen av det tydeligste kliniske tegnet på 

infeksjon med bovint herpesvirus type 1 (BHV1). 

2) I artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF er det også fastsatt en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i forbindelse 

med handel innenfor Unionen. 

3) Dessuten er det i artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF fastsatt at en medlemsstat som mener at hele eller deler av dens 

territorium er fritt for en av sykdommene oppført i vedlegg E (II) til direktivet, skal framlegge for Kommisjonen behørig 

bevis for dette. I nevnte artikkel er det også fastsatt en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i forbindelse 

med handel innenfor Unionen. 

4) Ved kommisjonsvedtak 2004/558/EF(2) godkjennes programmene for bekjempelse og utryddelse av BHV1 som er 

framlagt av medlemsstatene oppført i vedlegg I til nevnte vedtak, for regionene oppført i nevnte vedlegg og som 

omfattes av tilleggsgarantier i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF. 

5) Vedlegg II til vedtak 2004/558/EF inneholder dessuten en liste over regioner i medlemsstatene som anses som fri for 

BHV1 og som omfattes av tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. 

6) Belgia har framlagt et program for Kommisjonen med mål om å utrydde BHV1-infeksjon på hele dets territorium. Dette 

programmet oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. I programmet er det også fastsatt regler 

for innenlands forflytning av storfe som tilsvarer de reglene som tidligere ble gjennomført i visse medlemsstater eller 

regioner i medlemsstater, og som førte til at sykdommen ble utryddet i disse medlemsstatene eller regionene. 

Det programmet som Belgia har framlagt, samt tilleggsgarantiene som er framlagt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 

64/432/EØF, bør derfor godkjennes. 

7) Vedlegg I til vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 10.10.2014, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 

av 19.5.2016, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsvedtak av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har 

lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20). 
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8) På nåværende tidspunkt er alle regioner i Tyskland unntatt delstaten Bayern oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF. 

Delstaten Bayern er fri for BHV1, og er derfor oppført i vedlegg II til nevnte vedtak. 

9) Tyskland har nå framlagt bevis for Kommisjonen for at delstaten Thüringen kan anses som fri for BHV1 og for 

tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel i direktiv 64/432/EØF. 

Etter vurdering av bevisene som medlemsstaten har framlagt, bør delstaten Thüringen ikke lenger være oppført på listen 

i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF, men i stedet på listen i vedlegg II til vedtaket, og anvendelsen av tilleggsgarantiene 

fastsatt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF bør også omfatte den. 

10) Vedlegg II til vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

11) Vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Medlemsstat 
Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF 

Belgia Alle regioner 

Den tsjekkiske republikk Alle regioner 

Tyskland Alle regioner unntatt delstaten Bayern og delstaten Thüringen 

Italia Regionen Friuli-Venezia Giulia 

Regionen Valle d’Aosta 

Den autonome provinsen Trento 

VEDLEGG II 

Medlemsstat 
Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF 

Danmark Alle regioner 

Tyskland Delstaten Bayern 

Delstaten Thüringen 

Italia Den autonome provinsen Bolzano 

Østerrike Alle regioner 

Finland Alle regioner 

Sverige Alle regioner» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 20. oktober 2014 

om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Bulgaria, Estland, Kroatia, 

Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia 

[meld under nummeret K(2014) 7516] 

(2014/732/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at medlemsstatar, tredjestatar eller regionar i desse statane («statar eller 

regionar») skal klassifiserast i éin av tre kategoriar med omsyn til status for bovin spongiform encefalopati (BSE): svært 

liten BSE-risiko, kontrollert BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(2) inneheld ei liste der statar eller regionar er oppførte i høve til BSE-

statusen sin. 

3) Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande rolle når det gjeld inndelinga av statar eller regionar i kategoriar 

på grunnlag av BSE-risikoen deira. I lista i vedlegget til vedtak 2007/453/EF, vedteken av OIE i mai 2013, er det teke 

omsyn til resolusjon nr. 20 om sannkjenning av risikostatus for bovin spongiform encefalopati hjå medlemsstatar. 

4) I mai 2014 vedtok OIE resolusjon nr. 18 om sannkjenning av risikostatus for bovin spongiform encefalopati hjå 

medlemsstatar(3). I tillegg til dei medlemsstatane som alt er oppførte i vedlegget til vedtak 2007/453/EF, er Bulgaria, 

Estland, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal, Romania og Slovakia oppførte med ein svært liten 

BSE-risiko. 

5) I juni 2014 oppheva(4) OIE statusen «svært liten BSE-risiko» for Romania med verknad frå 27. juni 2014 etter å ha 

motteke ein rapport frå representanten til OIE i Romania om påvising av eit BSE-tilfelle i Romania. 

6) Lista i vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast slik at ho vert i samsvar med resolusjon nr. 18 som OIE 

vedtok i mai 2014, og for å ta omsyn til den påfølgjande avgjerda til OIE om å oppheve statusen «svært liten BSE-

risiko» for Romania. 

7) Vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 22.10.2014, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf 

(4) http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/lossreinstatement-of-status/ 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 20. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

LISTE OVER STATAR ELLER REGIONAR 

A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Belgia 

— Bulgaria 

— Kroatia 

— Danmark 

— Estland 

— Ungarn 

— Italia 

— Latvia 

— Luxembourg 

— Malta 

— Nederland 

— Portugal 

— Austerrike 

— Slovenia 

— Slovakia 

— Finland 

— Sverige 

Statane i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) 

— Island 

— Noreg 

Tredjestatar 

— Argentina 

— Australia 

— Brasil 

— Chile 

— Colombia 

— India 

— Israel 

— Japan 

— New Zealand 

— Panama 

— Paraguay 
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— Peru 

— Singapore 

— Sambandsstatane 

— Uruguay 

B. Statar eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Den tsjekkiske republikken, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, Kypros, Litauen, Polen, Romania, Det sameinte 

kongeriket 

Statane i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) 

— Liechtenstein 

— Sveits 

Tredjestatar 

— Canada 

— Costa Rica 

— Mexico 

— Nicaragua 

— Sør-Korea 

— Taiwan 

C. Statar eller regionar som det ikkje er fastsett BSE-risiko for 

— Statar eller regionar som ikkje er oppførte under bokstav A eller B.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU)  

nr. 1070/2014 

av 10. oktober 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 271/2009 med hensyn til laveste innhold av preparatet av 

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

framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tillsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner 

(innehaver av godkjenningen: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) Bruken av preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt avAspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) ble godkjent i ti år for avvente smågriser, oppfôringskyllinger, verpehøner, 

oppfôringskalkuner og oppfôringsender ved kommisjonsforordning (EF) nr. nr. 271/2009(2), for livkyllinger, avlskal-

kuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011(3) og for oppfôringssvin ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1404/2013(4). 

3) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått å endre 

vilkårene for godkjenning av nevnte preparat ved at laveste innhold reduseres fra 560 TXU/kg til 280 TXU/kg og fra 

250 TGU/kg til 125 TGU/kg fullfôr med hensyn til bruk for verpehøner. Søknaden var ledsaget av relevante opplys-

ninger til støtte for den. Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten»). 

4) Myndigheten fastlo i sin uttalelse av 20. mai 2014(5) at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt by Aspergillus niger (DSM 18404) under de nye, foreslåtte 

bruksvilkår kan være virkningsfullt ved de omsøkte minste dosene på 280 TXU/kg og 125 TGU/kg fullfôr for 

verpehøner. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet 

dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 11.10.2014, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2009 av 2. april 2009 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-beta-

glukanase som et tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, oppfôringskyllinger, verpehøner, oppfôringskalkuner og oppfôringsender 

(innehaver av godkjenningen: BASF SE) (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 5). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 av 21. oktober 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-

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

tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt oppfôrings-

ender) og prydfugler (innehaver av godkjenningen: BASF SE) (EUT L 277 av 22.10.2011, s. 11). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1404/2013 av 20. desember 2013 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-

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

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: BASF SE) (EUT L 349 av 21.12.2013, s. 88). 

(5) EFSA Journal 2014; 12(6):3723. 

2019/EØS/65/05 
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6) Forordning (EF) nr. 271/2009 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 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 271/2009 i kolonnen «Laveste innhold» endres «560 TXU» til «280 TXU», og «250 TGU» 

endres til «125 TGU», når det gjelder opplysninger om verpehøner. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/15 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1076/2014 

av 13. oktober 2014 

om godkjenning av et preparat som inneholder røykaromaekstrakten 2b0001, som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder og katter(*) 

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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter 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 tilsetningsstoff 

som består av et preparat av en røykaromaekstrakt som er angitt i vedlegget til denne forordning. Søknaden var ledsaget 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer» av 

preparatet angitt i vedlegget, som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder og katter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 24. mai 2012(2) 

med at tilsetningsstoffet angitt i vedlegget under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Ettersom denne røykaromaekstrakten brukes som røykaroma i næringsmidler og i 

hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig 

med noen ytterligere påvisning av virkning. 

5) Myndigheten konkluderte med at tilsetningsstoffet først og fremst defineres ved produksjonsprosessen og den 

blandingen av tresorter som det stammer fra, og at produksjonsprosessen og blandingen av tresorter bør angis tydelig i 

vedlegget for å sikre at bare røykaromaer framstilt etter denne metoden bringes i omsetning. 

6) Myndigheten konkluderte også 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 markeds-

føring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som 

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

7) Vurderingen av preparatet angitt i vedlegget viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparater som inneholder denne røykaromaekstrakten, bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 14.10.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2012; 10(6):2729. 

2019/EØS/65/06 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på  

12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aromastoffer. 

2b0001 — Røykaroma Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av røykaromaekstrakt 

Spesifikasjoner: 

— Vann: 0,3–0,9 vektprosent 

— Syre (uttrykt som eddiksyre): 

0,06–0,25 meq/g 

— pH 1-4 

— Karbonylforbindelser: 1,2–3,0 

vektprosent 

— Fenoler: 8–12 vektprosent 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Flytende røykaromaekstrakt som 

inneholder følgende forbindelser: 

— syringol 12,6–25,2 % 

— 4-metylsyringol 6,2–9,2 % 

— 4-propenylsyringol 0,8–3,6 % 

— 4-etylsyringol 2,7–3,1 % 

— 4-metylguajakol 2,0–2,6 % 

— 4-allylsyringol 1,8–2,3 % 

— 4-etylguajakol 1,8–2,40 % 

— 4-propylsyringol 1–2,5 % 

— guajakol 1,1-1,6 % 

Hunder og 

katter 

— — 40 1.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen. 

2. Brukersikkerhet: Bruk åndedretts-

vern og vernebriller ved håndte-

ring. 

3. Merking av premikser, fôrmidler 

og fôrblandinger som inneholder 

tilsetningsstoffet: Navnet på 

tilsetningsstoffet skal ledsages av 

identifikasjonsnummeret. 

4. Preparatet kan bare inneholde 

teknologiske tilsetningsstoffer 

og/eller andre stoffer eller 

produkter som er beregnet på å 

endre de fysisk-kjemiske egen-

skapene hos det aktive stoffet i 

preparatet, og som brukes i 

samsvar med godkjennings-

vilkårene for dem. Fysisk-kjemisk 

og biologisk forenlighet mellom 

bestanddelene i preparatet skal 

sikres med hensyn til de ønskede 

virkningene. 

3. november 

2024 
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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 % 

   — 2,4-dimetylfenol 0,9–1,40 % 

— eugenol 1–1,40 % 

— isoeugenol (trans) 0,9–1,3 % 

— 4-propenylsyringol (cis) 0,3–1,7 % 

— o-kresol 0,7–1,5 % 

— fenol 0,5–1,2 % 

— p-kresol 0,7–1,1 % 

— 4-propylguajakol 0,5–1 % 

Kjemisk formel: 

— syringol: C8H10O3 

— 4-metylsyringol: C9H12O3 

— 4-propenylsyringol: C11H14O3 

— 4-etylsyringol: C10H14O3 

— 4-metylguajakol: C8H10O2 

— 4-allylsyringol: C11H14O3 

— 4-etylguajakol: C9H12O2 

— 4-propylsyringol: C11H16O3 

— guajakol: C7H8O2 

— 2,4-dimetylfenol C8H10O 

— eugenol: C10H12O2 

— isoeugenol (trans): C10H12O2 

— 4-propenylsyringol (cis): C11H14O3 

— o-kresol: C7H8O 

— fenol: C6H6O 

— p-kresol: C7H8O 

— 4-propylgujakol: C10H14O2. 

CAS-nummer: 

— syringol: 91-10-1 

    5. Følgende opplysninger skal angis 

på etiketten eller i de med-

følgende dokumentene for til-

setningsstoffet: 

— navn på og identifikasjons-

nummer for alle teknologiske 

tilsetningsstoffer i preparatet, 

— innhold av alle teknologiske 

tilsetningsstoffer i preparatet, 

dersom det er fastsatt 

grenseverdier i den relevante 

godkjenningen, 

— navn på alle stoffer eller 

produkter i preparatet, i 

synkende rekkefølge etter 

vekt. 

6. Følgende opplysninger skal angis 

på etiketten eller i de med-

følgende dokumentene for 

premiksen som inneholder 

tilsetningsstoffet: 

 navn på, identifikasjonsnummer 

for og innhold av alle tekno-

logiske tilsetningsstoffer som det 

er fastsatt grenseverdier for i den 

relevante godkjenningen. 
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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 % 

   — 4-metylsyringol: 6638-05-7 

— 4-propenylsyringol: 20675-95-0 

— 4-etylsyringol: 14059-92-8 

— 4-metylguajakol: 93-51-6 

— 4-allylsyringol: 6627-88-9 

— 4-etylguajakol: 2785-89-9 

— 4-propylsyringol: 6766-82-1 

— guajakol: 90-05-1 

— 2,4-dimetylfenol 105-67-9 

— eugenol: 97-53-0 

— isoeugenol (trans): 97-54-1 

— 4-propenylsyringol (cis): 26624-

13-5 

— o-kresol: 95-48-7 

— fenol: 108-95-2 

— p-kresol: 106-44-5 

— 4-propylgujakol: 2785-87-7. 

Røykaroma i flytende form, framstilt 

ved dietyleterekstraksjon fra tjære 

framstilt ved pyrolyse av en blanding 

av tresorter i følgende forhold: 35 % 

rødeik (Quercus rubra), 35 % hviteik 

(Quercus alba), 10 % lønn (Acer 

saccharum), 10 % bøk (Fagus 

grandifolia) og 10 % hickory (Carya 

ovata). 
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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 % 

   Renhetskriterier: 

— PAH-komponenter: benzo[a]pyren 

under 10 ppb og benz[a]antracen 

under 20 ppb 

— restmengder av dietyleter under  

2 ppm. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av røykaromaeks-

trakten i tilsetningsstoffet: 

Titrering med natriumhydroksid for  

å bestemme det totale syreinnholdet, 

og fargereaksjoner etterfulgt av 

spektrofotometri for å bestemme det 

totale innholdet av karbonyler (ved 

430 nm) og fenoler (ved 610 nm) 

(FAO JECFA Combined Compendium 

for Food Additive Specifications 

‘smoke flavourings’, Monograph No 1, 

2006). 

Gasskromatografi med massespektro-

metri (GC-MS) og gasskromatografi 

med flammeionisasjonsdeteksjon (GC-

FID) for å karakterisere produktets 

flyktige fraksjon (FAO JECFA 

Combined Compendium for Food 

Additive Specifications-Monographs 

No 1, Vol. 4). 

      

(1) http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1083/2014 

av 15. oktober 2014 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til purker(*) 

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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter 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 

Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital). Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av Enterococcus faecium 

DSM 7134 (Bonvital) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, til bruk i hele reproduksjonssyklusen. 

4) Bruk av preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 ble godkjent midlertidig for smågriser og oppfôringssvin ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 666/2003(2), midlertidig for purker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2154/2003(3), 

midlertidig for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005(4), i ti år for avvente smågriser og 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007(5) og i ti år for purker fra 90. drektighetsdag til avsluttet 

laktasjon ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007(6). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 18. februar 

2014(7) med at preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet kan gi 

større vektøkning hos kullene eller opprettholde purkenes tilstand. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetodene for tilsetningsstoffene 

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

6) Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) viser at godkjenningsvilkårene 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 godkjenningen som gis ved denne forordning, bør forordning (EF) nr. 1521/2007 oppheves. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 16.10.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 666/2003 av 11. april 2003 om midlertidig godkjenning av bruken av visse mikroorganismer i fôrvarer 

(EUT L 96 av 12.4.2003, s. 11). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2154/2003 av 10. desember 2003 om midlertidig godkjenning av visse mikroorganismer i fôrvarer 

(Enterococcus faecium og Lactobacillus acidophilus) (EUT L 324 av 11.12.2003, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005 av 1. april 2005 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av 

ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 84 av 2.4.2005, s. 3). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 128 av 16.5.2007, s. 16). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007 av 19. desember 2007 om godkjenning av ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 

(Bonvital) som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 335 av 16.5.2007, s. 24). 

(7) EFSA Journal 2014; 12(2):3565 

2019/EØS/65/07 
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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 

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 

Forordning (EF) nr. 1521/2007 oppheves. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1841 Lactosan GmbH 

& Co KG 

Enterococcus 

faecium DSM 

7134 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium DSM 

7134 som inneholder minst: 

Pulverform: 1 × 1010 KDE/g 

tilsetningsstoff 

granulert form (mikroinnkapslet):  

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium DSM 7134 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med bruk 

av galle-eskulin-azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Purker — 5 × 108 — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagrings-

forhold og pelleterings-

stabilitet. 

2. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern og hans-

ker ved håndtering. 

5. november 

2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/ 

Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1108/2014 

av 20. oktober 2014 

om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)(*) 

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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om ny bruk av et preparat av Clostridium 

butyricum (FERM BP-2789). Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003, og relevante opplysninger til støtte for søknaden. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av Clostridium butyricum 

(FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlskalkuner. 

4) Bruk av preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789), som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer», ble godkjent i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 903/2009(2) og for mindre utbredte fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe), avvente smågriser og mindre utbredte 

arter av svin (avvente) ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011(3). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 4. mars 2014(4) 

med at preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skade-

virkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet kan forbedre 

ytelsen hos oppfôringskalkuner, og fant at denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde avlskalkuner. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 21.10.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved 

Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 26). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 373/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fuglearter unntatt eggleggende fjørfe, avvente smågriser og mindre utbredte arter av svin 

(avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 903/2009 (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert 

ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 102 av 16.4.2011, s. 10). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3040. 

2019/EØS/65/08 
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6) Vurderingen av preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 

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

denne forordning. 

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

fôr — 

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. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1830 Miyarisan 

Pharmaceutical 

Co. Ltd, 

representert ved 

Miyarisan 

Pharmaceutical 

Europe S.L.U. 

Clostridium 

butyricum 

FERM BP-2789 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Clostridium butyricum 

(FERM BP-2789) som i fast form 

inneholder minst 5 × 108 KDE/g 

tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige sporer av Clostridium 

butyricum FERM BP-2789. 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse: platesprednings-

metoden basert på ISO 15213-

standarden. 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Oppfôrings-

kalkuner 

Avlskal-

kuner 

— 1,25 × 108 — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og pre-

miksen angis lagrings-

forhold og pelleterings-

stabilitet. 

2. Kan brukes i fôr som 

inneholder følgende kok-

sidiostatika som er godkjent 

(for dyregruppen): monen-

sinnatrium, robenidin, 

maduramicinammonium, 

lasalocidnatrium eller 

diclazuril. 

3. Sikkerhetstiltak: Bruk ånde-

drettsvern og vernebriller ved 

håndtering. 

10. november 

2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/ 

Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1109/2014 

av 20. oktober 2014 

om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringsstorfe, mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring, melkekyr og mindre utbredte 

drøvtyggerarter beregnet på melkeproduksjon, og om endring av forordning (EF) nr. 1288/2004 og  

(EF) nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenningen: Alltech France)(*) 

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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er 

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) I samsvar med direktiv 70/524/EØF ble preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver og oppfôringsstorfe ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1288/2004(3) og for melkekyr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005(4). Preparatet ble deretter oppført i 

registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. Preparatet ble godkjent for hester i ti år ved kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009(5). 

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

inngitt en søknad om en ny vurdering av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringsstorfe, mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring, melkekyr og mindre utbredte 

drøvtyggerarter beregnet på melkeproduksjon, med anmodning om at det klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 8. april 2014(6) 

med at preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at bruk av preparatet kan øke 

melkeavdråtten hos melkekyr, og at dets virkning kan ekstrapoleres til mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på 

melkeproduksjon. Videre konkluderte Myndigheten med at bruk av preparatet vil forbedre produksjonen av 

oppfôringsstorfe, og at denne virkningen kan ekstrapoleres til mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten 

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

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 viser at godkjenningsvilkårene 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 21.10.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, 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. 1288/2004 av 14. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 243 av 15.7.2004, s. 10). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005 av 4. november 2005 om midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og 

midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 291 av 15.7.2004, s. 12). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: Alltech France) (EUT L 254 av 26.9.2009, s. 66). 

(6) EFSA Journal 2014; 12(5):3666. 

2019/EØS/65/09 
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6) Forordning (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 bør derfor endres. 

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

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

medfører. 

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

fôr — 

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. 1288/2004 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1288/2004 utgår den posten for E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som viser til 

oppfôringsstorfe. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1811/2005 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1811/2005 utgår posten for E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Preparatet som er angitt i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, som er framstilt og merket før 10. mai 2015 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 10. november 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

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. 

4a1704 ALLTECH 

France 

Saccharomyces 

cerevisiae 

CBS 493.94 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Saccharomyces 

cerevisiae CBS 493.94 som 

inneholder minst: 

1 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

i fast form. 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Saccharomyces cerevisiae 

CBS 493.94. 

Analysemetode(1) 

Telling ved platesprednings-

metoden ved bruk av gjæreks-

traktagar med kloramfenikol 

Identifikasjon: polymerase-

kjedereaksjon (PCR). 

Melkekyr og mindre 

utbredte drøvtyggerarter 

beregnet på melke-

produksjon. 

— 1 × 107 — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og pre-

miksen angis lagrings-

forhold og pelleterings-

stabilitet. 

2. Sikkerhetstiltak: Bruk ånde-

drettsvern ved håndtering. 

10. november 

2024 

Oppfôringsstorfe og 

mindre utbredte drøv-

tyggerarter beregnet på 

oppfôring. 

1 × 108 

(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) nr. 1115/2014 

av 21. oktober 2014 

om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris  

(DSM 26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter 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 

fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643). Søknaden var ledsaget av de opplysninger og 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av fumonisinesterase 

framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 8. april 2014(2) 

med at preparatet av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med 

at det har evne til å biotransformere fumonisiner til mindre giftige forbindelser i forurenset fôr til svin. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) viser at 

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

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «stoffer for 

reduksjon av forurensning av fôr med mykotoksiner», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 22.10.2014, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(5):3667. 

2019/EØS/65/10 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 6

5
/3

2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
5

.8
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Funksjonsgruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: fumonisiner 

1m03 — Fumonisin-

esterase EC 

3.1.1.87 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av fumonisinesterase framstilt 

av Komagataella pastoris DSM 26643 

som inneholder minst 3000 U/g(1). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Preparat av fumonisinesterase  

framstilt av Komagataella pastoris 

DSM 26643. 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av fumonisinesterase-

aktivitet: Høytrykksvæskekroma-

tografi kombinert med tandem-

massespektrometri. 

HPLC-MS/MS-metode basert på 

mengdebestemmelse av trikarballyl-

syre som frigis når enzymet virker på 

fumonisin B1 ved pH 8,0 og 30 °C. 

Svin — 15 — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsforhold og pelleterings-

stabilitet. 

2.  Høyeste anbefalte dose: 300 U/kg 

fullfôr 

3.  Bruk av tilsetningsstoffet er tillatt 

i fôrvarer som oppfyller Den 

europeiske unions regelverk for 

uønskede stoffer i fôr. 

4.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

11. november 

2024 

(1) 1 U er den enzymaktiviteten som frigir 1 μmol trikarballylsyre per minutt fra 100 μΜ fumonisin B1 i 20 mM Tris-Cl-buffer, pH 8,0, med 0,1 mg/ml bovint serumalbumin ved 30 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/ 

Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1138/2014 

av 27. oktober 2014 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

purker (innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.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 samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 

Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

2) Nevnte søknad gjelder godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker som skal klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». 

3) Et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI 

37536 ble godkjent for ti år for oppfôringskyllinger, avvente smågriser og oppfôringssvin ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 290/2014(2). 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 20. mai 2014(3) at 

preparatet av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av Talaromyces 

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

5) Myndigheten fastslo dessuten at resultatene av metaanalysen viste at når purkers kost suppleres med tilsetningsstoffet i 

den anbefalte dosen, førte det til et statistisk signifikant lavere vekttap hos purker i laktasjon, uten å påvirke de andre 

parameterne som ble vurdert. Ettersom det lave vekttapet, som Myndigheten satte spørsmålstegn ved på grunn av 

manglende biologisk/fysiologisk relevans, ble vurdert som en vesentlig avlsteknisk parameter, ble de framlagte in vivo-

undersøkelsene vurdert å oppfylle vilkårene for påvisning av virkning hos purker i laktasjon. 

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 11. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 290/2014 av 21. mars 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente 

smågriser og oppfôringssvin og om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 943/2005, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 

(innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.A.S.) (EUT L 87 av 22.3.2014, s. 84.) 

(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3722. 

2019/EØS/65/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

-kategori 

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 

4a1604i Adisseo 

France 

S.A.S. 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

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

og endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI 

CC 378536 med en aktivitet på minst: 

– fast form: endo-1,3(4)-betag-

lukanase 30 000 VU/g(1) og endo-

1,4-betaxylanase 22 000 VU/g, 

– flytende form: endo-1,3(4)-betag-

lukanase med en aktivitet på 

7 500 VU/ml og endo-1,4-betaxy-

lanase med en aktivitet på 

5 500 VU/ml. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI 

CC 378536 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til endo-1,3(4)-betaglukanase: 

– viskosimetrisk metode basert på 

redusert viskositet gjennom 

virkning av endo-1,3(4)-betag-

lukanase på glukansubstratet bygg-

betaglukan ved pH = 5,5 og 30 °C. 

Purker — Endo-1,3(4)-

betaglukanase: 

1500 VU 

Endo-1,4-

betaxylanase 

1 100 VU 

— 1.  I bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis 

lagringsforhold og 

pelleteringsstabilitet. 

2. Til bruk hos purker 

fra én uke før grising 

til og med hele lakta-

sjonsperioden. 

3. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

17. november 

2024 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til endo-1,4-betaxylanase: 

– viskosimetrisk metode basert på 

redusert viskositet gjennom 

virkning av endo-1,4-betaxylanase 

på det xylanholdige substratet 

(hvetearabinoxylan). 

      

(1) VU (viskosimetrienhet) er mengden enzym som hydrolyserer substratet (henholdsvis byggbetaglukan og hvetearabinoxylan), og som reduserer løsningens viskositet, for å gi en endring i relativ fluiditet på 1 (dimen-

sjonsløs enhet) / min ved 30 °C og pH 5,5. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1123/2014 

av 22. oktober 2014 

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

fôrvarer med særlige ernæringsformål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om markedsføring og bruk av 

fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, 

kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonen mottok i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 en søknad om å tilføye det særlige 

ernæringsformålet «Stabilisering av vann- og elektrolyttbalansen for å støtte den fysiologiske fordøyelsen» og å tilføye 

målarten voksne hunder til det særlige ernæringsformålet «Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt» på listen 

over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål i del B i vedlegg I til kommisjonsdirektiv 2008/38/EF(2). 

2)  Kommisjonen mottok dessuten i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 søknader om å endre vilkårene 

for de særlige ernæringsformålene «Støtte av hjertefunksjonen ved kronisk hjertesvikt» og «Støtte av nyrefunksjonen 

ved kronisk nyresvikt» med hensyn til «Hunder og katter» og «Nedsatt kobberopphopning i leveren». 

3)  Kommisjonen har gjort alle søknadene, herunder saksmappene, tilgjengelig for medlemsstatene. 

4)  Etter vurdering av saksmappen som er omfattet av disse søknadene, har Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen (heretter kalt «Komiteen») anerkjent at den nøyaktige sammensetningen av de berørte fôrvarene oppfyller de 

særlige ernæringsformålene og at den ikke har noen skadevirkning på dyrs og menneskers helse, på miljøet eller på dyrs 

velferd. Søknadene er derfor gyldige. 

5)  Som et resultat av Kommiteens vurdering bør de særlige ernæringsformålene «Stabilisering av vann- og elektrolytt-

balansen for å støtte den fysiologiske fordøyelsen» og «Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt» for voksne 

hunder tilføyes på listen over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål, og vilkårene forbundet med de 

særlige ernæringsformålene «Støtte av hjertefunksjonen ved kronisk hjertesvikt» og «Støtte av nyrefunksjonen ved 

kronisk nyresvikt» med hensyn til «Hunder og katter» og «Nedsatt kobberopphopning i leveren», bør endres. Som følge 

av den nye oppføringen «Stabilisering av vann- og elektrolyttbalansen for å støtte den fysiologiske fordøyelsen» er det 

særlige ernæringsformålet «Stabilisering av vann- og elektrolyttbalansen» ikke lenger nødvendig, og bør derfor slettes. 

6)  For å sikre samsvar med det høyeste tillatte innholdet av visse næringsstoffer som for visse ernæringsformål er angitt 

som «grunnleggende ernæringsegenskaper», bør det fastsettes krav om at berørt diettfôr skal markedsføres som fullfôr. 

Denne bestemmelse vil også sikre trygg bruk av det berørte fôret. 

7)  I vedlegg I til direktiv 2008/38/EF, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 5/2014(3), er det fastsatt at tilsetnings-

stoffene i funksjonsgruppen «tarmflorastabilisatorer», omhandlet i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003(4), kan tilsettes i visse fôrvarer med særlige ernæringsformål. Tilsetningsstoffer i fôrvarer som for 

tiden er registrert i gruppen «mikroorganismer», og hvis godkjenning er i ferd med å fornyes som nevnt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 23.10.2014, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 13. 

(1) EUT L 229 av 12.11.2009, s. 1. 

(2) Kmmisjonsdirektiv 2008/38/EF av 5. mars 2008 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål 

(EUT L 62 av 6.3.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 5/2014 av 6. januar 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over 

bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål (EUT L 2 av 7.1.2014, s. 3). 

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

18.10.2003, s. 29). 

2019/EØS/65/12 
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i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003, vil på lignende måte kunne tilsettes i disse fôrvarene med særlige 

ernæringsformål. De eksisterende tilsetningsstoffene i fôrvarer i gruppen «mikroorganismer» bør i påvente av fornyet 

godkjenning også omfattes av vedlegg I til direktiv 2008/38/EF. 

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

9)  Ettersom det ikke er sikkerhetsmessige forhold som krever en umiddelbar gjennomføring av endringene for de fôrvarer 

som for tiden lovlig bringes i omsetning, bør det innføres en overgangsperiode slik at berørte parter kan forberede seg på 

de nye kravene. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2008/38/EF endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fôr som inngår i vedlegget til denne forordning som er framstilt og merket før 12. mai 2015, og som er i samsvar med direktiv 

2008/38/EF før denne forordning trer i kraft, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tomme. Dersom dette fôret 

er ment for kjæledyr, skal datoen i forrige setning være 12. november 2016. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

a)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Støtte av hjertefunksjonen ved kronisk hjertesvikt» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

«Støtte av 

hjertefunksjonen 

ved kronisk 

hjertesvikt 

Natriuminnhold begrenset til under 

2,6 g/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % for kjæledyr 

Hunder og 

katter 

— Magnesium 

— Kalium 

— Natrium 

Innledningsvis 

inntil seks 

måneder 

— Denne fôrvaren skal bringes i omsetning som fullfôr. 

— På etiketten påføres følgende: 

 «Før bruk eller før bruksperioden forlenges bør det 

innhentes uttalelse fra veterinær.»» 

b)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

«Støtte av 

nyrefunksjonen 

ved kronisk 

nyresvikt(*) 

Proteiner med høy kvalitet og begrenset 

innhold av 

fosfor: ikke over 5 g/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for kjæledyr 

råprotein: ikke over 220 g/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % for kjæledyr 

eller 

Hunder — Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

— Innhold av essensielle 

fettsyrer (dersom tilsatt) 

Innledningsvis 

inntil seks 

måneder(**) 

— Denne fôrvaren skal bringes i omsetning som fullfôr. 

— Anbefalt proteinfordøyelighet: minst 85 %. 

— På etiketten påføres følgende: 

 «Før bruk eller før bruksperioden forlenges, bør det 

innhentes uttalelse fra veterinær.» 

— I bruksanvisningen angis følgende: 

 «Vann bør til enhver tid være tilgjengelig.» 

Redusert fosforopptak ved tilførsel av 

lantankarbonat-oktahydrat 

Voksne 

hunder 

— Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

Innledningsvis 

inntil seks 

måneder(**) 

— På etiketten påføres følgende: «Før bruk eller før bruks-

perioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra 

veterinær.» 

— I bruksanvisningen angis følgende: 

 «Vann bør til enhver tid være tilgjengelig.» 
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Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

   — Innhold av essensielle 

fettsyrer (dersom tilsatt) 

— Lantankarbonat-oktahydrat 

  

Proteiner med høy kvalitet og begrenset 

innhold av 

fosfor: ikke over 6,2 g/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for kjæledyr 

råprotein: ikke over 320 g/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % for kjæledyr 

eller 

Katter — Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

— Innhold av essensielle 

fettsyrer (dersom tilsatt) 

Innledningsvis 

inntil seks 

måneder(**) 

— Denne fôrvaren skal bringes i omsetning som fullfôr. 

— Anbefalt proteinfordøyelighet: minst 85 %. 

— På etiketten påføres følgende: 

 «Før bruk eller før bruksperioden forlenges, bør det inn-

hentes uttalelse fra veterinær.» 

— I bruksanvisningen angis følgende: 

 «Vann bør til enhver tid være tilgjengelig.» 

Redusert fosforopptak ved tilførsel av 

lantankarbonat-oktahydrat 

Voksne 

katter 

— Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

— Innhold av essensielle 

fettsyrer (dersom tilsatt) 

— Lantankarbonat-oktahydrat 

Innledningsvis 

inntil seks 

måneder(**) 

— På etiketten påføres følgende: «Før bruk eller før 

bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra 

veterinær.» 

— I bruksanvisningen angis følgende: «Vann bør til enhver tid 

være tilgjengelig.» 

(*) Produsenten kan eventuelt anbefale bruk også ved midlertidig nyresvikt. 

(**) Dersom fôret er anbefalt ved midlertidig nyresvikt, skal den anbefalte bruksperioden være to til fire uker.» 

c)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Nedsatt kobberopphopning i leveren» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

«Nedsatt kobber-

opphopning i 

leveren 

Begrenset innhold av kobber: ikke over 

8,8 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % for kjæledyr 

Hunder Samlet innhold av kobber Innledningsvis 

inntil seks 

måneder 

— Denne fôrvaren skal bringes i omsetning som fullfôr. 

— På etiketten påføres følgende: 

 «Før bruk eller før bruksperioden forlenges bør det inn-

hentes uttalelse fra veterinær.»» 
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d)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Redusert innhold av jod i fôrvarer ved hypertyreose» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

«Redusert inn-

hold av jod i 

fôrvarer ved 

hypertyreose 

Begrenset innhold av jod: ikke over 

0,26 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % for kjæledyr 

Katter Samlet innhold av jod Innledningsvis 

inntil tre 

måneder 

— Denne fôrvaren skal bringes i omsetning som fullfôr. 

— På etiketten påføres følgende: 

 «Før bruk eller før bruksperioden forlenges bør det inn-

hentes uttalelse fra veterinær.»» 

e)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Stabilisering av vann- og elektrolyttbalansen» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

«Stabilisering av 

vann- og 

elektrolyttbalan-

sen for å støtte 

den fysiologiske 

fordøyelsen 

— Hovedsaklig elektrolytter: natrium, 

kalium og klorider 

— Bufferkapasitet: minst 60 mmol per 

liter ferdigblandet drikk til fôring 

— Lett fordøyelige karbohydrater 

Kalver, 

griser, lam, 

kje og føll 

— Natrium 

— Kalium 

— Klorider 

— Karbohydratkilde(r) 

— Bikarbonater og/eller sit-

rater (dersom tilsatt) 

1 til 7 dager — Anbefalt mengde elektrolytter per liter ferdigblandet drikk 

til fôring: 

Natrium: 1,7 g – 3,5 g 

Kalium: 0,4 g – 2,0 g 

Klorider: 1 g – 2,8 g 

— På etiketten påføres følgende: 

1) «Ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvalesens 

etter fordøyelsesproblemer (diaré).» 

2) «Før bruk eller før bruksperioden forlenges bør det 

innhentes uttalelse fra veterinær.» 

— I bruksanvisningen angis følgende: 

1)  Anbefalt mengde ferdigblandet drikk til fôring og 

eventuelt melk. 

2)  Dersom innholdet av bikarbonater og/eller sitrater er 

over 40 mmol per liter ferdigblandet drikk til fôring: 

«Samtidig fôring med melk bør unngås hos dyr med 

løypemage» 

(*) Beregnet med metoden Strong Ion Difference (SID-verdi): SID er forskjellen mellom summen av konsentrasjoner av sterke kationer og sterke anioner; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol 

Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol andre sterke anioner/l].» 
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f)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Ernæringsmessig gjenoppbygging, rekonvalesens», dyreart eller -kategori «Hunder» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller  

-kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

 «Tilskuddsfôret kan inneholde Entero-

coccus faecium DSM 10663/NICMB 

10415 i en konsentrasjon som er  

100 ganger høyere enn den relevante 

grenseverdien for fullfôr. 

Hunder Enterococcus faecium DSM 

10663/NCIMB 10415 herunder 

tilsatt mengde 

10 til 15 dager — Bruksanvisningen for fôrvaren skal sikre at den tillatte 

grenseverdien for tarmflorastabilisatorer/mikroorganismer 

for fullfôr overholdes. 

— På etiketten påføres følgende: «Før bruk eller før 

bruksperioden forlenges bør det innhentes uttalelse fra 

veterinær.»» 

g)  Raden for det særlige ernæringsformålet «Stabiliseing av fyiologisk fordøyelse», dyreart eller -kategori «Dyrearter som tarmflorastabilisatorene er godkjent for» skal lyde: 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper 

Dyreart eller -

kategori 
Merkingsopplysninger 

Anbefalt 

bruksperiode 
Andre bestemmelser 

 «Tilsetningsstoffer i funksjonsgruppen 

«tarmflorastabilisatorer» i kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» som 

nevnt i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1831/2003 eller, i påvente av fornyet 

godkjenning som nevnt i artikkel 10 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, til-

setningsstoffer i gruppen «mikroor-

ganismer». 

Tilskuddsfôret kan inneholde tilsetnings-

stoffer fra funksjonsgruppen «tarmflora-

stabilisatorer/mikroorganismer» i en 

konsentrasjon som er 100 ganger høyere 

enn den relevante grenseverdien for 

fullfôr. 

Dyrearter 

som tarmflo-

rastabilisato-

rene/mikro-

organismene 

er godkjent 

for 

Navn og tilsatt mengde tarm-

florastabilisator/mikroorganisme 

Inntil fire uker — På fôrvarens etikett påføres følgende: 

1) «Ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvalesens 

etter fordøyelsesproblemer.» 

2)  Der det er relevant: «Fôrvaren inneholder tarm-

florastabilisatorer/mikroorganismer i en konsentrasjon 

som er 100 ganger høyere enn den tillatte grenseverdien 

for fullfôr.» 

— Bruksanvisningen for fôrvaren skal sikre at den tillatte 

grenseverdien for tarmflorastabilisatorer/mikroorganismer 

for fullfôr overholdes.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1230/2014 

av 17. november 2014 

om godkjenning av kobberbilysinat 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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

2) Søknaden gjelder godkjenning av kobberbilysinat i næringsmiddelkategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 3. juli 2014(2) at 

kobberbilysinat ved de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til kobber for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for 

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

4) Vurderingen av kobberbilysinat 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. 

5) 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 oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser av 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 18.11.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(7):3796. 

2019/EØS/65/13 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG  

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg 

per kg fullfôr med et vanninnhold på 

12% 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b411 — Kobberbi-

lysinat 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Pulver eller granulat med et 

kobberinnhold på ≥ 14,5 % og et 

lysin-HCI-innhold på ≥ 84,0 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kobberkelat av L-lysinat-HCl 

Kjemisk formel: 

Cu(C6H13N2O2)2×2HCl 

CAS-nummer: 53383-24-7 

Analysemetoder(1): 

Til bestemmelse av samlet mengde 

lysin i tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

— ionebytterkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

kolometrisk påvisning eller fluo-

rescenspåvisning – EN ISO 

17180. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kobber i tilsetningsstoffet og 

premikser: 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – 

EN 15510 

Alle dyrearter — — Storfe 

— Storfe før drøv-

tyggingen begyn-

ner: 15 (i alt) 

— annet storfe: 35  

(i alt). 

Sau: 15 (i alt). 

Smågriser inntil  

12 uker: 170 (i alt). 

Krepsdyr: 50 (i alt). 

Andre dyr: 25 (i alt). 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôr 

som en premiks.  

2. Brukersikkerhet: åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved håndte-

ring. 

3. Merkingen skal ha med følgende 

ord: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i fôrvaren 

overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i denne 

fôrvaren kan forårsake forgift-

ning hos visse sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter at 

drøvtyggingen har begynt 

dersom innholdet av kobber i 

fôrvaren er mindre enn  

20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i denne 

fôrvare kan forårsake kob-

bermangel hos storfe som 

beiter på marker med høyt 

innhold av molybden eller 

svovel.» 

— «Innholdet av lysin i tilsetnings-

stoffet bør tas i betraktning ved 

sammensetning av fôr.» 

8. desember 

2024. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg 

per kg fullfôr med et vanninnhold på 

12% 

   eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri etter trykkopp-

slutning (ICP-AES) – EN 15621 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kobber i fôrmidler og fôrblandinger: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS) – kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009 eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – 

EN 15510 

— Induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri etter trykkopp-

slutning (ICP-AES) – EN 15621 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1236/2014 

av 18. november 2014 

om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) 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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter 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-valin framstilt 

av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202). Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-valin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 2. juli 2014(2) at  

L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) 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 den essensielle 

aminosyren L-valin i fôrvarer. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markeds-

føring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som 

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

5) Vurderingen av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) 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 

Godkjenning 

Stoffet oppført 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 332 av 19.11.2014, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(7):3795. 

2019/EØS/65/14 
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Artikkel 2 

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, 18. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President  

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 

mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12% 

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

3c369 — L-valin Tilsetningsstoffets sammensetning: 

L-valin minst 98 % (i tørrstoff) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-valin ((2S)-2-amino-3-metylbutansyre) fram-

stilt av Corynebacterium glutamicum (DSM 

25202) 

Kjemisk formel: C5H11NO2  

CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-valin i tilsetningsstoffet: 

Food Chemical Codex «L-valine monograph». 

Til bestemmelse av valin i premikser, 

fôrblandinger og fôrmidler: ionebytterkroma-

tografi med postkolonnederivatisering og 

spektrofotometrisk påvisning (HPLC/VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009). 

Alle 

dyrearter 

—   1. Følgende opplyses på til-

setningsstoffets etikett: 

— vanninnhold.  

2. Brukersikkerhet: åndedretts-

vern, vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

3. Ved frivillig angivelse av 

tilsetningsstoffet opplyses 

følgende på fôrmidlenes og 

fôrblandingenes etikett: 

— tilsetningsstoffets navn og 

identifikasjonsnummer, 

— tilsatt mengde av til-

setningsstoffet. 

9. desember 

2014 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1249/2014 

av 21. november 2014 

om godkjenning av inositol som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk og krepsdyr(*) 

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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er 

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Inositol ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter som del av gruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning». 

Stoffet ble deretter innført i fellesskapsregisteret 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad 

om ny vurdering av inositol som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk, krepsdyr, katter og hunder. Søkeren anmodet om at 

dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 9. april 2014(3) at 

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

Myndigheten fastslo dessuten av inositol anses som en effektiv kilde til essensielle mikronæringsstoffer for fisk og 

krepsdyr. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet 

dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

5) Vurderingen av inositol 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) Ettersom det ikke foreligger sikkerhetsgrunner som tilsier at endringene av godkjenningsvilkårene må få anvendelse 

umiddelbart, bør det tillates en overgangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av tilsetningsstoffene samt premikser 

og fôrblandinger som inneholder dem, som godkjent ved direktiv 70/524/EØF. 

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 

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår 

som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 22.11.2014, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 13. 

(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 (2014);12(5):3671. 

2019/EØS/65/15 
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Artikkel 2 

Stoffet oppført i vedlegget og fôr som inneholder dette stoffet, og som framstilles og merkes før 12. juni 2015 i samsvar med 

reglene som gjelder før 12. desember 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tomme.  

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 
mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning 

3a900 Inositol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Inositol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Inositol 

Kjemisk formel: C6H12O6 

CAS-nr.: 87-89-8 

Inositol, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 97 %  

Analysemetoder(1): 

Til bestemmelse av inositol i til-

setningsstoffet i fôrvarer: Flytende 

kromatografi og infrarød absorpsjons-

spektrofotometri (Ph. Eur. 01/ 

2008:1805). 

Til mengdebestemmelse av inositol i 

tilsetningsstoffet, premikser og fôrvarer: 

analyse av mikrobiologisk aktivitet. 

Fisk og kreps-

dyr  

– – – 1. Angi vilkår for lagring og stabilitet i 

bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen. 

2. Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved håndtering. 

12. desember 

2024 

(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 GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2014/105/EU 

av 4. desember 2014 

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

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

som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlemsstatane fører 

opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller dei rettleiande prinsippa som plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har 

fastsett med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

sortane, i den grad det er fastsett slike rettleiande prinsipp. For andre sortar er det fastsett i desse direktiva at dei 

rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2) CPVO og UPOV har seinare utferda ytterlegare rettleiande prinsipp og ajourført dei prinsippa som alt finst. 

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

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 

innan jordbruk, hagebruk og skogbruk — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del B i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 5.12.2014, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 15. 

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

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

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar 

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar  

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

2019/EØS/65/16 
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Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. januar 2016, kan medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 

2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 31. desember 2015 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 

etter dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. januar 2016. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 5 

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

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 4. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

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

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

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

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

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

Lolium x boucheanum Kunth Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/2 av 11.3.2010 

Brassica napus L. Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 av 28.11.2012 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/2 av 19.3.2014 

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

Avena sativa L. (medrekna A. byzantina  

K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/1 av 6.11.2003 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/3 av 21.3.2012 

Oryza sativa L. Ris TP 16/2 av 21.3.2012 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

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

kryssing av ein art frå slekta Triticum 

og ein art frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

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

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/3 av 19.3.2014 

Zea mays L. Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/2 av 1.12.2005 

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

VEDLEGG II 

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

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

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

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

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

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

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

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

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

Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

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

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved 

kryssing av ein art frå slekta Festuca 

og ein art frå slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

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

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

Poa pratensis L. Engrapp TG/33/7 av 9.4.2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

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

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljereddik TG/178/3 av 4.4.2001 

Arachis hypogaea L. Jordnøtt TG/93/4 av 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

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

Gossypium spp. Bomull TG/88/6 av 4.4.2001 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/4 av 9.4.2014 

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

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

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

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

DEL B 

«VEDLEGG I 

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

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

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

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

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/57 

 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/1 av 1.4.2009 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L.  Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-

bete 

TP 60/1 av 1.4.2009 

Brassica oleracea L.  Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L.  Blomkål TP 45/2 av 11.3.2010 

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

Brassica oleracea L.  Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005 

Brassica oleracea L.  Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004 

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

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

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

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/3 av 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Vassmelon TP 142/2 av 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008 

Cucurbita pepo L.  Mandelgraskar TP 119/1 rev. av 19.3.2014 

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

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

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L.  Salat TP 13/5 av 16.2.2011 

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

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. 

W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

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

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

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

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 av 27.2.2013 

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

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP bønnevikke/1 av 25.3.2004 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

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

Solanum lycopersicum L. x Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; 

Solanum lycopersicum L. x Solanum 

peruvianum (L.) Mill.; Solanum 

lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae  

(L. Ridley) Fosberg 

Tomatgrunnstammer TP 294/1 av 19.3.2014 

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

VEDLEGG II 

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

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

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

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

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

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TG/155/4 rev. av 28.3.2007 + 1.4.2009 

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

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

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

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1171/2014 

av 31. oktober 2014 

om endring og retting av vedlegg I, III, VI, IX, XI og XVII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF 

om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og 

tekniske enheter til slike motorvogner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for god-

kjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (ramme-

direktiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2007/46/EF opprettes det en harmonisert ramme som omfatter administrative bestemmelser og alminnelige 

tekniske krav for nye kjøretøyer. Direktiv 2007/46/EF har gjort EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer påbudt for alle 

kjøretøygrupper, herunder kjøretøyer bygd i flere etapper, i samsvar med tidsplanen i direktivets vedlegg XIX. 

2) Det er nødvendig å utfylle kravene i vedlegg XVII til direktiv 2007/46/EF til framgangsmåten for etappevis EF-

typegodkjenning for at denne framgangsmåten skal være velfungerende. Vedlegg I, III og IX til direktiv 2007/46/EF må 

også endres for å sikre forbindelsen mellom de ulike byggetrinnene for et kjøretøy bygd i flere etapper. 

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(2) ble flere direktiver opphevet og erstattet med tilsvarende 

forskrifter fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Ettersom de fleste av disse 

direktivene oppheves ved forordning (EF) nr. 661/2009 av 1. november 2014, bør de relevante punktene i vedlegg VI til 

direktiv 2007/46/EF ajourføres. 

4) Vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF bør rettes opp for å sikre at de ulike modellene for samsvarssertifikater har 

konsekvent nummerering i punktene som gjelder masse i driftsferdig stand og faktisk masse. Dessuten bør det i 

vedlegg XI klargjøres at hodestøttesystemer er obligatoriske bare for kjøretøyer i gruppe M1. 

5) Direktiv 2007/46/EF bør derfor endres. 

6) Produsentene bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse kjøretøyene sine til de nye kravene til framgangsmåten for etappevis 

typegodkjenning og til å endre samsvarssertifikatet i samsvar med denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Vedlegg I, III, VI, IX og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2. Vedlegg XVII til direktiv 2007/46/EF erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 1.11.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 17. 

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, 

s. 1). 

2019/EØS/65/17 
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Artikkel 2 

Det skal gis typegodkjenning av nye kjøretøytyper i samsvar med direktiv 2007/46/EF som endret ved denne forordning. 

Produsentene skal utstede samsvarssertifikater for alle nye kjøretøyer i samsvar med direktiv 2007/46/EF som endret ved denne 

forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. Den kan få anvendelse før denne dato på anmodning fra produsentene til godkjennings-

myndigheten. 

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

Utferdiget i Brussel, 31. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 0.2.2 skal lyde: 

«0.2.2. For etappevis godkjente kjøretøyer, typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet/kjøretøyet i forrige 

etappe (oppgi opplysninger for hver etappe. Dette kan gjøres med et skjema): 

Type: .....................................................................................................................................................................  

Variant(er): ...........................................................................................................................................................  

Versjon(er): ...........................................................................................................................................................  

Typegodkjenningsnummer, herunder utvidelsesnummer .................................................................................... » 

b) Nytt nr. 0.5.1 skal lyde: 

«0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i den eller 

de tidligere etappene ....................................................................................................... ......................................» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 0.2.2 skal lyde: 

«0.2.2. For etappevis godkjente kjøretøyer, typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet/kjøretøyet i forrige 

etappe (oppgi opplysninger for hver etappe. Dette kan gjøres med et skjema): 

Type: .....................................................................................................................................................................  

Variant(er): ...........................................................................................................................................................  

Versjon(er): ...........................................................................................................................................................  

Typegodkjenningsnummer, herunder utvidelsesnummer .................................................................................... » 

b) Nytt nr. 0.5.1 skal lyde: 

«0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i den eller 

de tidligere etappene ........................................................................................................................................... » 

c) Nytt nr. 2.17, 2.17.1 og 2.17.2 skal lyde: 

«2.17. Kjøretøy undergitt etappevis typegodkjenning (bare for delvis oppbygde eller etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer i kategori N1 som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 715/2007: ja/nei(1) 

2.17.1. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ............................................................................................................. kg. 

2.17.2. Standard tilleggsmasse (DAM), beregnet i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg XII til forordning (EF) 

nr. 692/2008 ................................................................................................................................................... kg.» 

3) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I modell A skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5. Firma og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet(1)» 

b) I modell A skal nytt nr. 0.5.1 lyde: 

«0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i den eller 

de tidligere etappene» 
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c) I modell A skal tillegget lyde: 

«Tillegg 

Liste over rettsakter som kjøretøytypen er i samsvar med 

(fylles ut bare ved typegodkjenning i henhold til artikkel 6 nr. 3) 

Emne(1) Rettsakt(1) Endret ved Gjelder for varianter 

1. Tillatt lydnivå    

2. Utslipp    

3. Drivstofftanker/underkjøringshinder bak    

…    

(1) I samsvar med vedlegg IV til dette direktiv.» 

4) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I del I, Ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, gjøres følgende endringer: 

i) I «Modell B — Side 1 – Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.2.2 lyde: 

«0.2.2. For etappevis godkjente kjøretøyer, typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet/kjøretøyet i de 

tidligere etappene (oppgi opplysninger for hver etappe): 

Type: .............................................................................................................................................................  

Variant (a): ....................................................................................................................................................  

Versjon (a): ....................................................................................................................................................  

Typegodkjenningsnummer, utvidelsesnummer ........................................................................................... » 

ii) I «Modell B — Side 1 – Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5.1 lyde: 

«0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i den 

eller de tidligere etappene…................................................................................................. ........................» 

iii) I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2. Kjøretøyets faktiske masse:.................................................................................................. ...................kg.» 

b) I del II, Delvis oppbygde kjøretøyer, gjøres følgende endringer: 

i) I «Modell C1 — Side 1 – Delvis oppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nytt nr. 0.2.2 lyde: 

«0.2.2. For etappevis godkjente kjøretøyer, typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet/kjøretøyet i de 

tidligere etappene (oppgi opplysninger for hver etappe): 

Type: .......................................................................................................................................................  

Variant(a): ...............................................................................................................................................  

Versjon(a): ...............................................................................................................................................  

Typegodkjenningsnummer, utvidelsesnummer ..................................................................................... » 
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ii) I «Modell C1 — Side 1 – Delvis oppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nytt nr. 0.5.1 lyde: 

«0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i 

den eller de tidligere etappene............................................................................................................... » 

iii) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» utgår nr. 13.2. 

iv) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

v) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

vi) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

vii) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

viii) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

ix) I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

x) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» utgår nr. 13. 

xi) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

xii) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

xiii) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

xiv) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

xv) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

xvi) I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

xvii)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 

xviii)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

xix) I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: …kg» 
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xx) I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 14.2 lyde: 

«14.2. Det delvis oppbygde kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

xxi) I de forklarende merknadene vedrørende vedlegg IX skal fotnote (e) lyde: 

«(e) Punkt 4 og 4.1 skal fylles ut i samsvar med henholdsvis definisjon 25 (akselavstand) og 26 (akselavstand 

(dersom flerakslet)) i forordning (EU) nr. 1230/2012.» 

5) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 skal punkt 38A lyde: 

«38A Hodestøtter, enten de er innbygd 

i kjøretøyets sete eller ikke 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UNECE-forskrift nr. 25 

D G+D»   

b) I tillegg 4 utgår punkt 38A. 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG XVII 

FRAMGANGSMÅTER FOR ETAPPEVIS EF-TYPEGODKJENNING 

1. PRODUSENTENES FORPLIKTELSER 

1.1. En tilfredsstillende gjennomføring av framgangsmåtene for etappevis EF-typegodkjenning krever samarbeid mellom alle 

de berørte produsentene. For dette formål skal godkjenningsmyndighetene før de gir typegodkjenning i første eller en 

etterfølgende etappe, sikre at det finnes hensiktsmessige ordninger for oversending og utveksling av dokumenter og 

opplysninger mellom de aktuelle produsentene, slik at den etappevis ferdigoppbygde kjøretøytypen oppfyller de tekniske 

kravene i alle relevante rettsakter i vedlegg IV eller vedlegg XI. Slike opplysninger skal særlig omfatte relevante 

typegodkjenninger av systemer, deler og tekniske enheter, samt opplysninger om kjøretøydeler som utgjør en del av det 

delvis oppbygde kjøretøyet, men som ennå ikke er typegodkjent. Produsenten som er ansvarlig for den forrige etappen, 

skal gi opplysninger til produsenten som er ansvarlig for den etterfølgende etappen, om eventuelle endringer som kan 

påvirke typegodkjenningen av systemet eller av hele kjøretøyet. Disse opplysningene skal framlegges så snart den nye 

utvidelsen for hele kjøretøytypen er utstedt og senest på startdatoen for produksjon av det delvis oppbygde kjøretøyet. 

1.2. Hver produsent som er involvert i en etappevis EF-typegodkjenningsprosess, er ansvarlig for typegodkjenningen og 

produksjonssamsvaret for alle systemer, deler eller tekniske enheter vedkommende har produsert eller tilføyd i den 

forrige etappen. Produsenten i den neste etappen er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent i tidligere etapper, 

unntatt i de tilfeller der vedkommende endrer relevante deler i en slik grad at den tidligere utstedte typegodkjenningen 

blir ugyldig. 

1.3. Den etappevise framgangsmåten kan brukes av én enkelt produsent. Den etappevise framgangsmåten skal imidlertid ikke 

brukes til å omgå kravene som gjelder kjøretøyer bygd i én enkelt etappe. Særlig anses kjøretøyer som er godkjent på 

denne måten, ikke å være bygd etappevis innenfor rammen av nr. 3.4 i dette vedlegg og artikkel 22, 23 og 27 i dette 

direktiv (begrensninger for små serier og restkjøretøyer). 

2.  TYPEGODKJENNINGSMYNDIGHETENS FORPLIKTELSER 

2.1. Typegodkjenningsmyndigheten skal: 

a) kontrollere at alle EF-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for typegod-

kjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytype på dens oppbyggingsstadium og tilsvarer de fastsatte 

krav, 

b) sikre at alle relevante data, idet det tas hensyn til etappen i kjøretøyets oppbygging, finnes i opplysningsmappen, 

c) ved henvisning til dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I av opplysningsmappen for 

kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og/eller EF-typegodkjenningsdokumentene gitt i henhold til 

de relevante rettsakter, og når et nummer i del I av opplysningsmappen ikke inngår i opplysningspakken for noen av 

rettsaktene, kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, 

d) for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det foretas 

kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med de relevante dataene i 

den godkjente opplysningspakken for alle relevante rettsakter, 

e) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter. 

2.2. Antallet kjøretøyer som skal kontrolleres etter nr. 2.1 bokstav d), skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 

hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal EF-typegodkjennes, avhengig av kjøretøyets 

oppbyggingsstadium og etter følgende kriterier: 

— motor, 

— girkasse,  
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— drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse), 

— styrende aksler (antall og plassering), 

— karosseriform, 

— antall dører, 

— rattside, 

— antall seter, 

— utstyrsnivå. 

3. GJELDENDE KRAV 

3.1. EF-typegodkjenninger i samsvar med dette vedlegg gis på grunnlag av kjøretøytypens aktuelle stadium i oppbyggingen 

og skal omfatte alle typegodkjenninger gitt på tidligere stadier. 

3.2. Når det gjelder typegodkjenningen av hele kjøretøyet, får regelverket (særlig kravene i vedlegg II og de særlige 

rettsaktene som er oppført i vedlegg IV og vedlegg XI til dette direktiv) anvendelse på samme måte som om godkjennin-

gen gis til (eller utvides for) produsenten av basiskjøretøyet. 

3.2.1. Dersom en type kjøretøysystem/del ikke er endret, er godkjenningen av systemet/delen som ble gitt i forrige etappe, 

gyldig fram til datoen for den første registreringen i den særskilte rettsakten.  

3.2.2. Dersom en type kjøretøysystem er endret i den etterfølgende etappen i en slik grad at den skal prøves på nytt med sikte 

på typegodkjenning, skal vurderingen begrenses til bare de delene av systemet som er endret eller påvirket av 

endringene. 

3.2.3. Dersom en type kjøretøysystem eller en hel kjøretøytype er endret av en annen produsent i den etterfølgende etappen i en 

slik grad at den, bortsett fra produsentens navn, fremdeles kan anses å være samme type, kan kravet som gjelder for 

eksisterende typer, fremdeles få anvendelse fram til datoen for den første registreringen i den særskilte rettsakten. 

3.2.4. Dersom kjøretøyets gruppe endres, skal de relevante kravene for den nye gruppen oppfylles. Typegodkjennings-

dokumentene fra den forrige gruppen kan godtas dersom kravene som kjøretøyet oppfyller, tilsvarer eller er strengere 

enn kravene som gjelder for den nye gruppen. 

3.3. Forutsatt at godkjenningsmyndigheten godtar det, trenger en typegodkjenning av hele kjøretøyet som er gitt til 

produsenten i den etterfølgende etappen, ikke utvides eller endres dersom en utvidelse som er gitt i den forrige etappen, 

ikke påvirker den etterfølgende etappen eller kjøretøyets tekniske data. Imidlertid skal typegodkjenningsnummeret, 

herunder utvidelsesnummeret for kjøretøyet i den eller de tidligere etappene, kopieres til nr. 0.2.2 i samsvarssertifikatet 

for kjøretøyet i den etterfølgende etappen. 

3.4. Dersom lastearealet i et ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy i gruppe N eller O er endret av en annen 

produsent med sikte på å tilføye avtakbart utstyr til oppbevaring og sikring av lasten (f.eks. bagasjeromskledning, 

lagringsstativ og takgrind), kan slikt utstyr behandles som en del av nyttelastmassen, og godkjenning er ikke nødvendig 

dersom begge disse vilkårene er oppfylt: 

a) endringene påvirker ikke kjøretøyets typegodkjenning på noen annen måte enn at de øker kjøretøyets faktiske masse, 

b) ekstratustyret kan fjernes uten bruk av spesialverktøy. 

4. IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET 

4.1. Basiskjøretøyets identifikasjonsnummer som fastsatt i forordning (EU) nr. 19/2011(1) skal beholdes gjennom alle 

etterfølgende etapper av typegodkjenningsprosessen for å sikre prosessens sporbarhet. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av lovfestet fabrikasjonsplate og av understells-

nummer for motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til 

typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet 

på slike motorvogner (EUT L 8 av 12.1.2011, s. 1.) 
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4.2. I annen og etterfølgende etapper skal produsenten, i tillegg til det lovfestede kjennemerket fastsatt i forordning (EU) 

nr. 19/2011, feste et tilleggsmerke på kjøretøyet, som vist i tillegget til dette vedlegg. Merket skal festes forsvarlig 

på et klart synlig og lett tilgjengelig sted på en kjøretøydel som normalt ikke skiftes ut. Merket skal klart vise 

følgende opplysninger i angitt rekkefølge, og opplysningene skal ikke kunne slettes: 

— produsentens navn, 

— del 1, 3 og 4 av EF-typegodkjenningsnummeret, 

— typegodkjenningsetappe, 

— basiskjøretøyets identifikasjonsnummer, 

— kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse dersom verdien er endret i den aktuelle godkjenningsetappen, 

— kombinasjonens største teknisk tillatte totalmasse (dersom verdien er endret i den aktuelle godkjenningsetappen, og 

dersom kjøretøyet er beregnet på å trekke en tilhenger). «0» skal brukes dersom kjøretøyet ikke er beregnet på å 

trekke en tilhenger, 

— største teknisk tillatte masse på hver aksel, i rekkefølge fra foraksel til bakaksel, dersom verdien er endret i den 

aktuelle godkjenningsetappen, 

— største teknisk tillatte masse på en semitrailers eller påhengsvogns koplingspunkt dersom verdien er endret i den 

aktuelle godkjenningsetappen. 

Med mindre annet er fastsatt ovenfor, skal merket oppfylle kravene i vedlegg I og vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 19/2011. 

 _____  
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Tillegg 

MODELL FOR PRODUSENTENS TILLEGGSMERKE 

Eksempelet nedenfor er bare veiledende. 

PRODUSENTENS NAVN (etappe 3) 

e2*2007/46*2609 

Etappe 3 

WD9VD58D98D234560 

 

1 500 kg 

2 500 kg 

1 – 700 kg 

2 – 810 kg» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/33/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/16/EF av  

29. juni 1995 om tilnærming av medlemsstatenes lov-

givning om heiser(3) er blitt betydelig endret(4). 

Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør 

nevnte direktiv av klarhetshensyn omarbeides. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkredi-

tering og markedstilsyn for markedsføring av produk-

ter(5) fastsetter regler om akkreditering av samsvarsvur-

deringsorganer, utgjør en ramme for markedstilsyn med 

produkter og for kontroller av produkter fra tredjestater 

og fastsetter generelle prinsipper for CE-merking. 

3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 

9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(6) fastsetter de felles prinsipper og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014,  

s. 251, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2015 av 

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 18. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EFT L 213 av 7.9.1995, s. 1. 

(4) Se vedlegg XIII del A. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

referansebestemmelser som skal anvendes som et ensartet 

grunnlag for revisjon eller omarbeiding av sektorlov-

givning. Direktiv 95/16/EF bør tilpasses nevnte 

beslutning. 

4) Heiser som omfattes av dette direktiv, foreligger som 

ferdige produkter først når de er permanent installert i 

bygninger eller anlegg. Følgelig kan heiser ikke 

importeres til Unionen; de bringes bare i omsetning uten 

deretter å bli gjort tilgjengelige på markedet, og det 

finnes ingen «importører» eller «distributører» når det 

gjelder heiser. 

5) Dette direktiv omfatter sikkerhetskomponenter for 

heiser som er nye på unionsmarkedet når de bringes i 

omsetning, det vil si enten nye sikkerhetskomponenter 

som er framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller 

nye eller brukte sikkerhetskomponenter importert fra en 

tredjestat. 

6) Den 8. juni 1995 vedtok Kommisjonen rekommanda-

sjon 95/216/EF av 8. juni 1995 til medlemsstatene om 

forbedring av sikkerheten ved eksisterende heiser(7). 

7) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

8) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at heiser og sikker-

hetskomponenter for heiser oppfyller kravene i dette 

direktiv, slik at det sikres et høyt nivå for vern av helse 

og sikkerhet for personer og eventuelt sikkerhet for 

eiendom, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse 

på unionsmarkedet. 

9) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare bringer i omsetning heiser og gjør til-

gjengelig på markedet sikkerhetskomponenter for heiser 

som er i samsvar med dette direktiv. Det er nødvendig å 

fastsette en klar, forholdsmessig fordeling av forpliktel-

sene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i 

forsynings- og distribusjonskjeden.  

  

(7) EFT L 134 av 20.6.1995, s. 37. 

2019/EØS/65/18 
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10) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

11) Produsenten og installatøren er med sin detaljkunnskap 

om konstruksjons- og produksjonsprosessen de som best 

kan gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvur-

dering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres 

av produsenten eller installatøren alene. 

12) Det er nødvendig å sikre at sikkerhetskomponenter for 

heiser fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, 

oppfyller kravene i dette direktiv, og særlig at produ-

senten har gjennomført egnede framgangsmåter for 

samsvarsvurdering av slike sikkerhetskomponenter for 

heiser. Det bør derfor fastsettes at importørene skal sikre 

at sikkerhetskomponenter for heiser som de bringer i 

omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at de 

ikke bringer i omsetning sikkerhetskomponenter for 

heiser som ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør 

en risiko. Det bør også fastsettes at importørene skal 

sikre at framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt 

gjennomført, og at merking av sikkerhetskomponenter 

for heiser og dokumentasjon utarbeidet av produsentene 

er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter 

for kontroll. 

13) Når en importør bringer en sikkerhetskomponent for 

heiser i omsetning, skal vedkommende angi sitt navn, 

firma eller registrerte varemerke og kontaktadresse på 

sikkerhetskomponenten for heiser. Unntak bør gjøres i 

de tilfeller dette ikke er mulig på grunn av kompo-

nentens størrelse eller art. 

14) Distributøren gjør en sikkerhetskomponent for heiser 

tilgjengelig på markedet etter at den er brakt i omsetning 

av produsenten eller importøren, og bør utvise behørig 

aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av sikker-

hetskomponenten for heiser ikke har negativ inn-

virkning på komponentens samsvar med kravene. 

15) Alle markedsdeltakere som bringer en sikkerhetskompo-

nent for heiser i omsetning under eget navn eller 

varemerke eller endrer en sikkerhetskomponent for 

heiser på en slik måte at oppfyllelsen av dette direktiv 

kan bli påvirket, bør anses som produsent og bør påta 

seg produsentens forpliktelser. 

16) Distributørene og importørene befinner seg nær mar-

kedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsyns-

oppgaver som vedkommende nasjonale myndigheter 

utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi 

nevnte myndigheter alle nødvendige opplysninger om 

de berørte sikkerhetskomponenter for heiser. 

17) Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom 

man kan sikre sporing av sikkerhetskomponenten for 

heiser gjennom hele omsetningskjeden. Med et effektivt 

sporingssystem blir det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort sikkerhetskomponenter for heiser som ikke 

oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I forbin-

delse med oppbevaringen av opplysningene som kreves 

i henhold til dette direktiv for identifikasjon av andre 

markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være 

forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere, som enten har levert 

dem en sikkerhetskomponent for heiser, eller som de har 

levert en sikkerhetskomponent for heiser til. 

18) I dette direktiv bør bare de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskrav angis. For å gjøre det lettere å vurdere 

om heisene og sikkerhetskomponentene for heiser er i 

samsvar med nevnte krav, er det nødvendig å fastsette 

en formodning om samsvar for heiser og sikkerhets-

komponenter for heiser som er i samsvar med harmoni-

serte standarder som er vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/ 

2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardise-

ring(1), og som inneholder detaljerte tekniske spesifika-

sjoner av disse krav. De grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv vil garantere det 

tilstrebede sikkerhetsnivå bare dersom egnede fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering sikrer samsvar med 

dem. 

19) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en fram-

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

20) De harmoniserte standarder som er relevante for dette 

direktiv, bør også ut ta hensyn til De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne(2). 

21) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og de vedkommende myndigheter å sikre at heiser som 

bringes i omsetning og sikkerhetskomponenter for 

heiser som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, er det 

nødvendig å fastsette framgangsmåter for samsvarsvur-

dering. Beslutning nr. 768/2008/EF inneholder moduler 

for mer eller mindre strenge framgangsmåter for 

samsvarsvurdering alt etter risikonivå og det sikkerhets-

nivå som kreves. For å sikre samordning mellom ulike 

sektorer og unngå midlertidige varianter bør fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant disse 

moduler.  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

(2) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 

om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 
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22) Installatøren eller produsentene bør utarbeide en EU-

samsvarserklæring for å gi de opplysninger som kreves i 

henhold til dette direktiv, om at en heis eller sikker-

hetskomponent for heiser oppfyller kravene i dette 

direktiv og andre relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk. 

23) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markeds-

tilsynsformål bør opplysningene som kreves for å 

identifisere alle relevante unionsrettsakter, være tilgjen-

gelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å redusere 

den administrative byrden for markedsdeltakerne kan en 

slik enkelt EU-samsvarserklæring bestå av dokumenta-

sjon sammensatt av relevante enkeltstående samsvars-

erklæringer. 

24) CE-merkingen som viser at en heis eller sikker-

hetskomponent for heiser er i samsvar med kravene, er 

det synlige resultatet av en hel prosess som omfatter 

samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne prin-

sippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Regler for påføring av CE-merking bør 

fastsettes i dette direktiv. 

25) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, griper 

inn. 

26) Erfaringene har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

95/16/EF som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle 

for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige 

for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos meldte 

organer i hele Unionen. Det er imidlertid vesentlig at 

alle meldte organer utfører sine funksjoner på en 

ensartet måte og under rettferdige konkurranseforhold. 

Dette innebærer at det må fastsettes bindende krav til de 

samsvarsvurderingsorganer som ønsker å bli meldt, for 

å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

27) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det 

oppfyller kriteriene fastsatt i harmoniserte standarder, bør 

det formodes å oppfylle de tilsvarende kravene i dette 

direktiv. 

28) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvur-

deringen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

meldermyndighetene og andre organer som deltar i 

vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

29) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes for meldingsformål. 

30) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tillit til sam-

svarssertifikater, bør betraktes av de nasjonale offentlige 

myndigheter i hele Unionen som den foretrukne måten å 

vise teknisk kompetanse hos samsvarsvurde-

ringsorganene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid 

anse at de selv har egnede ressurser til å gjennomføre 

denne vurderingen. For å sikre et rimelig nivå av 

troverdighet for vurderinger som er utført av andre 

nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller legge fram 

for Kommisjonen og de andre medlemsstatene nød-

vendig dokumentasjon som viser at samsvarsvur-

deringsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante 

regelverkskravene. 

31) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en under-

leverandør eller til et datterselskap. For å sikre det 

beskyttelsesnivå som kreves for heiser og sik-

kerhetskomponenter for heiser som skal bringes i 

omsetning på unionsmarkedet, er det vesentlig at 

underleverandører og datterselskaper oppfyller de 

samme krav som de meldte organer når det gjelder 

utførelsen av samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig 

at vurderingen av kompetansen og utførelsen hos de 

organer som skal meldes, og tilsynet med de organer 

som allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført 

av underleverandører og datterselskaper. 

32) Det er nødvendig å gjøre framgangsmåten for melding 

mer effektiv og åpnere og særlig å tilpasse den til nye 

teknologier for å legge til rette for elektronisk melding. 

33) Ettersom de meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommisjonen 

ha anledning til å reise innvendinger vedrørende et meldt 

organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom for å 

avklare eventuell tvil eller usikkerhet om samsvarsvur-

deringsorganenes kompetanse før de påbegynner sin 

virksomhet som meldte organer. 

34) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering uten å skape unødige byrder for markedsdelta-

kerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av 

markedsdeltakerne er det viktig å sikre enhetlig teknisk 

anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. 

Dette kan best oppnås gjennom hensiktsmessig sam-

ordning og samarbeid mellom meldte organer. 

35) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at sikkerhetskomponenter for heiser kan bringes i 

omsetning bare dersom de er forsvarlig lagret og brukt 

til det formål de er beregnet på, eller på bakgrunn av 

rimelig forutsigbare bruksvilkår ikke medfører fare for 

menneskers helse og sikkerhet. Sikkerhetskomponenter 

for heiser bør anses ikke å oppfylle de grunnleggende 
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helse- og sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv bare 

på bakgrunn av rimelig forutsigbare bruksvilkår, altså 

når slik bruk kan være resultatet av lovlig og lett 

forutsigbar menneskelig atferd. 

36) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008 

om tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av produkter 

som innføres på unionsmarkedet, får anvendelse på 

heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som omfat-

tes av dette direktiv. Dette direktiv bør ikke hindre 

medlemsstatene i å velge de vedkommende myndigheter 

som skal utføre disse oppgaver. 

37) For å øke åpenheten og redusere saksbehandlingstiden 

må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger 

om beskyttelsestiltak forbedres for å gjøre den mer 

effektiv og for å utnytte sakkunnskapen som finnes i 

medlemsstatene. 

38) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en fram-

gangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter å bli 

underrettet om tiltak som skal treffes med hensyn til 

heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser som utgjør 

en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller 

eventuelt for sikkerheten for eiendom. Ordningen bør 

også gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakere, å gripe inn 

på et tidligere stadium med hensyn til slike heiser og 

sikkerhetskomponenter for heiser. 

39) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

40) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med 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 gjennom-

føringsmyndighet(1). 

41) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som påleg-

ger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak overfor meldte organer som ikke 

lenger oppfyller kravene som gjelder for meldingen. 

42) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør anven-

des ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter med 

hensyn til heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller andre forhold som 

gjelder vern av allmenne interesser. 

43) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder heiser eller sikkerhetskomponenter for 

heiser som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

for menneskers helse eller sikkerhet, er tvingende 

nødvendig å handle raskt. 

44) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dens 

saksbehandlingsregler. 

45) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller over-

tredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens 

ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med 

gjeldende praksis motta full informasjon og dokumenta-

sjon og, der dette er hensiktsmessig, en invitasjon til å 

delta i slike møter. 

46) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder heiser 

eller sikkerhetskomponenter for heiser som ikke 

oppfyller kravene, er berettiget eller ikke. 

47) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

48) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å sikre at 

heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som er på 

markedet, oppfyller kravene slik at det sikres et høyt 

nivå for vern av helse og sikkerhet samtidig som det 

indre markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad 

kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av 

omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet som fastsatt i nevnte artikkel, går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

dette målet. 

49) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger slik at 

sikkerhetskomponenter for heiser kan gjøres tilgjengelig 

på markedet uten at de må overholde ytterligere 

produktkrav for sikkerhetskomponenter for heiser som 

allerede er brakt i omsetning i henhold til direktiv 

93/15/EØF før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv Distri-

butører bør derfor kunne levere sikkerhetskomponenter 
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for heiser som er brakt i omsetning, det vil si lagre som 

allerede er i distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen 

for nasjonale bestemmelser som innarbeider dette 

direktiv. 

50) For å føre tilsyn med og sikre korrekt gjennomføring og 

anvendelse av dette direktiv anmodes Kommisjonen om 

å legge fram en rapport for Europaparlamentet og Rådet 

som også redegjør for behovet for et nytt forslag til 

regelverk på dette området. 

51) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det tid-

ligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelsene som ikke er endret, følger av det 

tidligere direktivet. 

52) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes for-

pliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivet angitt i vedlegg XIII del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på heiser som betjener byg-

ninger og anlegg permanent, og som er beregnet på transport av 

a)  personer, 

b)  personer og gjenstander, 

c)  bare gjenstander dersom plattformen er tilgjengelig, dvs. at 

en person uten vanskeligheter kan komme seg på den, og 

utstyrt med betjeningsinnretning som er plassert på platt-

formen eller kan nås av en person på plattformen. 

Det får også anvendelse på sikkerhetskomponenter for heiser 

oppført i vedlegg III for bruk i heisene angitt i første ledd. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  løfteinnretninger med en hastighet som ikke overskrider 

0,15 m/s, 

b)  byggeplassheiser, 

c)  taubaner, herunder kabelbaner, 

d)  heiser som er spesialkonstruert og -bygd for militære 

formål eller politiformål, 

e)  løfteinnretninger fra hvilke det kan utføres arbeid, 

f)  gruveheiser med vinsj, 

g)  løfteinnretninger beregnet på å løfte de opptredende under 

kunstneriske opptredener, 

h)  løfteinnretninger installert i transportmidler, 

i)  løfteinnretninger i tilknytning til motorer, som utelukkende 

er beregnet på å gi adgang til arbeidsstasjonene, herunder 

vedlikeholds- og kontrollpunkter på motoren, 

j)  tannhjulsdrevne tog, 

k)  rulletrapper og rullebånd. 

3.  Dersom farer forbundet med heiser eller sikkerhetskompo-

nenter for heiser nevnt i dette direktiv helt eller delvis er omfattet 

av et særlig unionsregelverk, får dette direktiv ikke anvendelse, 

eller det skal opphøre å få anvendelse for slike heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser og slike farer fra den dato 

nevnte særlige unionsregelverk kommer til anvendelse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «heis» en løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved 

hjelp av en plattform som beveger seg langs stive førings-

skinner og heller mer enn 15 grader i forhold til et vannrett 

plan, eller en løfteinnretning som beveger seg langs en 

fastlagt bane, også når den ikke beveger seg langs stive 

føringsskinner, 

2) «plattform» en del av heisen som bærer personer og/eller 

gjenstander som skal løftes eller senkes, 

3) «typeheis» en representativ heis hvis tekniske dokumenta-

sjon viser på hvilken måte de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt for 

heiser som er i samsvar med typeheisen definert ved hjelp 

av objektive parametrer, og som bruker identiske sikker-

hetskomponenter for heiser,  
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4) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en 

sikkerhetskomponent for heiser for distribusjon eller bruk 

på unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virk-

somhet, mot betaling eller gratis, 

5) «bringe i omsetning»: 

– første tilgjengeliggjøring på markedet av en sikker-

hetskomponent for heiser, eller 

– levering av en heis for bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling 

eller gratis, 

6) «installatør» den fysiske eller juridiske person som har 

ansvaret for konstruksjonen, produksjonen, installasjonen 

og omsetningen av heisen, 

7) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

en sikkerhetskomponent for heiser eller får en sikker-

hetskomponent for heiser konstruert eller produsert, og 

som markedsfører den under sitt navn eller varemerke, 

8) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en installatør 

eller produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse 

med nærmere angitte oppgaver, 

9) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som er 

etablert i Unionen og som bringer en sikkerhetskomponent 

for heiser fra en tredjestat i omsetning på unionsmarkedet, 

10) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, 

som gjør sikkerhetskomponenter for heiser tilgjengelig på 

markedet, 

11) «markedsdeltakere» installatøren, produsenten, produsen-

tens representant, importøren og distributøren, 

12) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til en heis eller en sikkerhetskomponent for heiser 

er beskrevet, 

13) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 1025/2012, 

14) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

15) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

16) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette direktiv 

med hensyn til en heis eller en sikkerhetskomponent for 

heiser er oppfylt, 

17) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utfører sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

18) «tilbakekalling» når det gjelder heiser, alle tiltak som tar 

sikte på å demontere en heis og disponere den på en sikker 

måte, og når det gjelder sikkerhetskomponenter for heiser, 

alle tiltak som tar sikte på å levere tilbake en sikker-

hetskomponent for heiser som allerede er gjort tilgjengelig 

for installatøren eller sluttbrukeren, 

19) «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at en 

sikkerhetskomponent for heiser i omsetningskjeden blir 

gjort tilgjengelig på markedet, 

20) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

21) «CE-merking» merking der installatøren eller produsenten 

angir at heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser er i 

samsvar med gjeldende krav fastsatt i Unionens 

harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking, 

Artikkel 3 

Fri omsetning 

1.  Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre 

omsetning eller ibruktaking av heiser eller tilgjengeliggjøring 

på markedet av sikkerhetskomponenter for heiser som er i 

samsvar med dette direktiv, på deres territorium. 

2.  På messer, utstillinger eller demonstrasjoner skal med-

lemsstatene ikke hindre framvisning av heiser eller sikker-

hetskomponenter for heiser som ikke er i samsvar med dette 

direktiv, forutsatt at et synlig skilt klart angir at de ikke er i 

samsvar med dette direktiv og ikke kan bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er 

oppnådd. Under demonstrasjoner skal det treffes forsvarlige 

sikkerhetstiltak slik at personer er forsvarlig vernet. 

3.  Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett til 

innenfor unionsrettens ramme å fastsette de krav som de måtte 

anse påkrevd for å sikre at personer er vernet når de aktuelle 

heiser tas i bruk eller brukes, forutsatt at dette ikke medfører at 

heisene endres i strid med bestemmelsene i dette direktiv.  
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Artikkel 4 

Omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at heisene omfattet av dette direktiv, kan bringes i 

omsetning og tas i bruk bare dersom de er i samsvar med dette 

direktiv når de er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt 

til det formål de er beregnet på. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at sikkerhetskomponenter for heiser omfattet av dette 

direktiv, kan gjøres tilgjengelig på markedet og tas i bruk bare 

dersom de er i samsvar med dette direktiv når de er forsvarlig 

installert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er beregnet 

på. 

Artikkel 5 

Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav 

1.  Heiser som omfattes av dette direktiv, skal oppfylle de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2.  Sikkerhetskomponentene for heiser omfattet av dette 

direktiv skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i vedlegg I og sikre at heisene de er montert i, 

oppfyller nevnte grunnleggende krav. 

Artikkel 6 

Bygninger eller anlegg som heisene er installert i 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at den personen som har ansvaret for arbeid på bygningen 

eller anlegget, og installatøren både gir hverandre de nød-

vendige opplysninger og treffer egnede tiltak for å sikre 

forskriftsmessig drift og sikker bruk av heisen 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at sjakter beregnet på heiser ikke inneholder andre rør, 

ledninger eller installasjoner enn dem som er nødvendige for 

heisens drift og sikkerhet. 

KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Installatørenes forpliktelser 

1.  Når installatørene bringer en heis i omsetning, skal de 

sikre at den er konstruert, produsert, installert og prøvd i sam-

svar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt 

i vedlegg I. 

2.  Installatørene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 16 eller sørge for at den 

gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten påvises at heisen er i 

samsvar med gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhets-

krav, skal installatøren utarbeide en EU-samsvarserklæring, 

sikre at den følger med heisen, og påføre CE-merkingen. 

3.  Installatørene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) 

om godkjenning i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. 

4.  Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko 

som er forbundet med en heis, skal installatørene, for å verne 

forbrukernes helse og sikkerhet, undersøke og om nødvendig 

føre et register over klager og over heiser som ikke oppfyller 

kravene. 

5.  Installatørene skal sikre at heisene er påført et type-, parti- 

eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å 

identifisere dem. 

6.  Installatørene skal angi sitt navn, firma og registrert 

varemerke og kontaktadresse på heisen. Adressen skal angi ett 

enkelt sted der installatøren kan kontaktes. Kontaktopplys-

ningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og markeds-

tilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

7.  Installatørene skal påse at heisen ledsages av bruksanvis-

ningen nevnt i vedlegg III nr. 6.2, på et språk fastsatt av den 

medlemsstat der heisen er brakt i omsetning, og som sluttbru-

kerne lett kan forstå. Bruksanvisningen og eventuell merking 

skal være tydelig, forståelig og lesbar. 

8.  Installatører som anser eller har grunn til å tro at en heis 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe denne heisen i samsvar med dette direktiv. 

Dersom heisen utgjør en risiko, skal installatørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstater der de har brakt heisen i omsetning, og gi 

nærmere opplysninger særlig om heisens manglende samsvar 

og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

9.  Installatørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

heisen er i samsvar med dette direktiv, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av nevnte 

myndighet. 

De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene 

forbundet med heiser som de har brakt i omsetning.  
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Artikkel 8 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sikkerhetskomponenter for 

heiser i omsetning, skal de sikre at de er konstruert og produsert 

i samsvar med artikkel 5 nr. 2. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 15 eller sørge for at den 

gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten påvises at en sikker-

hetskomponent for heiser er i samsvar med gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal produsenten 

utarbeide en EU-samsvarserklæring, sikre at den følger med 

sikkerhetskomponenten for heiser, og påføre CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) 

om godkjenning i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser 

ble brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for 

å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv ved serieproduksjon. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i produktutforming 

eller egenskaper og endringer i de harmoniserte standarder eller 

andre tekniske spesifikasjoner det vises til i samsvars-

erklæringen for en sikkerhetskomponent for heiser. 

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko 

som er forbundet med sikkerhetskomponenter for heiser, skal 

produsentene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta 

stikkprøver av sikkerhetskomponenter for heiser som er gjort 

tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et 

register over klager, over sikkerhetskomponenter for heiser som 

ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av 

sikkerhetskomponenter for heiser, og skal holde distributørene 

og installatørene underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenter for 

heiser som de har brakt i omsetning, er påført et type-, parti- 

eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å 

identifisere dem, eller dersom komponentens størrelse eller art 

ikke tillater dette, at de nødvendige opplysninger gis på 

etiketten nevnt i artikkel 19 nr. 1. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten for 

heiser eller dersom dette ikke er mulig, på etiketten nevnt i 

artikkel 19 nr. 1. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives 

på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndighetene 

lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenten for 

heiser ledsages av bruksanvisningen og sikkerhetsopplys-

ningene nevnt i vedlegg III nr. 6.1 som er på et språk fastsatt av 

den berørte medlemsstat som sluttbrukerne lett kan forstå. 

Bruksanvisningen og eventuell merking skal være tydelig, 

forståelig og leselig. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser som de har brakt i omsetning, 

ikke er i samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskompo-

nenten for heiser i samsvar med dette direktiv eller om 

nødvendig tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten for 

heiser utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de med-

lemsstater der de har gjort sikkerhetskomponenten for heiser 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig 

om komponentens manglende samsvar og eventuelle kor-

rigerende tiltak som er truffet. 

9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

sikkerhetskomponenten for heiser er i samsvar med dette 

direktiv, på papir eller i elektronisk form og på et språk som lett 

kan forstås av nevnte myndighet. 

De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene 

forbundet med sikkerhetskomponenter for heiser som de har 

brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Representanter 

1.  En produsent eller installatør kan ved en skriftlig fullmakt 

utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 8 nr. 1 og 

forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som nevnt i 

artikkel 7 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 2, skal ikke utgjøre noen del 

av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i 

fullmakten den har fått fra produsenten eller installatøren. På 

grunnlag av fullmakten skal representanten minst kunne 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutnin-

gen(e) om godkjenning av produsentens eller installatørens 

kvalitetssystem og den tekniske dokumentasjonen og kunne 

stille dette til rådighet for nasjonale markedstil-

synsmyndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for 

heiser eller heisen ble brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal 

myndighet, gi denne alle de opplysninger og den 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at sikker-

hetskomponenten for heiser eller heisen er i samsvar med 

regelverket,  
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c) på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter,

samarbeide med dem om alle tiltak som er truffet for å

fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenten for

heiser eller heisen som omfattes av representantens

fullmakt.

Artikkel 10 

Importørenes forpliktelser 

1. Importørene skal bringe i omsetning bare sikkerhets-

komponenter for heiser eller heiser som oppfyller kravene. 

2. Før en sikkerhetskomponent for heiser blir brakt i

omsetning, skal importørene påse at produsenten har gjennom-

før den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt 

i artikkel 15. De skal påse at produsenten har utarbeidet den 

tekniske dokumentasjonen, at sikkerhetskomponenten for heiser 

er påført CE-merkingen og ledsages av EU-samsvar-

serklæringen og de nødvendige dokumenter, og at produsenten 

har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en sikker-

hetskomponent for heiser ikke er i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 

skal denne ikke bringe sikkerhetskomponenten for heiser i 

omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom sikkerhets-

komponenten for heiser utgjør en risiko, skal importøren dessuten 

underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3. Importørene skal angi navn, firma eller registrert

varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten for 

heiser eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et 

dokument som følger med sikkerhetskomponenten for heiser. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere 

og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

4. Importørene skal påse at sikkerhetskomponenten for

heiser ledsages av bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.1 

som er på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat som 

forbrukerne og sluttbrukerne lett kan forstå. 

5. Importørene skal så lenge de har ansvar for en sikker-

hetskomponent for heiser, sikre at lagrings- eller transport-

vilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene nevnt i artikkel 5 

nr. 2. 

6. Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den

risiko som er forbundet med sikkerhetskomponenter for heiser, 

skal importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta 

stikkprøver av sikkerhetskomponenter for heiser som er gjort 

tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et 

register over klager, over sikkerhetskomponenter for heiser som 

ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av sikker-

hetskomponenter for heiser, og skal holde distributørene og 

installatørene underrettet om all slik overvåking. 

7. Importører som anser eller har grunn til å tro at en

sikkerhetskomponent for heiser som de har brakt i omsetning, 

ikke er i samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskompo-

nenten for heiser i samsvar med dette direktiv eller om 

nødvendig tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten for 

heiser utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlems-

stater der de har gjort sikkerhetskomponenten for heiser 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig 

om komponentens manglende samsvar og eventuelle kor-

rigerende tiltak som er truffet. 

8. Importørene skal oppbevare en kopi av EU-samsvars-

erklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning i ti år 

etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i omsetning, 

og kunne stille dette til rådighet for markedstil-

synsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon på 

anmodning kan gjøres tilgjengelig for nevnte myndigheter. 

9. Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å 

vise at en sikkerhetskomponent for heiser er i samsvar med 

kravene, på papir eller i elektronisk form og på et språk som lett 

kan forstås av nevnte myndighet. De skal på anmodning fra 

nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak 

som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikker-

hetskomponenter for heiser som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 11 

Distributørenes forpliktelser 

1. Når distributørene gjør en sikkerhetskomponent for heiser

tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til kravene i dette direktiv. 

2. Før distributørene gjør en sikkerhetskomponent for heiser

tilgjengelig på markedet, skal de kontrollere at sikkerhets-

komponenten for heiser er påført CE-merking, at den ledsages 

av EU-samsvarserklæringen, av de nødvendige dokumentene 

og bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.1, som er på et 

språk fastsatt av den berørte medlemsstat som sluttbrukerne lett 

kan forstå, samt at produsenten og importøren har oppfylt 

kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 8 nr. 5 og 6 og 

artikkel 10 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser ikke er i samsvar med artikkel 5 

nr. 2, skal denne ikke gjøre sikkerhetskomponenten for heiser 

tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. Dersom 

sikkerhetskomponenten for heiser utgjør en risiko, skal 

distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren 

samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 
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3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for en sikker-

hetskomponent for heiser, sikre at lagrings- eller transport-

vilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de 

grunnleggende kravene til helse og sikkerhet nevnt i artikkel 5 

nr. 2. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser som de har gjort tilgjengelig på 

markedet, ikke er i samsvar med dette direktiv, skal se til at de 

nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe 

sikkerhetskomponenten for heiser i samsvar med dette direktiv 

eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. 

Dersom sikkerhetskomponenten for heiser utgjør en risiko, skal 

distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort 

sikkerhetskomponenten for heiser tilgjengelig på markedet, og 

gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende 

samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon 

som er nødvendig for å vise at en sikkerhetskomponent for 

heiser er i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra 

nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak 

som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med 

sikkerhetskomponenter for heiser som de har gjort tilgjengelig 

på markedet. 

Artikkel 12 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 8, når den bringer en sikkerhetskomponent 

for heiser i omsetning under eget navn eller varemerke eller 

endrer en sikkerhetskomponent for heiser som allerede er brakt 

i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke beholderens 

samsvar med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 13 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning navngi følgende 

markedsdeltakere for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert en sikkerhets-

komponent for heiser til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert en sikkerhets-

komponent for heiser til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått en sikkerhetskomponent for 

heiser levert, og i ti år etter at de har levert en sikkerhets-

komponent for heiser. 

KAPITTEL III 

SAMSVAR FOR HEISER OG SIKKERHETSKOMPONENTER 

FOR HEISER 

Artikkel 14 

Formodning om samsvar for heiser og 

sikkerhetskomponenter for heiser 

Heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som er i samsvar 

med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

skal formodes å oppfylle de grunnleggende helse- og sikker-

hetskravene fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse 

standardene eller deler av dem. 

Artikkel 15 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering av 

sikkerhetskomponenter for heiser  

Sikkerhetskomponenter for heiser skal være gjenstand for en av 

følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  modellen av sikkerhetskomponenten for heiser skal under-

kastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, og 

typesamsvaret for sikkerhetskomponenten for heiser skal 

sikres med stikkprøvekontroll som fastsatt i vedlegg IX, 

b)  modellen av sikkerhetskomponenten for heiser skal under-

kastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, med 

typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter i 

samsvar med vedlegg VI, 

c)  samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring som fastsatt i 

vedlegg VII. 

Artikkel 16 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering av heiser 

1.  Heiser skal være gjenstand for en av følgende fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  dersom de er konstruert og produsert i samsvar med en 

typeheis som har vært gjenstand for EU-typeprøving i 

henhold til vedlegg IV del B: 

i)  sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V, 

ii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produkter som fastsatt i vedlegg X, 

iii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produksjonen som fastsatt i vedlegg XII,  
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b)  dersom de er konstruert og produsert i henhold til et 

kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI: 

i)  sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V, 

ii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produkter som fastsatt i vedlegg X, 

iii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produksjonen som fastsatt i vedlegg XII, 

c)  samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemp-

larer som fastsatt i vedlegg VIII, 

d)  samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring 

pluss konstruksjonskontroll som fastsatt i vedlegg XI. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal den som er 

ansvarlig for konstruksjon og produksjon av heisen, dersom den 

ikke også er ansvarlig for installasjon og prøving av heisen, gi 

sistnevnte alle nødvendige dokumenter og opplysninger slik at 

sistnevnte kan sikre korrekt og sikker installasjon og prøving av 

heisen. 

3.  Alle tillatte variasjoner mellom typeheisen og heiser som 

er produsert på grunnlag av typeheisen, skal være klart angitt 

(med høyeste og laveste verdi) i den tekniske dokumentasjonen. 

4.  Det er tillatt ved hjelp av beregning og/eller på grunnlag 

av konstruksjonstegninger å påvise likheten mellom de ulike 

utførelsene innenfor en produksjonsserie med hensyn til å 

oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

Artikkel 17 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I er 

oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen 

fastsatt i vedlegg II, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante vedlegg V–XII og skal ajourføres løpende. Den skal 

oversettes til det eller de språkene som kreves av den 

medlemsstat der heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser 

bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom en heis eller sikkerhetskomponent for heiser 

omfattes av mer enn én unionsrettsakt som krever en EU-sam-

svarserklæring, skal det utarbeides en enkelt EU-

samsvarserklæring med hensyn til alle slike unionsrettsakter. 

Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter den gjelder, 

herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvar for at sikkerhetskomponenten for heiser 

oppfyller kravene i dette direktiv, og installatøren påtar seg 

ansvar for at heisen oppfyller kravene i dette direktiv. 

Artikkel 18 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 19 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og annen 

merking 

1.  CE-merkingen skal påføres hver heisstol og hver 

sikkerhetskomponent for heiser slik at den er synlig, lett leselig 

og ikke kan fjernes, eller dersom dette ikke er mulig, på en 

etikett som er festet på sikkerhetskomponenten for heiser. 

2.  CE-merkingen skal påføres før heisen eller sikker-

hetskomponentene for heiser bringes i omsetning. 

3.  CE-merkingen på heiser skal etterfølges av identifika-

sjonsnummeret til det meldte organ som deltar i en av følgende 

framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  sluttkontroll som nevnt i vedlegg V, 

b)  verifisering av enkelteksemplarer som nevnt i vedlegg VIII, 

c)  kvalitetssikring som nevnt i vedlegg X, XI eller XII. 

4.  CE-merkingen på sikkerhetskomponenter for heiser skal 

etterfølges av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som 

deltar i en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  kvalitetssikring av produkter som nevnt i vedlegg VI, 

b)  fullstendig kvalitetssikring som nevnt i vedlegg VII, 

c)  typesamsvar for sikkerhetskomponenter for heiser med 

stikkprøvekontroll som nevnt i vedlegg IX.  
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5.  Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres 

av organet selv eller av produsenten eller dennes representant 

eller installatøren eller dennes representant, etter organets 

anvisning. 

CE-merkingen og det meldte organs identifikasjonsnummer kan 

etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller 

bruk. 

6.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre korrekt anvendelse av reglene for CE-merking, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL IV 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 20 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 21 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 26. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurderingen og tilsynet 

nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 til 

et organ som ikke er et statlig foretak, skal nevnte organ være 

en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 22. I tillegg skal det ha ordninger for å dekke erstat-

ningsansvar som måtte oppstå som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 22 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  Meldermyndigheter skal være organisert på en slik måte 

at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen 

virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall kva-

lifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på 

en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 23 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine fram-

gangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurde-

ringsorganer og tilsyn med meldte organer, og om eventuelle 

endringer av disse. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysninger. 

Artikkel 24 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjemanns-

organ som er uavhengig av organisasjonen og heisene eller 

sikkerhetskomponentene for heiser det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produk-

sjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som organet vurderer, kan 

anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet 

er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.  
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4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal 

ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av heiser eller sikker-

hetskomponenter for heiser de vurderer, og heller ikke være 

representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som er nødvendige for 

samsvarsvurderingsorganets virksomhet eller bruk av slike 

heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser for personlige 

formål. 

Dette utelukker ikke muligheten for at produsenten eller 

installatøren og organet kan utveksle tekniske opplysninger. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruk-

sjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av 

slike heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser, og heller 

ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. 

De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke 

deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med 

den samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. Dette skal 

særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolig-

heten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvars-

vurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvur-

deringsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg IV–XII, og som det er meldt for, uansett om disse 

oppgaver utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på 

dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori av heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser som 

det er meldt for, ha til rådighet 

a)  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig 

og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen, 

b)  nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for sam-

svarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta 

disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retnings-

linjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det 

utfører som meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, 

som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksite-

ten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjons-

prosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirk-

somheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleg-

gende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, 

gjeldende harmoniserte standarder og relevante bestemmel-

ser i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal 

lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganet, dets øverste 

ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvur-

deringer er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger.  
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9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for 

samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være under-

lagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter 

når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg IV–XII eller 

enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt 

overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat der det 

utfører sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer for 

heiser opprettet i henhold til artikkel 36. Samsvarsvur-

deringsorganene skal anvende de forvaltningsvedtak og 

dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 25 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder 

kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler 

av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle 

kravene i artikkel 24 i den utstrekning de gjeldende harmoni-

serte standarder omfatter nevnte krav. 

Artikkel 26 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 24 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for melder-

myndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgaver de har utført i henhold til vedlegg IV–XII. 

Artikkel 27 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad 

om melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det 

er opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering og de heisene eller sikker-

hetskomponentene for heiser som organet hevder å være 

kompetent for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av 

et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at sam-

svarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorgan ikke kan 

legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å 

kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24. 

Artikkel 28 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurde-

ringsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 24. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, framgangsmåten eller fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og de berørte heisene eller 

sikkerhetskomponentene for heiser, samt relevant attestasjon på 

kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 27 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordninger som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med 

organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 24. 

5.  Det berørte organ kan utføre virksomhet som meldt organ 

bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke 

har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en melding 

basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en 

melding som ikke er basert på slik akkreditering.  
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Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 29 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifika-

sjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilken virksomhet de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført. 

Artikkel 30 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 24, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrek-

king av en melding eller dersom det meldte organ har sluttet sin 

virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å 

sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt 

organ eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige melder-

myndigheter og markedstilsynsmyndigheter på deres anmod-

ning. 

Artikkel 31 

Innvendinger vedrørende meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de 

krav og det ansvar det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger vedrørende grunnlaget for meldingen 

eller opprettholdelsen av det berørte meldte organets 

kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som 

den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige kor-

rigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmå-

ten med rådgivende komité nevnt i artikkel 42 nr. 2. 

Artikkel 32 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i artikkel 15 og 16. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges 

unødvendige byrder. Meldte organer skal utføre sin virksomhet 

slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten 

ved heisens eller sikkerhetskomponenten for heisers teknologi 

samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

strenghet og det vernenivå som kreves for at heisene eller 

sikkerhetskomponentene for heiser skal være i samsvar med 

dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en installatør eller 

produsent ikke har oppfylt de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv eller tilsvarende harmoniserte 

standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at 

installatøren eller produsenten treffer egnede korrigerende 

tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning, alt etter som, finner at en heis eller en sikker-

hetskomponent for heiser ikke lenger er i samsvar med kravene, 

skal det kreve at installatøren eller produsenten treffer 

hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller 

beslutningen om godkjenning. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle 

sertifikater eller beslutning(er) om godkjenning, alt etter hva 

som er relevant.  
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Artikkel 33 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger truffet av de meldte organer, er tilgjengelig. 

Artikkel 34 

Meldte organers informasjonsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkå-

rene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utført innenfor rammen av organets melding, og enhver 

annen virksomhet som er utført, herunder virksomhet og 

underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurdering som omfatter de samme typene heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser, alle relevante opplysninger 

om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive 

resultater av samsvarsvurderinger. 

Artikkel 35 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfarings-

utveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter 

med ansvar for meldingspolitikk. 

Artikkel 36 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal påse at hensiktsmessig samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir etablert og drevet på egnet måte i form av en 

samordningsgruppe for meldte organer for heiser. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL V 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV HEISER 

ELLER SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER SOM 

INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 37 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som innføres på 

unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)  

nr. 765/2008 får anvendelse på heiser og sikkerhets-

komponenter for heiser. 

Artikkel 38 

Framgangsmåte for håndtering av heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som utgjør en risiko på 

nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelige grunner til å anta at en heis eller 

sikkerhetskomponent for heiser som omfattes av dette direktiv, 

utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller 

eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal de utføre en 

vurdering av den berørte heisen eller sikkerhetskomponenten 

for heiser som omfatter alle relevante krav fastsatt i dette 

direktiv. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med 

markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at en heis ikke er 

oppfyller kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve at 

installatøren treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe 

heisen i samsvar med disse kravene innen en rimelig frist som 

de fastsetter ut fra risikoens art. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at en sikkerhetskompo-

nent for heiser ikke oppfyller kravene i dette direktiv, skal de 

omgående kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle 

egnede korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskomponenten 

for heiser i samsvar med disse kravene, trekke sikkerhets-

komponenten for heiser tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

den innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organ om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet og tredje ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det mang-

lende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale terri-

torium, skal de underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har 

pålagt markedsdeltakerne å treffe.  
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3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak treffes med hensyn til alle berørte heiser og sikkerhets-

komponenter for heiser som denne har brakt i omsetning eller 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom installatøren ikke treffer fyllestgjørende kor-

rigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal 

markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige 

tiltak for å forby eller begrense omsetningen av den berørte 

heisen på deres nasjonale marked eller bruken av den, eller 

tilbakekalle den. 

Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer fyllest-

gjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 tredje 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av sikkerhetskomponenten for heiser på deres nasjonale 

marked, trekke sikkerhetskomponenten for heiser tilbake fra 

dette markedet eller tilbakekalle den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 tredje ledd skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som kreves for 

å identifisere en heis eller en sikkerhetskomponent for heiser 

som ikke oppfyller kravene, dens opprinnelse, arten av det 

påståtte manglende samsvaret og hvilken risiko som er 

involvert, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er 

truffet, og de argumenter som den berørte markedsdeltaker har 

framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser ikke 

oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i 

dette direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 14 

som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstat som innledet 

framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggs-

opplysninger de måtte ha om den berørte heisens eller sikker-

hetskomponenten for heisers manglende samsvar, samt om 

deres innvendinger dersom de ikke er enige i det nasjonale 

tiltaket som er vedtatt. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplys-

ningene nevnt i nr. 4 tredje ledd ikke er kommet innvendinger 

fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til den berørte heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser, for eksempel at heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 39 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 38 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og 

umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket vedrørende en heis anses 

som berettiget, skal alle medlemsstatene treffe de nødvendige 

tiltak for å sikre at omsetning eller bruk av den berørte heis som 

ikke oppfyller kravene, begrenses eller forbys, eller at heisen 

tilbakekalles. 

Dersom det nasjonale tiltaket vedrørende en sikkerhets-

komponent for heiser anses som berettiget, skal alle medlems-

statene treffe de nødvendige tiltak for å sikre at sikkerhets-

komponenten for heiser som ikke oppfyller kravene, trekkes 

tilbake fra deres markeder. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den 

berørte medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

heisens eller sikkerhetskomponenten for heisers manglende 

samsvar tilskrives mangler ved de harmoniserte standarder 

nevnt i artikkel 38 nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen anvende 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU)  

nr. 1025/2012. 

Artikkel 40 

Heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser som 

oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 38 nr. 1 kommer til at en heis, selv om den 

er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, 

skal medlemsstaten kreve at installatøren treffer alle egnede 

tiltak for å sikre at den berørte heisen ikke lenger utgjør noen 

risiko, eller tilbakekalle heisen eller begrense eller forby bruken 

av den innen et rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter 

ut fra risikoens art.  
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Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i henhold 

til artikkel 38 nr. 1 kommer til at en sikkerhetskomponent for 

heiser, selv om den er i samsvar med dette direktiv, utgjør en 

risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for 

sikkerheten for eiendom, skal medlemsstaten kreve at den 

berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak for å sikre at 

den berørte sikkerhetskomponent for heiser ikke lenger utgjør 

noen risiko når den bringes i omsetning, trekke sikkerhets-

komponenten for heiser tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

den innen et rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter ut 

fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle berørte heiser eller sikkerhetskomponenter 

for heiser som denne har brakt i omsetning eller gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de øvrige medlemsstatene om dette. Underretningen skal 

inneholde alle tilgjengelig detaljer, særlig de opplysninger som 

kreves for å identifisere de berørte heisene eller sikkerhets-

komponentene for heiser, opprinnelsen og omsetningskjeden 

for heisene eller sikkerhetskomponentene for heiser, arten av 

risiko dette gjelder samt arten og varigheten av de nasjonale 

tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart rådføre seg med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig 

foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 42 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker 

knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, skal Kommi-

sjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar 

virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 42  

nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlems-

statene og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 41 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 38 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 19 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organ er påført i 

strid med artikkel 19 eller er ikke påført selv om dette i 

henhold til artikkel 19 skulle ha vært gjort, 

d)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV del A og 

B og i vedlegg VII, VIII og XI er enten ikke tilgjengelig 

eller er ikke fullstendig, 

g)  navn, firma eller registrert varemerke eller adressen til 

installatøren, produsenten eller importøren er ikke angitt i 

samsvar med artikkel 7 nr. 6, artikkel 8 nr. 6 eller artikkel 

10 nr. 3, 

h)  opplysningene som gjør det mulig å identifisere heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser, er ikke angitt i samsvar 

med artikkel 7 nr. 5 eller artikkel 8 nr. 5, 

i)  heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser er ikke 

ledsaget av dokumentene nevnt i artikkel 7 nr. 7 eller 

artikkel 8 nr. 7, eller dokumentene er ikke i samsvar med 

gjeldende krav. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstat treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby bruken av heisen eller tilbakekalle den, 

eller begrense eller forby tilgjengeliggjøringen på markedet av 

sikkerhetskomponenten for heiser eller påse at den blir 

tilbakekalt eller trukket tilbake fra markedet. 

KAPITTEL VI 

KOMITÉFRAMGANGSMÅTE, 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 42 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Heiskomiteen. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/87 

 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med Komiteen i enhver 

sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til for-

ordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten 

av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til dens forretningsorden. 

Artikkel 43 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Reglene 

kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige over-

tredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 44 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre ibruktaking av heiser eller 

tilgjengeliggjøring på markedet av sikkerhetskomponenter for 

heiser som omfattes av direktiv 95/16/EØF og er i samsvar med 

nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 20. april 2016. 

Sertifikater utstedt og vedtak gjort av godkjente samsvarsvur-

deringsorganer i samsvar med direktiv 95/16/EF skal være 

gyldige i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 45 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal senest 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2 nr. 4–21, artikkel 7–14, artikkel 17 og 

18, artikkel 19 nr. 5, artikkel 20–44, artikkel 45 nr. 1, artikkel 

47 og 48 og vedlegg II del A bokstav f), k), l) og m), vedlegg II 

del B bokstav e), k), l) og m), vedlegg IV del A punkt 2 bokstav 

e), punkt 3 bokstav c), d) og f), punkt 4 bokstav b)–e), punkt 5–

9, vedlegg IV del B punkt 2 bokstav e), punkt 3 bokstav c), e) 

og h), punkt 4 bokstav c)–e), punkt 6 nr. 2, 3 og 4, punkt 7–10, 

vedlegg V punkt 3.2 bokstav b), punkt 5 og 6, vedlegg VI punkt 

3.1 bokstav a), b) og c), punkt 3.3 nr. 4 og 5, punkt 4.3, punkt 7, 

vedlegg VII punkt 3.1 bokstav a), b), d) og f), punkt 3.3, punkt 

4.2, punkt 7, vedlegg VIII punkt 3 bokstav c), e) og h) og punkt 

4, vedlegg IX punkt 3 bokstav a)–d), vedlegg X punkt 3.1 

bokstav a) og e), punkt 3.4, punkt 6, vedlegg XI punkt 3.1 

bokstav a), b), c) og e), punkt 3.3.4 og 3.3.5, punkt 3.4 og 3.5, 

punkt 5 bokstav b), punkt 6, vedlegg XII punkt 3.1 bokstav a), 

punkt 3.3 og punkt 6. De skal umiddelbart oversende Kommi-

sjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til det direktiv som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 

som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal 

fastsette nærmere regler for henvisningen og hvordan nevnte 

opplysning skal utformes. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området som omfattes av dette direktiv. 

Artikkel 46 

Gjennomgåelse 

1.  Innen 19. april 2018 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om dette direktivs 

gjennomføring og virkemåte. 

2.  Rapporten skal utarbeides på grunnlag av samråd med de 

berørte parter. 

3.  Rapporten skal eventuelt være vedlagt et forslag til 

revisjon av dette direktiv. 

Artikkel 47 

Oppheving 

Direktiv 95/16/EF, som endret ved rettsaktene oppført i vedlegg 

XIII del A, oppheves med virkning fra 20. april 2016, men uten 

at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med 

fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for 

anvendelse av direktivene angitt i vedlegg XIII del B. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg XIV. 

Artikkel 48 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1–4, artikkel 3–6, artikkel 15 og 16, artikkel 19 nr. 1–4, artikkel 44, artikkel 45 

nr. 2, artikkel 49 og vedlegg I, vedlegg II del A bokstav a)–e) og g)–j), vedlegg II del B bokstav a), c), d) 

og f)–j), vedlegg III, vedlegg IV del A punkt 1, punkt 2 bokstav a)–d), punkt 3 bokstav a), b), e), g) og h), 

punkt 4 bokstav a) og punkt 10, vedlegg IV del B punkt 1, punkt 2 bokstav a)–d), punkt 3 bokstav a), b), 

d), f), g), i) og j), punkt 4 bokstav a) og b), punkt 6 nr. 1, punkt 11, vedlegg V punkt 1–3.1, punkt 3.2 

bokstav a), punkt 3.3–4, vedlegg VI punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav d)–f), punkt 3.2, punkt 3.3 nr. 1–3, 

punkt 3.4–4.2, punkt 6, vedlegg VII punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav c) og e), punkt 3.2, punkt 3.4, punkt 

4.1, punkt 4.3–6, vedlegg VIII punkt 1 og 2, punkt 3 bokstav a), b), f), g) og i), punkt 6, vedlegg IX punkt 

1 og 2, punkt 4–6, vedlegg X punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav b), c) og d), punkt 3.2 og 3.3, punkt 4 og 5, 

vedlegg XI punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav d), punkt 3.2, punkt 3.3.1, punkt 4, punkt 5 bokstav a), c) og 

d), vedlegg XII punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav b), c) og d), punkt 3.2, punkt 3.4, punkt 4 og 5 får 

anvendelse fra 19. april 2016. 

Artikkel 49 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE HELSE- OG SIKKERHETSKRAV 

INNLEDENDE MERKNADER 

1.  Forpliktelser i henhold til de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene får anvendelse bare der de tilsvarende 

risikoer foreligger for den aktuelle heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser når den brukes som tiltenkt av 

installatøren eller produsenten. 

2.  De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette direktiv er ufravikelige. Det er imidlertid mulig at de mål 

som de fastsetter, ikke kan nås på det nåværende utviklingstrinn i teknikken. I slike tilfeller skal heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser så langt som mulig konstrueres og bygges for å nå disse målene. 

3.  Produsenten og installatøren er forpliktet til å foreta en risikoanalyse med sikte på å identifisere alle risikoer 

som er forbundet med deres produkter, og de skal deretter konstruere og bygge dem på bakgrunn av denne 

analysen. 

1. Generelt 

1.1 Anvendelse av direktiv 2006/42/EF 

 Dersom den relevante risiko foreligger og ikke er omhandlet i dette vedlegg, får de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(1) anvendelse. De grunnleg-

gende helse- og sikkerhetskravene i nr. 1.1.2 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF får anvendelse uansett. 

1.2 Plattform 

 Plattformen i hver heis skal være en heisstol. Heisstolen skal være konstruert og bygd slik at dens areal og 

styrke tilsvarer det høyeste antallet personer og den nominelle lasten som installatøren har fastsatt for heisen. 

 Når en heis er beregnet på transport av personer, og dersom dens mål tillater det, skal heisstolen være 

konstruert og bygd slik at konstruksjonen ikke vanskeliggjør eller hindrer atkomst og bruk for handikappede 

personer og slik at det er mulig å foreta eventuelle hensiktsmessige justeringer for å lette vedkommendes bruk 

av den. 

1.3 Opphengs- og bæremidler 

 Heisstolens opphengs- og/eller bæremidler, fester og forbindelsesdeler skal velges og konstrueres på en slik 

måte at de sikrer et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå generelt og reduserer til et minimum risikoen for at 

heisstolen faller, idet det tas hensyn til bruksvilkår, materialene som brukes, og produksjonsvilkår. 

 Dersom det brukes vaier eller kjetting til oppheng av heisstolen, skal det være minst to uavhengige kabler eller 

kjettinger som hver har sitt eget forankringssystem. Slike vaiere og kjettinger skal ikke ha skjøter eller spleiser 

med mindre dette er nødvendig for å feste eller danne en løkke. 

1.4 Lastkontroll (herunder kontroll av overhastighet) 

1.4.1  Heisen skal være konstruert, bygd og montert slik at normal start hindres dersom den nominelle lasten 

overstiges. 

1.4.2  Heisen skal være utstyrt med en hastighetsbegrenser. 

 Disse kravene gjelder ikke for heiser der drivsystemets konstruksjon hindrer overhastighet. 

1.4.3  Hurtige heiser skal være utstyrt med en innretning som kontrollerer og begrenser hastigheten. 

1.4.4  Heiser med drivskive skal være konstruert slik at trekkablenes stabilitet på skiven sikres. 

1.5 Motor 

1.5.1  Alle personheiser skal ha sin egen heismotor. Dette kravet gjelder ikke for heiser der motvektene er erstattet 

med en annen heisstol.  

  

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 
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1.5.2  Installatøren skal påse at heismotoren og tilhørende innretninger ikke er tilgjengelige annet enn for vedlikehold 

og i nødssituasjoner. 

1.6 Betjeningsinnretninger 

1.6.1  Betjeningsinnretninger i heiser som er beregnet på å brukes av handikappede personer, skal ha en utforming og 

plassering som gjør dem egnet for dette formål. 

1.6.2  Betjeningsinnretningenes virkemåte skal være tydelig angitt. 

1.6.3  En gruppe heiser kan ha felles eller innbyrdes forbundne kallesystemer. 

1.6.4  Elektrisk utstyr skal være installert og tilkoplet på en slik måte at 

a)  det ikke kan forekomme noen forveksling med kretser som ikke har direkte forbindelse med heisen, 

b)  strømtilførselen kan koples når heisen er belastet, 

c)  heisens bevegelser er avhengige av elektriske sikkerhetsinnretninger som er plassert i en uavhengig 

elektrisk sikkerhetskrets, 

d)  en feil i den elektriske installasjonen ikke skaper en farlig situasjon. 

2. Risiko for personer utenfor heisstolen 

2.1  Heisen skal være konstruert og bygd slik at det sikres at det rommet heisstolen beveger seg i, ikke er 

tilgjengelig annet enn for vedlikehold eller i nødssituasjoner. Før en person kan komme inn i rommet, skal 

normal bruk av heisen være gjort umulig. 

2.2  Heisen skal være konstruert og bygd slik at faren for knusing når heisstolen befinner seg i en av sine 

ytterstillinger, hindres. 

 Dette oppnås ved hjelp av fritt rom eller et tilfluktssted utenfor hver av ytterstillingene. 

 For at medlemsstatene skal kunne gi forhåndsgodkjenning, særlig i eksisterende bygninger der det er umulig å 

oppfylle dette kravet, kan imidlertid denne risikoen i særskilte tilfeller unngås gjennom andre hensiktsmessige 

midler. 

2.3  Avsatsene ved inn- og utgangene til heisstolen skal være utstyrt med heisdører med en mekanisk 

motstandsevne som er tilstrekkelig for de bruksvilkår heisen er beregnet på. 

 En forriglingsinnretning skal under normal drift hindre 

a)  at heisstolen begynner å bevege seg, enten den aktiveres forsettlig eller ikke, med mindre alle heisdører er 

lukket og låst, 

b)  at heisdøren åpnes når heisstolen fremdeles er i bevegelse og ikke befinner seg på høyde med et definert 

stopp. 

 Justeringsbevegelser med dørene åpne skal imidlertid være mulig i bestemte soner, forutsatt at dette skjer med 

kontrollert hastighet. 

3. Risiko for personer i heisstolen 

3.1  Heisstolen skal være fullstendig innelukket med vegger i full høyde, herunder montert gulv og tak, med unntak 

av ventilasjonsåpninger, og med dører i full høyde. Disse dørene skal være konstruert og montert slik at 

heisstolen ikke kan bevege seg annet enn for justeringsbevegelsene nevnt i nr. 2.3 tredje ledd, med mindre 

dørene er lukket, og slik at den stopper dersom dørene åpnes. 

 Heisstolens dører må forbli lukket og forriglet dersom heisen stanser mellom to etasjer, når det er fare for fall 

mellom heisstolen og sjakten, eller dersom det ikke er noen sjakt.  
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3.2  I tilfelle strømbrudd eller komponentfeil skal heisen ha innretninger som hindrer fritt fall eller ukontrollerte 

bevegelser av heisstolen. 

 Innretningen som hindrer fritt fall av heisstolen, skal være uavhengig av heisstolens opphengsmidler. 

 Innretningen skal være i stand til å stanse heisstolen ved den nominelle lasten og ved høyeste hastighet fastsatt 

av installatøren. Eventuelle stopp forårsaket av denne innretningen skal ikke medføre oppbremsing som er 

skadelig for personer i heisen uansett lastforhold. 

3.3  Det skal monteres buffere mellom bunnen av heissjakten og heisstolens gulv. 

 I dette tilfelle skal det frie rommet nevnt i nr. 2.2 måles med bufferne fullstendig sammentrykt. 

 Dette kravet gjelder ikke for heiser der heisstolen ikke kan komme inn i det frie rommet nevnt i nr. 2.2 på 

grunn av drivsystemets utforming. 

3.4  Heiser skal være konstruert og bygd slik at det ikke er mulig å sette dem i bevegelse dersom innretningen 

fastsatt i nr. 3.2 ikke er i driftsstilling. 

4. Annen risiko 

4.1  Etasjedøren og heisdøren eller begge dørene skal, dersom de beveges mekanisk, være utstyrt med en innretning 

som hindrer faren for knusing når de beveger seg. 

4.2  Etasjedørene, herunder dører som er utstyrt med glass, skal dersom de skal bidra til å beskytte bygningen mot 

brann, være tilstrekkelig brannsikre både med hensyn til formstabilitet og med hensyn til isolasjonevne (hindre 

spredning av flammer) og overføring av varme (varmestråling). 

4.3  Motvektene skal være montert slik at enhver fare for sammenstøt med eller fall mot heisstolen unngås. 

4.4  Heiser skal være utstyrt med midler som gjør det mulig å frigjøre og evakuere personer som befinner seg i en 

heis som har stanset. 

4.5  Heisstoler skal være utstyrt med toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en 

redningstjeneste. 

4.6  Heiser skal være konstruert og bygd slik at de, dersom temperaturen i heismotoren overstiger maksimums-

temperaturen fastsatt av installatøren, kan fullføre de bevegelser de har startet, men ikke utføre nye styreordrer. 

4.7  Heisstoler skal være konstruert og bygd slik at passasjerene er sikret tilstrekkelig ventilasjon, også i tilfelle 

lengre stopp. 

4.8  Heisstolen skal være tilstrekkelig opplyst når den er i bruk, eller når en dør åpnes, og det skal også finnes 

nødbelysning. 

4.9  Kommunikasjonsmidlene nevnt i nr. 4.5 og nødbelysningen nevnt i nr. 4.8 skal være konstruert og bygd slik at 

de virker selv uten normal strømtilførsel. Deres driftstid skal være tilstrekkelig lang til at redningsprosedyren 

kan gjennomføres på normal måte. 

4.10  De av heisens styrekretser som kan brukes i tilfelle brann, skal være konstruert og produsert slik at heisene kan 

hindres i å stanse i bestemte etasjer, og muliggjøre prioritert styring av heisen for redningsmannskaper. 

5. Merking 

5.1  I tillegg til minimumsopplysningene som kreves for alle motorer i henhold til nr. 1.7.3 i vedlegg I til direktiv 

2006/42/EF, skal hver heisstol ha et godt synlig skilt med tydelige opplysninger om nominell last i kilo og det 

høyeste tillatte antall passasjerer som heisen kan ta. 

5.2 Dersom heisen er konstruert slik at personer som befinner seg i en heis som er stanset, kan komme seg ut uten 

hjelp utenfra, skal den relevante veiledningen finnes i heisstolen og være tydelig og lett synlig. 
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6. Bruksanvisning 

6.1  Med sikkerhetskomponentene for heiser som er nevnt i vedlegg III, skal det følge en bruksanvisning slik at 

følgende kan utføres effektivt og uten fare: 

a)  montering, 

b)  tilkopling, 

c)  justering, 

d)  vedlikehold. 

6.2  En bruksanvisning skal følge hver heis. Bruksanvisningen skal inneholde minst følgende dokumenter: 

a)  en bruksanvisning som inneholder de nødvendige tegninger og diagrammer for normal bruk, samt 

veiledning for vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, periodiske kontroller og redningsoperasjonene nevnt i 

nr. 4.4, 

b)  en journal der reparasjoner og eventuelt periodiske kontroller noteres. 

 ______  
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VEDLEGG II 

A. INNHOLD I EU-SAMSVARSERKLÆRINGEN FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

EU-samsvarserklæringen for sikkerhetskomponenter for heiser skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  produsentens firma og adresse, 

b)  eventuelt representantens firma og adresse, 

c)  beskrivelse av sikkerhetskomponenten for heiser, med nærmere opplysninger om type eller serie og eventuelt 

serienummer; denne kan, dersom det er nødvendig for å kunne identifisere sikkerhetskomponenten for heiser, 

omfatte et bilde, 

d)  sikkerhetsfunksjonen til sikkerhetskomponenten for heiser, dersom denne ikke framgår klart av beskrivelsen, 

e)  produksjonsåret for sikkerhetskomponenten for heiser, 

f)  alle relevante bestemmelser som sikkerhetskomponenten for heiser oppfyller, 

g)  en erklæring om at sikkerhetskomponenten for heiser er i samsvar med relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, 

h)  eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt, 

i)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført EU-typeprøvingen av 

sikkerhetskomponenter for heiser som fastsatt i vedlegg IV del A og vedlegg VI, og henvisning til EU-typeprø-

vingssertifikatet utstedt av nevnte meldte organ, 

j)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført typesamsvarsprøvingen 

med stikkprøvekontroll av sikkerhetskomponenter for heiser som fastsatt i vedlegg IX, 

k)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har godkjent produsentens 

kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg VI eller VII, 

l)  navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av produsenten eller 

dennes representant, 

m)  sted og dato, 

n)  underskrift. 

B. INNHOLD I EU-SAMSVARSERKLÆRINGEN FOR HEISER 

EU-samsvarserklæringen for heiser skal utarbeides på samme språk som bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.2 og 

skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  installatørens firma og adresse, 

b)  eventuelt representantens firma og adresse, 

c)  beskrivelse av heisen, nærmere opplysninger om type eller serie samt serienummer og adressen der heisen er 

installert, 

d)  heisens installasjonsår, 

e)  alle relevante bestemmelser som heisen oppfyller, 

f)  en erklæring om at heisen er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk, 

g)  eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt, 
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h)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført EU-typeprøvingen av heiser 

som fastsatt i vedlegg IV del B, og henvisning til EU-typeprøvingssertifikatet utstedt av nevnte meldte organ, 

i)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført verifiseringen av 

enkelteksemplarer av heiser som fastsatt i vedlegg VIII, 

j)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført sluttkontrollen av heiser 

som fastsatt i vedlegg V, 

k)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har godkjent installatørens 

kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg X, XI eller XII, 

l)  navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av installatøren eller 

dennes representant, 

m)  sted og dato, 

n)  underskrift. 

 ______   
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VEDLEGG III 

LISTE OVER SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

1.  Innretninger for låsing av heisdørene. 

2.  Innretninger for å hindre fall som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I, for å hindre heisstolen i å falle eller foreta 

ukontrollerte bevegelser. 

3.  Hastighetsbegrensere. 

4. a)  Energiakkumulerende buffere: 

i)  ikke-lineære, eller 

ii)  med demping av returbevegelsen. 

b)  Energiabsorberende buffere. 

5.  Sikkerhetsinnretninger på hydrauliske sylindere i hydrauliske kretser, når de brukes som innretninger for å hindre 

fall. 

6.  Elektriske sikkerhetsinnretninger i form av sikkerhetsbrytere med elektroniske komponenter. 

 ______  



Nr. 65/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

VEDLEGG IV 

EU-TYPEPRØVING AV HEISER OG SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

(modul B) 

A. EU-typeprøving av sikkerhetskomponenter for heiser 

1.  EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker en 

sikkerhetskomponent for heisers tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at sikkerhetskomponenten for 

heisers tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg 

I og vil sikre at en heis som den er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav. 

2.  Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av produsenten eller dennes representant til ett enkelt meldt organ 

etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, og representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

samt produksjonsstedet for sikkerhetskomponenten for heiser,  

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen, 

d)  et representativt eksemplar av sikkerhetskomponenten for heiser eller nærmere opplysninger om stedet der den 

kan bli undersøkt, Det meldte organ kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å 

gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante 

harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte 

resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos 

produsenten eller av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om sikkerhetskomponenten for heiser oppfyller 

vilkårene nevnt i nr. 1, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske 

dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke konstruksjon, 

produksjon og virkemåte for sikkerhetskomponenten for heiser. 

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde 

a)  en beskrivelse av sikkerhetskomponenten for heiser, herunder dens bruksområde (særlig eventuelle 

begrensninger med hensyn til hastighet, last og kraft) og forhold (særlig eksplosive atmosfærer og 

væreksponering), 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer, 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan sikkerhetsko-

mponenten for heiser fungerer, 

d)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsninger som er valgt for at sikkerhetskomponenten for heiser skal oppfylle vilkårene nevnt 

i nr. 1, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

e)  resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for produsenten, 

f)  prøvingsrapporter,  
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g)  et eksemplar av bruksanvisningen for sikkerhetskomponentene for heiser, 

h)  tiltak som er truffet på produksjonstrinnet for å sikre at serieproduserte sikkerhetskomponenter for heiser er i 

samsvar med den sikkerhetskomponenten for heiser som er undersøkt. 

4.  Det meldte organ skal 

a)  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om sikkerhetsko-

mponenten for heiser har en tilfredsstillende teknisk konstruksjon, 

b)  avtale med søkeren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres, 

c)  kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere deler som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, 

samt deler som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

d)  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem, 

e)  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der 

spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt, om løsningene produsenten har valgt fra 

andre relevante tekniske spesifikasjoner, sikrer at sikkerhetskomponenten for heiser oppfyller vilkårene nevnt i 

nr. 1. 

Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene 

som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, 

skal det meldte organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

5.  Når typen sikkerhetskomponent for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det meldte organ utstede et EU-

typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av 

EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den 

godkjente typen. 

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de 

produserte sikkerhetskomponentene for heiser er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere 

produkter i bruk 

Dersom typen sikkerhetskomponent for heiser ikke oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det meldte organ nekte å 

utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for 

avslaget. 

Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske 

dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt. 

6.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og avgjøre om slike 

endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om dette. 

7.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om sikkerhetskomponenten for 

heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1 eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprøvingssertifikatet. 

Det meldte organ skal undersøke endringen og underrette søkeren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er 

gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det meldte organ skal utstede et 

tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat 

sendes inn, alt etter hva som er relevant.  
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8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til 

dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller 

på andre måter begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt. 

9.  Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvings-

sertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske 

dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av det 

meldte organ. 

10.  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske 

dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. 

11.  Representant 

Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 10, forutsatt at de 

er angitt i fullmakten. 

B. EU-typeprøving av heiser 

1.  EU-typeprøving av heiser er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den 

tekniske konstruksjonen til en typeheis, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller variant av, og 

kontrollerer og bekrefter at typeheisens eller heisens tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

EU-typeprøving av en heis omfatter undersøkelse av et representativt eksemplar av en ferdigoppbygd heis. 

2.  Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av installatøren eller dennes representant til ett enkelt meldt organ 

etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen, 

d)  opplysninger om stedet der heiseksemplaret kan bli undersøkt. Heiseksemplaret som presenteres for under-

søkelse, skal omfatte tilslutningsdeler og kunne betjene minst tre nivåer (det øverste, det nederste og et 

mellomliggende), 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante 

harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte 

resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos 

installatøren eller av et annet prøvingslaboratorium på installatørens vegne og ansvar. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde 

a)  en beskrivelse av typeheisen med tydelig angivelse av hvilke variasjoner som tillates av typeheisen, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,  
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c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer, 

d)  en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning, 

e)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette 

direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

f)  en kopi av EU-samsvarserklæringene for de sikkerhetskomponenter for heiser som er montert i heisen, 

e)  resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren, 

h) prøvingsrapporter, 

i)  en kopi av bruksanvisningen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I, 

j)  beskrivelse av de tiltak som er iverksatt i installasjonsfasen for å sikre at serieproduserte heiser oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

4.  Det meldte organ skal 

a)  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om den tekniske 

konstruksjonen til en typeheis er tilfredsstillende, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller 

variant av, 

b)  avtale med installatøren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres, 

c)  kontrollere at heiseksemplaret er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere deler 

som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, og deler som er 

konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

d)  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der installatøren har valgt å anvende dem, 

e)  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

løsninger produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende helse- 

og sikkerhetskravene i dette direktiv, i tilfeller der spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er 

anvendt, 

5. Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene 

som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, 

skal det meldte organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten installatørens samtykke. 

6.  Når typen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på den 

berørte heisen, skal det meldte organ utstede et EU-typeprøvingssertifikat til installatøren. Sertifikatet skal 

inneholde installatørens navn og adresse, konklusjonene av EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets 

gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den godkjente typen. 

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere 

under sluttkontrollen om heisene er i samsvar med den godkjente typen. 

Dersom typen ikke oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det meldte 

organ avslå å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette installatøren om dette, med en detaljert 

begrunnelse for avslaget. 

Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt. 
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7.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det 

meldte organ underrette installatøren om dette. 

8.  Installatøren skal underrette det meldte organ om alle endringer av den godkjente typen, herunder variasjoner som 

ikke er angitt i den opprinnelige tekniske dokumentasjonen, som kan ha betydning for om heisen oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprø-

vingssertifikatet. 

Det meldte organ skal undersøke endringen og underrette installatøren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er 

gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det meldte organ skal utstede et 

tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat 

sendes inn, alt etter hva som er relevant. 

9.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til 

dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller 

på andre måter begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning om slike sertifikater og tillegg til dem det har utstedt. 

10.  Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprø-

vingssertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den 

tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av 

det meldte organ. 

11.  Installatøren skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske 

dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. 

12.  Representant 

Installatørens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 8 og 11, forutsatt at de 

er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG V 

SLUTTKONTROLL AV HEISER 

1.  Sluttkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ fastslår og bekrefter at en 

heis som er omfattet av et EU-typeprøvingssertifikat eller konstruert og produsert i samsvar med et godkjent 

kvalitetssystem, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at heisen som installeres, oppfyller de gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og er i samsvar med 

a)  enten en godkjent type beskrevet i et EU-typeprøvingssertifikat, 

b)  eller en heis konstruert og produsert i samsvar med et kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI og EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll dersom konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte 

standardene. 

3. Sluttkontroll 

 Et meldt organ valgt av installatøren skal utføre sluttkontrollen av heisen før den bringes i omsetning, for å 

kontrollere at heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

3.1  Installatøren skal inngi en søknad om sluttkontroll til ett enkelt meldt organ etter eget valg, og skal legge fram 

følgende dokumenter for det meldte organ: 

a)  en oversiktstegning av heisen, 

b)  de tegninger og diagrammer som er nødvendige for sluttkontrollen, særlig styrekretsskjemaer, 

c)  en kopi av bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.2, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

 Det meldte organ kan ikke kreve detaljerte tegninger eller nøyaktige opplysninger som ikke er nødvendige for å 

kontrollere heisens samsvar. 

 Nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal 

utføres for å kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

3.2  Undersøkelsene skal bestå av minst ett av følgende elementer: 

a)  gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den godkjente 

typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet i henhold til vedlegg IV del B, 

b)  gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den heisen som er 

konstruert og produsert i samsvar med et godkjent kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI, og dersom 

konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte standardene, at den er i samsvar med EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll. 

3.3  Prøvingene av heisen skal minst omfatte følgende: 

a)  heisens drift både tom og med høyeste last for å sikre korrekt installasjon og drift av sikkerhetsinnretningene 

(endebrytere, låseinnretninger osv.), 

b)  heisens drift både med høyeste last og tom for å sikre at sikkerhetsinnretningene fungerer korrekt i tilfelle 

strømbrudd, 

c)  statisk prøving med en last tilsvarende 1,25 ganger nominell last. 
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 Nominell last skal være som nevnt i vedlegg I nr. 5. 

 Etter disse prøvingene skal det meldte organ kontrollere at det ikke har oppstått noen feil eller forringelse som 

kan påvirke bruken av heisen. 

4.  Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det meldte organ 

påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 

19 og utferdige et sertifikat om sluttkontroll som angir de undersøkelsene og prøvingene som er utført. 

 Det meldte organ skal fylle ut de tilsvarende sidene i journalene nevnt i vedlegg I punkt 6.2. 

 Dersom det meldte organ nekter å utstede sertifikatet om sluttkontroll, skal det gi en nærmere begrunnelse for 

avslaget og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om sluttkontroll, 

skal søknaden rettes til samme meldte organ. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

5.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen og sertifikatet om sluttkontroll til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen 

ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for 

vedkommende myndigheter. 

6.  Kommisjonen og medlemsstatene skal på anmodning kunne få en kopi av sertifikatet om sluttkontroll. 

7. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1 og 5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens 

vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

TYPESAMSVAR FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV 

PRODUKTER 

(modul E) 

1.  Typesamsvar for sikkerhetskomponenter for heiser basert på kvalitetssikring av produkter er den del av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en produsents kvalitetssystem for å sikre at 

sikkerhetskomponentene for heiser produseres og overvåkes i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, 

oppfyller nevnte krav. 

2. Produsentens forpliktelser 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for sluttkontroll og prøving av sikkerhetskomponentene for 

heiser som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for den berørte sikkerhetskomponenten for 

heiser til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  adressen til lokalene der sluttkontrollen og prøvingen av sikkerhetskomponentene for heiser utføres, 

d)  alle relevante opplysninger om sikkerhetskomponentene for heiser som skal produseres, 

e)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

f) den tekniske dokumentasjonen for de godkjente sikkerhetskomponentene for heiser og en kopi av EU-

typeprøvingssertifikatet. 

3.2  I henhold til kvalitetssystemet skal hver sikkerhetskomponent for heiser kontrolleres, og hensiktsmessige 

prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å sikre at den 

oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal 

dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. 

Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, 

håndbøker og registre på en ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål, 

b)  organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet, 

c)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter produksjon, 

d)  metoder for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt, og 

e)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.   
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 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 

i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

 Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav f) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser 

for å sikre at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller nevnte krav. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og 

til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten eller hans representant skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet 

om alle endringer av kvalitetssystemet som planlegges. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer 

til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til de lokaler der sluttkontroll, prøving og 

lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  teknisk dokumentasjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal jevnlig foreta revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitets-

systemet, og skal oversende produsenten en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk i de av produsentens lokaler der sluttkontroll og prøving 

av sikkerhetskomponentene for heiser finner sted. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitets-

systemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport 

dersom det ble utført prøvinger. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent for heiser som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent for heiser og kunne 

stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent for heiser den er utarbeidet for. 
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6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i omsetning, kunne 

framlegge for de nasjonale myndigheter 

a)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav f), 

b)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.5 tredje ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for melder-

myndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av 

kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt 

om godkjenning av kvalitetssystemer. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

SAMSVAR FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER BASERT PÅ FULLSTENDIG 

KVALITETSSIKRING  

(modul H) 

1.  Samsvar for sikkerhetskomponenter for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring av er den del av fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en produsents kvalitetssystem for å sikre at 

sikkerhetskomponentene for heiser konstrueres, produseres, kontrolleres og prøves slik at de er i samsvar med 

gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav. 

2. Produsentens forpliktelser 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, sluttkontroll og prøving av 

sikkerhetskomponenter for heiser som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  adressen til lokalene der sikkerhetskomponentene for heiser konstrueres, produseres, kontrolleres og prøves, 

c)  alle relevante opplysninger om sikkerhetskomponentene for heiser som skal produseres, 

d)  den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3 i vedlegg IV del A for én type av hver kategori sik-

kerhetskomponenter for heiser som skal produseres, 

e)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

f)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. Alle 

elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte 

i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det 

mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til konstruksjon og 

produktkvalitet, 

b)  tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom relevante 

harmoniserte standarder ikke vil bli anvendt eller ikke vil bli anvendt fullt ut, de metoder, herunder andre 

relevante tekniske spesifikasjoner, som vil bli brukt for å sikre at vilkårene nevnt i nr. 1 vil bli oppfylt, 

c)  teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved konstruksjon av sikkerhetskomponentene for 

heiser for å kontrollere og verifisere konstruksjonen, 

d)  de tilsvarende teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll 

og kvalitetssikring, 

e)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten av dem,  
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f)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

g)  metoder for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og for at 

kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 

i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I 

og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller nevnte 

krav. 

 Produsenten og eventuelt dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og 

til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer 

til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av under-

søkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene fastsatt i kvalitetssystemets konstruksjonsdel, for eksempel resultater av analyser, 

beregninger og prøvinger, 

c)  teknisk dokumentasjon for sikkerhetskomponentene for heiser som produseres, 

d)  kvalitetsregistrene fastsatt i produksjonsdelen av det fullstendige kvalitetssystemet, for eksempel inspek-

sjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ 

om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det 

skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger. 
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5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent for heiser som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent for heiser og kunne 

stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent for heiser den er utarbeidet for. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i omsetning, kunne 

framlegge for de nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5 første ledd, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5 tredje ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av 

kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt 

om godkjenning av kvalitetssystemer. 

 Det meldte organ skal oppbevare en kopi av beslutningen om godkjenning med vedlegg og tillegg og den 

tekniske dokumentasjonen i 15 år fra utstedelsesdato. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

SAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

(modul G) 

1.  Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et 

meldt organ vurderer om en heis oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

2.1  Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at heisen 

oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fastsatt i vedlegg I. 

2.2  Installatøren skal inngi en søknad om verifisering av enkelteksemplarer til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  stedet der heisen er installert, 

c)  en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

d)  den tekniske dokumentasjonen. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

 Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer: 

a)  beskrivelse av heisen, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer, 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer, 

d)  en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning, 

e)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette 

direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

f)  en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene for de sikkerhetskomponenter for heiser som er montert i heisen, 

g)  resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren, 

h)  prøvingsrapporter, 

i)  en kopi av bruksanvisningen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I. 

4. Verifisering 

 Et meldt organ valgt av installatøren skal undersøke den tekniske dokumentasjonen og heisen og utføre 

hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder, og/eller tilsvarende prøvinger, for å 

kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

Prøvingene skal omfatte minst prøvingene nevnt i nr. 3.3 i vedlegg V. 
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 Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det meldte organ 

utstede et samsvarssertifikat for de prøvingene som er utført. 

 Det meldte organ skal fylle ut de relevante sidene i journalen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I. 

 Dersom det meldte organ nekter å utstede samsvarssertifikatet, skal det gi en nærmere begrunnelse for avslaget 

og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om verifisering av 

enkelteksemplarer, skal søknaden rettes til samme meldte organ. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av samsvarssertifikatet. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 2.2, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

5.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi 

av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Installatøren skal kunne framlegge en kopi av samsvarssertifikatet og den tekniske dokumentasjonen for de 

nasjonale myndigheter i ti år fra den dato da heisen ble brakt i omsetning. 

7. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 2.2 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens 

vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

TYPESAMSVAR BASERT PÅ STIKKPRØVEKONTROLL FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

(modul C 2) 

1.  Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt 

organ utfører kontroller av sikkerhetskomponenter for heiser for å sikre at de er i samsvar med den godkjente 

typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de 

er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at 

produserte sikkerhetskomponenter for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om stikkprøvekontroll til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle relevante opplysninger om de produserte sikkerhetskomponentene for heiser, 

d)  adressen til de lokalene der prøven av sikkerhetskomponentene for heiser kan tas. 

4.  Det meldte organ skal utføre eller få utført kontroller på sikkerhetskomponenter for heiser med tilfeldige 

mellomrom. Et passende prøveutvalg av de ferdige sikkerhetskomponentene for heiser, som tas på stedet av det 

meldte organ, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder 

og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å 

kontrollere at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. I tilfeller der en eller flere av 

de kontrollerte sikkerhetskomponentene for heiser ikke oppfyller vilkårene, skal det meldte organ treffe 

hensiktsmessige tiltak. 

 De punkter det skal tas hensyn til ved kontrollen av sikkerhetskomponentene for heiser, vil bli fastsatt ved felles 

avtale mellom alle de meldte organer som har ansvar for denne framgangsmåten, idet det tas hensyn til de 

vesentlige egenskaper ved sikkerhetskomponentene for heiser. 

 Det meldte organ skal utstede et typesamsvarssertifikat for de undersøkelsene og prøvingene som er utført. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av typesamsvarssertifikatet. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, dettes identifika-

sjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent for heiser som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent for heiser og kunne 

stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent for heiser den er utarbeidet for. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til 

nr. 2. 

 ______  
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VEDLEGG X 

TYPESAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER 

(modul E) 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

et meldt organ vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i samsvar med den 

godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og produsert i henhold til 

et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller de gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for sluttkontroll og prøving av heisen som angitt i nr. 3, 

og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte heisene til ett enkelt meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres, 

e)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  I henhold til kvalitetssystemet skal hver enkelt heis undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til 

relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å sikre at den oppfyller de 

gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og 

ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet 

skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og kvalitetsregistre på en 

ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål, 

b)  organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet, 

c)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før produktet bringes i omsetning, herunder minst prøvingene 

fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg V, 

d)  metoder for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt, 

e)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard. 

 Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha 

kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et 

vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på installasjonsstedet.  
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 Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og 

en begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 

og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.4.1  Installatøren skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i systemet. 

3.4.2  Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

 Det meldte organ skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i 

samsvar med artikkel 18 og 19. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Installatøren skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons- og prø-

vingslokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  teknisk dokumentasjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organ skal jevnlig foreta revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og anvender 

kvalitetssystemet, og skal oversende produsenten en revisjonsrapport. 

4.4 Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på steder der heiser installeres. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at 

kvalitetssystemet og heisen fungerer tilfredsstillende. Det skal gi installatøren en rapport om besøket samt en 

prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger. 

5.  Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at den siste heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de 

nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

6.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 
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 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitets-

systemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om 

godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har 

utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer. 

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

7.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En 

kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

SAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ FULLSTENDIG KVALITETSSIKRING PLUSS 

KONSTRUKSJONSKONTROLL 

(modul H1) 

1.  Samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll er den del av fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en installatørs kvalitetssystem og eventuelt 

konstruksjonen av heisene for å sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sik-

kerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, montering, installasjon, 

sluttkontroll og prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. Det skal 

i samsvar med nr. 3.3 ha blitt undersøkt at heisene har en hensiktsmessig teknisk konstruksjon. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, særlig opplysninger som gjør det mulig å 

forstå sammenhengen mellom heisens konstruksjon og virkemåte, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3 i vedlegg IV del B, 

e)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I. Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en 

systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og 

kvalitetsregistre på en ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til konstruksjon og 

produktkvalitet, 

b)  tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom relevante 

harmoniserte standarder ikke vil bli anvendt fullt ut, de metoder, herunder andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, som vil bli brukt for å sikre at de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt, 

c)  teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved konstruksjon av heiser for å kontrollere og 

verifisere konstruksjonen, 

d)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres ved godkjenning av leveranser av materialer, deler og 

delenheter, 

e)  de tilsvarende teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved montering, installasjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

f)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før (kontroll av installasjonsforhold: heissjakt, heismaskinrom 

osv.), under og etter installasjon (herunder minst prøvingene fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg V),  
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g)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

h)  metoder for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og for at 

kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3 Konstruksjonskontroll 

3.3.1  Dersom konstruksjonen ikke er fullstendig i samsvar med harmoniserte standarder, skal det meldte organ 

undersøke om konstruksjonen er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I, og dersom den er det, utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll til installatøren som angir 

sertifikatets gyldighetstid og inneholder de opplysninger som kreves for å kunne identifisere den godkjente 

konstruksjonen. 

3.3.2  Dersom konstruksjonen ikke oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I, skal det meldte organ nekte å utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll og skal underrette 

installatøren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget. 

 Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende 

utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever 

ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette installatøren om dette. 

3.3.3  Installatøren skal holde det meldte organ som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, underrettet 

om alle endringer av den godkjente konstruksjonen som kan ha betydning for samsvaret med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever ytterligere 

godkjenning fra det meldte organ som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, i form av et tillegg 

til det opprinnelige EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll. 

3.3.4  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller 

eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning 

gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller 

tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-sertifikater for konstruksjonskontroll 

og/eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 

begrenset, og på anmodning, om sertifikater og/eller tillegg til disse som de har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-sertifikatene 

for konstruksjonskontroll og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en 

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene gjennomført av det meldte organ. 

3.3.5  Installatøren skal kunne stille en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg og 

den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i 

omsetning. 

3.4 Vurdering av kvalitetssystemet 

 Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard. 

 Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha 

kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et 

vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d) for å kontrollere 

installatørens evne til å identifisere de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I 

og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at heisen oppfyller nevnte krav.  
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 Installatøren og eventuelt dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

3.5  Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 

og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

 Installatøren skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

 Det meldte organ skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i 

samsvar med artikkel 18 og 19. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Installatøren skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, 

monterings-, installasjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, 

særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistreringer som fastsatt i kvalitetssystemets konstruksjonsdel, for eksempel resultater av 

analyser, beregninger og prøvinger, 

c)  kvalitetsregistrene fastsatt i den delen av kvalitetssystemet som gjelder godkjenning av leveranser og 

installasjon, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk i lokalene til installatøren eller på stedet der heisen 

skal installeres. Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å 

kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi installatøren en rapport om besøket samt 

en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger. 

5.  Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5 annet ledd, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.5 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

6.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av fullstendige 

kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre til-

gjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er 

avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 
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 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitets-

systemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om 

godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt. 

 Det meldte organ skal oppbevare en kopi av beslutningen om godkjenning med vedlegg og tillegg og den 

tekniske dokumentasjonen i 15 år fra utstedelsesdato. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har 

utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer. 

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

7.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En 

kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

TYPESAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN 

(modul D) 

1.  Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen er den del av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i 

samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og 

produsert i henhold til et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller 

de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, montering, installasjon, sluttkontroll og 

prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres, 

e)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og 

ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet 

skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet, 

b)  teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, 

c)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter installasjon, 

d)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap 

om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i fastsatt i vedlegg I.  
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 Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted. 

 Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og 

en begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 

og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.4.1  Installatøren skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i systemet. 

3.4.2  Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

 Det meldte organ skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i 

samsvar med artikkel 18 og 19. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Installatøren skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, monterings-, installasjons-, 

inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  teknisk dokumentasjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos installatøren. Ved slike besøk kan det meldte 

organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi installatøren en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom 

det ble utført prøvinger. 

5.  Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

6. Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitets-

systemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om 

godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har 

utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer. 
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7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

7.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En 

kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______   
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VEDLEGG XIII 

DEL A 

Opphevet direktiv med oversikt over senere endringer 

(nevnt i artikkel 47) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/16/EF 

(EFT L 213 av 7.9.1995, s. 1). 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Bare vedlegg I nr. 10 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF 

(EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24). 

Bare artikkel 24 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav i) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoer for anvendelse 

(nevnt i artikkel 45) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

95/16/EF 1. januar 1997 1. juli 1997 

2006/42/EF, artikkel 24 29. juni 2008 29. desember 2009 
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VEDLEGG XIV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 95/16/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 første ledd 

— Artikkel 1 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 1 nr. 2 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 tredje ledd  

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 4 første strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 6 

Artikkel 1 nr. 4 annet strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 5 

Artikkel 1 nr. 4 fjerde strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 7 

Artikkel 1 nr. 4 femte strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd Artikkel 16 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 4 tredje ledd Artikkel 16 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 3 

— Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 3 første ledd Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 3 annet ledd Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 — 

— Artikkel 7–14 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 14 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 og 4 Artikkel 42 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd Artikkel 38 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 annet ledd Artikkel 38 nr. 5 

Artikkel 7 nr. 2 første ledd Artikkel 39 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 3  

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 40 nr. 4 
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Direktiv 95/16/EF Dette direktiv 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) Artikkel 15 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b) og c) — 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 16 

Artikkel 8 nr. 3 første og tredje strekpunkt Artikkel 17 nr. 2 og artikkel 19 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 3 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 4 — 

Artikkel 8 nr. 5 Artikkel 12 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 20 

Artikkel 9 nr. 2  

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 30 nr. 1 

 — 

Artikkel 10 nr. 1 — 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 3 — 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) Artikkel 41 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav b) — 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 43 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 45 nr. 2 

Artikkel 16 Artikkel 46 

Artikkel 17 Artikkel 49 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II del A Vedlegg II del A 

Vedlegg II del B Vedlegg II del B 

Vedlegg III Artikkel 18 

Vedlegg IV Vedlegg III 

Vedlegg V del A Vedlegg IV del A 

Vedlegg V del B Vedlegg IV del B 

Vedlegg VI Vedlegg V 

Vedlegg VII — 

Vedlegg VIII Vedlegg VI 

Vedlegg IX Vedlegg VII 
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Direktiv 95/16/EF Dette direktiv 

Vedlegg X Vedlegg VIII 

Vedlegg XI Vedlegg IX 

Vedlegg XII Vedlegg X 

Vedlegg XIII Vedlegg XI 

Vedlegg XIV Vedlegg XII 

— Vedlegg XIII 

— Vedlegg XIV 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til 

rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes 

dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 696/2014 

av 24. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for erukasyre i 

vegetabilske oljer og fettstoffer og i næringsmidler som inneholder vegetabilske oljer og 

fettstoffer(*) 

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) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler. 

2) I rådsdirektiv 76/621/EØF(3) fastsettes grenseverdien for erukasyre i oljer og fett beregnet på konsum og i 

næringsmidler som inneholder tilsatte oljer og fett. Erukasyre er et naturlig plantetoksin som er et forurensende stoff i 

henhold til definisjonen av «forurensende stoff» i forordning (EØF) nr. 315/93, ettersom forekomsten av erukasyre i 

næringsmidler er et resultat av landbruksproduksjonen og særlig av valget av sort. For å forenkle regelverket bør det 

fastsettes en grenseverdi for erukasyre i forordning (EF) nr. 1881/2006. Videre bør bestemmelsene om næringsmidler 

med et fettinnhold på 5 % eller mindre harmoniseres. Direktiv 76/621/EØF bør deretter oppheves og erstattes av en 

selvstendig rettsakt. 

3) I uttalelsen avgitt 17. september 1993 om grunnleggende krav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(4) 

understreket Vitenskapskomiteen for næringsmidler at det bør fastsettes en grenseverdi for erukasyre. 

4) I kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(5) fastsettes en strengere grenseverdi for erukasyre i morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger, og denne grenseverdien bør også angis i forordning (EF) nr. 1881/2006. 

5) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 20. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Rådsdirektiv 76/621/EØF av 20. juli 1976 om fastsettelse av en maksimumsverdi for erukasyre i olje og fett beregnet på direkte konsum og 

i næringsmidler tilsatt olje eller fett (EFT L 202 av 28.7.1976, s. 35). 

(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf 

(5) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/65/19 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nytt avsnitt 8 «Naturlige plantetoksiner» lyde: 

«Avsnitt 8: Naturlige plantetoksiner 

Næringsmidler(1) Grenseverdi (g/kg) 

8.1 Erukasyre  

8.1.1 Vegetabilske oljer og fettstoffer 50(*) 

8.1.2 Næringsmidler tilsatt vegetabilske oljer og fettstoffer, unntatt næringsmidlene 

det vises til i nr. 8.1.3 

50(*) 

8.1.3 Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(8) 10(*) 

(*) Grenseverdien viser til innholdet av erukasyre, beregnet ut fra samlet mengde fettsyrer i næringsmiddelets fettbestanddel. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1135/2014 

av 24. oktober 2014 

om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert 

sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter

kalt «Myndigheten».

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta hensyn til Myndighetens uttalelse når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander.

5) Etter en søknad fra Rank Nutrition Ltd, innlevert i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om økning av gravides folatstatus gjennom

tilskudd av folat, og redusert risiko for nevralrørsdefekter (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00265)(2). Søkerens foreslåtte

påstand hadde følgende ordlyd: «Tilskudd av folsyre øker folatinnholdet i de røde blodlegemene hos gravide. Lavt

folatinnhold i de røde blodlegemene hos gravide øker faren for nevralrørsdefekter hos det voksende fosteret.»

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte med at det på 
grunnlag av de framlagte opplysningene kunne fastslås en årsakssammenheng mellom økning av folatstatusen hos 
gravide gjennom tilskudd av folat, og redusert risiko for nevralrørsdefekter. En helsepåstand som gjenspeiler denne 
konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på EU-listen 
over tillatte påstander.

7) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det fastsatt at en positiv uttalelse om godkjenning av en

helsepåstand skal inneholde bestemte opplysninger. Disse opplysningene bør derfor angis i vedlegget til denne

forordning for den påstanden som godkjennes, og bør, dersom det er relevant, omfatte påstandens reviderte ordlyd,

særlige vilkår for bruk av påstanden, eventuelle vilkår eller restriksjoner for bruk av næringsmiddelet og/eller en

tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og Myndighetens

uttalelse.

8) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Påstander

som i kraft av sin ordlyd har samme betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand fordi de viser til samme

sammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en bestanddel av et næringsmiddel på den ene

siden, og helse på den andre siden, bør derfor være underlagt de samme vilkårene for bruk som er angitt i vedlegget til

denne forordning.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og

dyrehelsen —

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 20. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2013, 11(7): 3328. 

2019/EØS/65/20 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning kan brukes om næringsmidler som bringes i omsetning i Den

europeiske union, i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Helsepåstanden nevnt i nr. 1 skal føres opp på EU-listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF)

nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

TILLATT HELSEPÅSTAND 

Søknad – relevante 

bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Søker – adresse 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller 

begrensninger for 

bruk av nærings-

middelet og/eller en 

tilleggserklæring 

eller -advarsel 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 

bokstav a) – helsepå-

stand om redusert 

sykdomsrisiko 

Rank Nutrition Ltd, 

Long Barn, Etchden 

Court, Bethersden, 

Kent, TN26 3DP, Det 

forente kongerike. 

Folsyre Tilskudd av folsyre øker 

gravides folatstatus. Lav 

folatstatus hos gravide 

øker faren for nevral-

rørsdefekter hos det 

voksende fosteret. 

Påstanden kan bare brukes om næringsmidler som 

inneholder minst 400 μg folsyre per daglig dose. 

Forbrukeren skal underrettes om at målgruppen er 

kvinner i fertil alder, og at den gunstige virkningen 

oppnås ved tilskudd av 400 μg folsyre per dag i minst én 

måned før og opptil tre måneder etter befruktningen. 

Q-2013-00265 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1154/2014 

av 29. oktober 2014 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering.

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta hensyn til Myndighetens uttalelse når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander.

5) Etter en søknad fra EJP Pharmaceutical Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av sink og forebygging av dårlig ånde

(spørsmål nr. EFSA-Q-2010-01092)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Forebygger dårlig ånde ved

å nøytralisere flyktige svovelforbindelser i munnen og munnhulen».

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 1. juni 2011 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den

konkluderte med at påstanden «forebygger dårlig ånde ved å nøytralisere flyktige svovelforbindelser i munnen og

munnhulen» gjelder åndens lukt, og ikke en kroppsfunksjon, som er et krav i henhold til artikkel 13 i forordning (EF)

nr. 1924/2006. I forbindelse med vurderingen av påstanden ble søkeren anmodet om å redegjøre for hvordan den

foreslåtte påstanden er knyttet til en kroppsfunksjon. Søkeren hevdet at produksjonen av flyktige svovelforbindelser og

halitosis som en del av bakteriefloraen i munnen og munnhulen er knyttet til munnens og munnhulens funksjon og

dermed til en kroppsfunksjon. Myndigheten påpekte imidlertid at den framlagte dokumentasjonen ikke beviste at den

kjemiske nøytraliseringen av flyktige svovelforbindelser i munnen for å forbedre dårlig ånde, utgjør en fysiologisk

virkning knyttet til en kroppsfunksjon. Søkeren har derfor ikke dokumentert at sink har en fysiologisk virkning knyttet

til en kroppsfunksjon, som er påkrevd i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

7) Etter en søknad fra Leiber GmbH, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten

bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Yestimun® og forsvar mot sykdomsframkallende stoffer i

de øvre luftveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00761)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Daglig

inntak av Yestimun® bidrar til å opprettholde kroppens forsvar mot sykdomsframkallende stoffer».

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 30.10.2014, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 20. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2011, 9(6): 2169. 

(3) EFSA Journal 2013, 11(4): 3159. 

2019/EØS/65/21 
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8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. april 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av

Yestimun® ((1,3)-(1,6)-β-D-glukaner fra celleveggen hos ølgjær) og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed

ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

9) Etter en søknad fra Vivatech, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten

bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Transitech® og en forbedring av tarmfunksjonen som 

opprettholdes etter at inntaket av næringsmiddelet har opphørt (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00087)(1). Søkerens

foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Forbedrer og gir varig regulering av tarmpassasjen.»

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av

Transitech® og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF)

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

11) Etter en søknad fra Clasado Limited, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Bimuno® GOS og reduksjon av mage- og 

tarmplager (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-01007)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Regelmessig

daglig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere mage- og tarmplager».

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 18. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte

med at den allerede hadde vurdert en helsepåstand om Bimuno® GOS og reduksjon av mage- og tarmplager inngitt i

samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 med negativt utfall(3), og at de tilleggsopplysningene

søkeren hadde framlagt, ikke kunne brukes som vitenskapelig belegg for påstanden. Ettersom påstanden dermed ikke

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

13) Etter en søknad fra Fuko Pharma Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningen av Lactobacillus rhamnosus GG og

opprettholdelse av normal avføring ved antibiotikabehandling (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00015)(4). Søkerens foreslåtte

påstand hadde følgende ordlyd: «Lactobacillus rhamnosus GG for opprettholdelse av normal avføring ved oral

antibiotikabehandling».

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 18. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom

inntak av Lactobacillus rhamnosus GG og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

15) Etter en søknad fra Gelita AG, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av VeriSol®P og en forandring i hudens elastisitet som fører til en

forbedring av hudens funksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00839)(5). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd:

«Karakteristisk kollagenpeptidblanding (kollagenhydrolysat) som har en gunstig fysiologisk virkning på bevaringen av

sunn hud, noe som vises gjennom økt hudelastisitet og færre rynker, ved å bidra til en normal kollagen- og elastinsyntese».

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 20. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom

inntak av VeriSol®P og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF)

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

(1) EFSA Journal 2013, 11(6): 3258. 

(2) EFSA Journal 2013, 11(6): 3259. 

(3) EFSA Journal 2011, 9(12): 2472. 

(4) EFSA Journal 2013, 11(6): 3256. 

(5) EFSA Journal 2013, 11(6): 3257. 
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17) Etter en søknad fra Pharmatoka S.A.S., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av proantocyanidiner i Urell® og reduksjon

av bakteriell kolonisering i urinveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00700)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant

annet følgende ordlyd: «Proantocyanidiner fra Urell® bidrar til å styrke forsvaret mot bakterielle sykdomsframkallende

stoffer i de nedre urinveiene».

18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom

inntak av proantocyanidiner i Urell® og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

19) Etter en søknad fra Institute of Cellular Pharmacology (ICP) Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning

(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Preservation® og

rask gjenoppretting av cellenes aktivitet etter stress (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00021)(2). Søkerens foreslåtte påstand

hadde følgende ordlyd: «Forbedrer den fysiologiske responsen på stress ved å framskynde aktiveringen av

varmesjokkproteiner (HSP-er) og opprettholder et effektivt HSP-nivå, slik at organismen er aktivert dersom cellen

skulle utsettes for ytterligere stress».

20) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den

konkluderte med at den påståtte virkningen som søkeren viste til, var generell og uspesifikk, og at henvisningene fra

søkeren ikke ga opplysninger som kunne danne grunnlag for å fastslå en spesifikk gunstig fysiologisk virkning.

Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

21) Helsepåstandene i denne forordning er helsepåstander som nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)

nr. 1924/2006, som omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 nr. 5 i nevnte forordning inntil listen over

tillatte helsepåstander er vedtatt, forutsatt at de oppfyller kravene i forordningen.

22) Listen over tillatte helsepåstander ble vedtatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(3) og har vært anvendt siden

14. desember 2012. For påstander nevnt i artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 der Myndighetens vurdering

eller Kommisjonens behandling ikke er avsluttet innen 14. desember 2012, og som i samsvar med denne forordning ikke 

er oppført på listen over tillatte helsepåstander, bør det fastsettes en overgangsperiode der de fortsatt kan brukes, slik at 

både driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende nasjonale myndigheter kan tilpasse seg forbudet mot 

slike påstander. 

23) De merknadene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne og allmennheten i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning

(EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning.

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og

dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning, skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander nevnt i

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2. Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt brukes i høyst

seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

(1) EFSA Journal 2013, 11(7): 3326. 

(2) EFSA Journal 2013, 11(7): 3330. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

AVSLÅTTE HELSEPÅSTANDER 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Sink Forebygger dårlig ånde ved å 

nøytralisere flyktige svovelforbindelser 

i munnen og munnhulen. 

Q-2010-01092 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Yestimun® Daglig inntak av Yestimun® bidrar til å 

opprettholde kroppens forsvar mot 

sykdomsframkallende stoffer. 

Q-2012-00761 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Transitech® Forbedrer og gir varig regulering av 

tarmpassasjen. 

Q-2013-00087 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Bimuno® GOS Regelmessig daglig inntak av 1,37 g 

galakto-oligosakkarider fra Bimuno® 

kan redusere mage- og tarmplager. 

Q-2012-01007 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

Lactobacillus rhamnosus GG for 

opprettholdelse av normal avføring ved 

oral antibiotikabehandling. 

Q-2013-00015 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

VeriSol®P Karakteristisk kollagenpeptidblanding 

(kollagenhydrolysat) som har en gunstig 

fysiologisk virkning på bevaringen av 

sunn hud, noe som vises gjennom økt 

hudelastisitet og færre rynker, ved å 

bidra til en normal kollagen- og 

elastinsyntese. 

Q-2012-00839 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Proantocyanidiner i 

Urell® 

Proantocyanidiner fra Urell® bidrar til å 

styrke forsvaret mot bakterielle 

sykdomsframkallende stoffer i de nedre 

urinveiene. 

Q-2012-00700 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Preservation® Forbedrer den fysiologiske responsen på 

stress ved å framskynde aktiveringen av 

varmesjokkproteiner (HSP-er) og 

opprettholder et effektivt HSP-nivå, slik 

at organismen er aktivert dersom cellen 

skulle utsettes for ytterligere stress. 

Q-2013-00021 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 686/2014 

av 20. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 983/2009 og (EU) nr. 384/2010 med hensyn til vilkårene 

for bruk av visse helsepåstander om fytosterolers og fytostanolers senkende virkning på  

LDL-kolesterolet i blodet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det fastsatt at søknader om godkjenning av helsepåstander skal sendes til 

vedkommende nasjonale myndighet i den berørte medlemsstat. Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

slike søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt «Myndigheten». 

Myndigheten skal avgi uttalelse om helsepåstanden og videresende den til Kommisjonen, som skal treffe beslutning om 

godkjenning av helsepåstanden, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

2) I henhold til artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan en positiv uttalelse fra Myndigheten om godkjenning 

av en helsepåstand inneholde særlige vilkår for bruk av påstanden. 

3) En godkjenning av helsepåstander kan endres på anmodning fra søkeren eller brukeren i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, eller som følge av en uttalelse fra Myndigheten avgitt på eget initiativ eller etter en 

anmodning fra en medlemsstat eller fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

4) Som følge av Myndighetens uttalelse avgitt på anmodning fra Kommisjonen og en lignende anmodning fra Frankrike 

om muligheten til å opplyse om en kvantitativ virkning i helsepåstander om fytosterolers/fytostanolesteres senkende 

virkning på LDL-kolesterolet i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00530 og Q-2009-00718)(2), endret Kommisjonen 

ved forordning (EU) nr. 376/2010(3) vilkårene for bruk av to helsepåstander om fytosterolers og fytostanolesteres 

senkende virkning på blodkolesterolet, som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 983/2009(4), ved å angi en 

kvantitativ virkning. På grunnlag av samme uttalelse fra Myndigheten godkjente Kommisjonen ved forordning (EU) 

nr. 384/2010(5) en helsepåstand om fytosterolers/fytostanolesteres senkende virkning på LDL-kolesterolet i blodet og 

fastsatte vilkår for bruk av angivelsen av kvantitativ virkning. 

5) Etter å ha mottatt en søknad fra Raisio Nutrition Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om fytostanolers og fytostanolesteres 

senkende virkning på LDL-kolesterolet i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-00851)(6). Helsepåstanden som søkeren 

foreslo, var formulert slik: «Daglig inntak av 3 g fytostanoler i esterform er vist å redusere kolesterolinnholdet i blodet 

med 12 %. Et høyt kolesterolinnhold er en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom.» Søkeren anmodet også 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 22. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2009; 1175, 1-9. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 376/2010 av 3. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 983/2009 om godkjenning og avslag på 

godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 111 av 

4.5.2010, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 983/2009 av 21. oktober 2009 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om 

næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 384/2010 av 5. mai 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om 

næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn (EUT L 113 av 6.5.2010, s. 6). 

(6) EFSA Journal 2012; 10(5):2692. 
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om at angivelsen av hvor lenge det minst tar før virkningen oppnås, settes til 1–2 uker, og at godkjenningen gis for 

påstander som gjelder en lang rekke næringsmidler, herunder smørbare fettstoffer, melkeprodukter, ost, rugbrød, 

havremel, gjærede soyamelkbaserte produkter (produkter av typen yoghurt til å drikke eller spise med skje) og 

havrebaserte melkedrikker. 

6) På grunnlag av de framlagte opplysninger fastslo Myndigheten i sin uttalelse, som Kommisjonen og medlemsstatene 

mottok 16. mai 2012, at fytostanolestere ved et daglig inntak på 3 gram (område: 2,7–3,3) senker LDL-kolesterolet i 

blodet med 11,4 % (95 % konfidensintervall (KI): 9,8–13,0), og at det tar minst 2–3 uker før maksimal senkende 

virkning av fytostanolestere på LDL-kolesterolet i blodet oppnås. Videre fastslo Myndigheten at selv om næringsmidler 

tilsatt fytostanolestere, f.eks. smørbare produkter av typen margarin, majones, salatdressinger og melkeprodukter som 

melk, yoghurt, herunder yoghurt med lavt fettinnhold, og ost, er vist å senke konsentrasjonen av LDL-kolesterol i 

blodet, er omfanget av den kolesterolsenkende virkningen av fytostanoler tilsatt i andre typer næringsmidler ikke like 

godt dokumentert. 

7) Unilever PLC og Unilever NV har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om endring 

av vilkårene for bruk av helsepåstander om fytosterolers og fytostanolers senkende virkning på LDL-kolesterolet i blodet 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2011-01241)(1). Endringen gjelder omfanget av den LDL-kolesterolsenkende virkningen (7–12 %) 

ved et daglig inntak av fytosteroler og fytostanoler på mellom 1,5 og 3 gram. Søkeren anmodet også om at angivelsen av 

hvor lenge det minst tar før virkningen oppnås, settes til 1–2 uker. 

8) På grunnlag av de framlagte opplysninger fastslo Myndigheten i sin uttalelse, som Kommisjonen og medlemsstatene 

mottok 16. mai 2012, at fytosteroler og fytostanolestere ved et daglig inntak på 3 gram (område: 2,6–3,4 g) senker LDL-

kolesterolet i blodet med 11,3 % (95 % konfidensintervall (KI): 10,0–12,5), og at det minst tar 2–3 uker før maksimal 

senkende virkning av fytosteroler og fytostanoler på LDL-kolesterolet i blodet oppnås. I sin vurdering påpekte 

Myndigheten også at fytosteroler og fytostanoler ved et daglig inntak på mellom 1,5 og 3 gram har den samme senkende 

virkning på LDL-kolesterolet i blodet. 

9) I henhold til vilkårene for bruk av de godkjente helsepåstandene om fytosteroler, fytostanolestere og fytosteroler/ 

fytostanolestere fastsatt i forordning (EF) nr. 983/2009 og (EU) nr. 384/2010 kan det vises til omfanget av disse stoffenes 

kolesterolsenkende virkning for næringsmidler i visse kategorier. Når det vises til omfanget av den kolesterolsenkende 

virkningen, skal forbrukerne, i henhold til nevnte vilkår, opplyses om at fytosteroler og/eller fytostanolestere ved et daglig 

inntak på mellom 1,5 og 2,4 gram senker LDL-kolesterolet i blodet med 7–10 % innen 2–3 uker. Ettersom ny 

dokumentasjon har vist at det oppnås en tilleggsvirkning med høyere inntak av nevnte stoffer (opptil 3 gram per dag), bør 

nevnte bruksvilkår endres med hensyn til forbrukeropplysningene om omfanget av virkningen og det nødvendige daglige 

inntak, idet det tas hensyn til Myndighetens vitenskapelige uttalelser. 

10) For å sikre at påstandene som er godkjent ved forordning (EF) nr. 983/2009 og (EU) nr. 384/2010, ikke forvirrer eller 

villeder forbrukerne bør bruksvilkårene med hensyn til forbrukeropplysningene om omfanget av den kolesterolsenkende 

virkningen fastsettes på en konsekvent måte. Ettersom fytosteroler og fytostanoler ved et daglig inntak på mellom 1,5 og  

3 gram har samme virkning, bør det angis samme omfang av virkningen for fytosteroler, fytostanolestere og fytosteroler/ 

fytostanolestere. I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004(2) bør inntak av mer enn 3 gram fytosteroler og 

fytostanoler unngås. I bruksvilkårene bør det derfor bare angis et inntak på opptil 3 gram. 

11) Forordning (EF) nr. 983/2009 og (EU) nr. 384/2010 bør derfor endres. 

12) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkere og allmennheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen —  

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(5):2693. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 av 31. mars 2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt 

fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere (EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 983/2009 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 983/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I den første posten (helsepåstanden: «Fytosteroler er vist å senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet. Et høyt kolesterol-

innhold er en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom») gjøres følgende endringer: 

a)  Teksten i femte kolonne («Bruksvilkår for påstanden») skal lyde: 

 «Forbrukeren informeres om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak på 1,5–3 g fytosteroler. Det kan 

vises til omfanget av virkningen bare for næringsmidler i følgende kategorier: smørbare fettstoffer, meieriprodukter, 

majones og salatdressinger. Når det vises til omfanget av virkningen, skal forbrukeren opplyses om området  

«7 til 10 %» for næringsmidler som gir et daglig inntak på 1,5–2,4 gram fytosteroler, eller området «10 til 12,5 %» for 

næringsmidler som gir et daglig inntak på 2,5–3 gram fytosteroler, og at det tar «2 til 3 uker» før virkningen oppnås.» 

b)  Teksten i sjuende kolonne («Referansenummer for EFSA-uttalelse») skal lyde: 

 «Q-2008-085 

 Q-2009-00530 og Q-2009-00718 

 Q-2011-01241» 

2)  I den andre posten (helsepåstanden: «Fytostanolestere er vist å senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet. Høgt 

blodkolesterol er ein risikofaktor i utviklinga av koronar hjartesjukdom») gjøres følgende endringer: 

a)  Teksten i femte kolonne («Vilkår for bruk av påstanden») skal lyde: 

 «Forbrukeren skal informeres om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak på 1,5–3 g fytostanoler. Det 

kan vises til omfanget av virkningen bare for næringsmidler i følgende kategorier: smørbare fettstoffer, meier-

iprodukter, majones og salatdressinger. Når det vises til omfanget av virkningen, skal forbrukeren opplyses om området 

«7 til 10 %» for næringsmidler som gir et daglig inntak på 1,5–2,4 gram fytostanoler, eller «10 til 12,5 %» for nærings-

midler som gir et daglig inntak på 2,5–3 gram fytostanoler, og at det tar «2 til 3 uker» før virkningen oppnås.» 

b)  Teksten i sjuende kolonne («Referansenummer for EFSA-uttalelse») skal lyde: 

 «Q-2008-118 

 Q-2009-00530 og Q-2009-00718 

 Q-2011-00851 

 Q-2011-01241» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EU) nr. 384/2010 

I den første posten i vedlegg I til forordning (EU) nr. 384/2010 (helsepåstanden: «Det er påvist at fytosterolar/fytostanolesterar 

senkar/reduserer blodkolesterolet. Høgt blodkolesterol er ein risikofaktor i utviklinga av koronar hjartesjukdom») gjøres 

følgende endringer: 

a)  Teksten i femte kolonne («Bruksvilkår for påstanden») skal lyde: 

 «Forbrukarane vert informerte om at den gunstige verknaden vert oppnådd ved eit dagleg inntak på 1,5–3 g fytosterolar/ 

fytostanolar. Det kan visast til omfanget av verknaden berre for næringsmiddel innanfor følgjande grupper: gule smørbare 

feittstoff, meieriprodukt, majones og salatdressingar. Når det vert vist til omfanget av verknaden, skal forbrukaren opplysast 

om skalaen «7 til 10 %» for næringsmiddel som gjev eit dagleg inntak på 1,5–2,4 g fytosterolar/fytostanolar, og skalaen «10 til 

12,5 %» for næringsmiddel som gjev eit dagleg inntak på 2,5–3 g fytosterolar/fytostanolar, og at det tek «2 til 3 veker» før 

verknaden vert oppnådd.» 
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b)  Teksten i sjuende kolonne («Referansenummeret til EFSA-fråsegna») skal lyde: 

 «Q-2008-779 

 Q-2009-00530 og Q-2009-00718 

 Q-2011-01241» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 969/2014 

av 12. september 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) i visse ubearbeidede  

frukter og grønnsaker(*) 

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) Unionslisten over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

3) Den 12. november 2012 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat

(E 401) som overflatebehandlingsmidler i visse ferdigpakkede kjølte frukter og grønnsaker som er spiseferdige, og

søknaden ble gjort tilgengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

4) Det er en økende etterspørsel etter friske frukter og grønnsaker, særlig på grunn av at det er bekvemt med spiseklare

produkter og på grunn av de helsemessige fordelene som er knyttet til å konsumere dem.

5) Ferdigpakkede nedkjølte frukter og grønnsaker klare for konsum er friske frukter og grønnsaker som er vasket før de

blir skrelt og/eller snittet og/eller har fått stilken fjernet, blitt pakket og holdt kalde ved nedkjøling. Enkelte bestanddeler

av frukt- og grønnsaker brytes ned når de utsettes for oksygen eller lys, noe de indre delene av frukt og grønnsaker er

eksponert for når de skrelles/og eller snittes og/eller får stilken fjernet. Skader på frukt- og grønnsakvev fører til en

rekke fysiologiske endringer som oksidasjon, brunfarging osv. som minsker den næringsmessige kvaliteten på disse

næringsmidlene og må minimeres.

6) Det er et teknisk behov for å bruke kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) i visse ferdigpakkede nedkjølte

ubearbeidede frukter og grønnsaker klare for konsum. Disse tilsetningsstoffene brukes i kombinasjon for å danne en

spisbar gel som deretter påføres overflaten av frukter og grønnsaker og gir en tynt beskyttende lag som utgjør en fysisk

hinne mot oksygen og fukt og minsker utsvettingen og uttørkingen av overflaten hos frukter og grønnsaker. Som følge

av dette reduseres nedbrytingsprosessene, noe som bidrar til å bevare den næringsmessige kvaliteten på fruktene og

grønnsakene. Gelen muliggjør derfor en bedre og lengre konservering av disse fruktene og grønnsakene.

7) Bruken av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmidler vil kunne bidra til å øke

holdbarheten til ferdigpakkede, nedkjølte ubearbeidede frukter og grønnsaker klare for konsum under deres

holdbarhetstid og på den måten lette tilgjengeligheten og øke tilgangen på markedet av konsumferdige friske frukter og

grønnsaker.

8) Kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) tilhører en gruppe tilsetningsstoffer som det ikke er fastlagt noe

akseptabelt daglig inntak for(3). Dette innebærer at stoffet ikke utgjør noen helsefare ved de nivåer som er nødvendige

for å oppnå den ønskede tekniske virkning.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 13.9.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 22. 

(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) Rapport fra Kommisjonen om inntak gjennom kosten av tilsetningsstoffer i næringsmidler i Den europeiske union COM(2001) 542 

endelig. 

2019/EØS/65/23 



Nr. 65/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

9) 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 før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen ikke er tilbøyelig til å påvirke

menneskers helse. Ettersom godkjenning av bruken av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som

overflatebehandlingsmidler på visse ferdigpakkede nedkjølte ubearbeidede frukter og grønnsaker klare for konsum

utgjør en ajourføring av listen nevnt ovenfor som ikke vil ha virkninger på menneskers helse, er det ikke nødvendig å

anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

10) I samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er bruken av kalsiumaskorbat (E 302) allerede godkjent for

«bare ferdigpakkede, kjølte og ubearbeidede frukter og grønnsaker som er spiseferdige og ferdigpakkede, ubearbeidede

og skrelte poteter» i næringsmiddelgruppe 04.1.2 «Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker».

11) Bruk av natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmiddel i næringsmiddelgruppe 04.1.2 «Skrelte, snittede og

revne frukter og grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, bør derfor godkjennes i en mengde på høyst

2400 mg/kg, og bare i kombinasjon med kalsiumaskorbat (E 302) i en mengde på høyst 800 mg/kg for å danne en

spiselig gel.

12) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og

dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, næringsmiddelkategori 04.1.2 «Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker», innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 333: 

«E 401 Natriumalginat 2400 (82): Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede 

frukter og grønnsaker som skal selges til sluttforbruker 

(82): Kan bare brukes i kombinasjon med E 302 som overflatebehandlingsmidler og i en mengde på høyst 800 mg/kg av E 302 i det endelige næringsmiddelet.» 



Nr. 65/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1084/2014 

av 15. oktober 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk 

av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger(*) 

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) EU-listen over tilsetningsstoffer 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) En søknad om godkjenning av bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte

ferdigdeiger ble inngitt 7. juli 2013 og er gjort tilgjengelig for medlemsstatene.

4) I ferske ferdige pizza-, pai- og tertedeiger og lignende produkter er det behov for et hevesystem basert på natriumbi-

karbonat (E 500), difosfater (E 450) og gjær. Disse deigene bør ikke heve under lagring ved lave temperaturer, men først

når produktene skal tilberedes av brukeren. Det er hovedsakelig natriumbikarbonat som får deigen til å heve, mens gjær

med lav heveaktivitet særlig brukes for å utvikle den typiske aromatiske smaken. Difosfater brukes som surhets-

regulerende midler for å regulere utviklingen av karbondioksid fra natriumbikarbonatet.

5) Et slikt hevesystem basert på natriumbikarbonat, difosfater og gjær kan brukes som et alternativ til selvhevende mel der

et høyere nivå av fosfater er tillatt. En godkjenning av bruk av difosfater i gjærbaserte ferdigdeiger vil dermed ikke føre

til økt inntak av fosfater. Bruk av difosfater som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdige pizza-,

pai- og tertedeiger og lignende produkter bør derfor godkjennes.

6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke antas å påvirke menneskers helse.

Ettersom en godkjenning av bruk av difosfater som surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdige pizza-, pai- og

tertedeiger og lignende produkter ikke antas å utgjøre en sikkerhetsrisiko, er det ikke nødvendig å anmode om en

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

7) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres.

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

fôr —

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 16.10.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 24. 

(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). 

2019/EØS/65/24 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/145 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i kategorien 07.1 «Brød og rundstykker» etter 

posten for tilsetningsstoff E 338–452: 

 «E 450 Difosfater 12 000 (4) 
bare kjølte, ferdigpakkede, gjærbaserte ferdige 

pizza-, pai- og tertedeiger og lignende produkter» 

 



Nr. 65/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1092/2014 

av 16. oktober 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk 

av søtstoffer i visse smørbare produkter av frukt eller grønnsaker(*) 

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) EU-listen over tilsetningsstoffer 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) En søknad om godkjenning av bruk av søtstoffer i alle produkter som tilhører næringsmiddelkategori 04.2.5.3 «Andre

smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ble inngitt 24. april 2014.

Nevnte kategori omfatter smørbare produkter av frukt eller grønnsaker som ligner på syltetøy, fruktgelé og marmelade

som definert i rådsdirektiv 2001/113/EF(3). Søknaden er gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i

forordning (EF) nr. 1331/2008.

4) I rådsdirektiv 2001/113/EF blir syltetøy, fruktgelé og marmelade beskrevet og definert. Smørbare produkter av frukt og

grønnsaker som ligner på syltetøy, fruktgelé og marmelade, og som tilhører næringsmiddelkategori 04.2.5.3, kan

inneholde andre ingredienser enn de som er oppført i vedlegg II til direktiv 2001/113/EF (f.eks. vitaminer, mineraler og

aromaer).

5) Ved vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 godkjennes bruk av søtstoffene aspartam (E 951), neotam (E 961) og 

salt av aspartam og acesulfam (E 962) i syltetøy, fruktgelé og marmelade med redusert energiinnhold, i tillegg til i andre

lignende smørbare produkter av frukt som smørepålegg på basis av tørket frukt med redusert energiinnhold eller uten

tilsatt sukker.

6) En utvidelse av godkjenningen av bruk av nevnte søtstoffer slik at den også omfatter alle andre lignende smørbare

produkter av frukt eller grønnsaker med redusert energiinnhold, vil gjøre det mulig å bruke disse søtstoffene på samme

måte som i syltetøy, fruktgelé og marmelade med redusert energiinnhold.

7) Ettersom smørbare produkter av frukt og grønnsaker brukes som et alternativ til syltetøy, fruktgelé og marmelade, vil

bruk av søtstoffer i nevnte smørbare produkter ikke føre til at forbrukeren eksponeres ytterligere, og medfører derfor

ingen sikkerhetsrisiko.

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den europeiske

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg

II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke antas å påvirke menneskers helse. Ettersom en

utvidelse av godkjenningen av bruk av aspartam (E 951), neotam (E 961) og salt av aspartam og acesulfam (E 962) slik at

den også omfatter alle andre lignende smørbare produkter av frukt eller grønnsaker med redusert energiinnhold, utgjør en

ajourføring av listen som ikke antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres.

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

fôr —

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.10.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 24. 

(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) Rådsdirektiv 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum (EFT L 10 av 

12.1.2002, s. 67). 

2019/EØS/65/25 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/147 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal postene for E 951, E 961 og E 962 i næringsmiddelkategorien 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» lyde: 

 «E 951 Aspartam 1 000  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 961 Neotam 32  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 962 Salt av aspartam og acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/149 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1093/2014 

av 16. oktober 2014 

om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av visse fargestoffer i modnet ost med aromatilsetting(*) 

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) EU-listen over tilsetningsstoffer 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) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/36/EF(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF(5), og etter en vurdering av om de oppfyller vilkårene i 

artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av 

næringsmidler de kan tilsettes i. 

4) På grunn av vanskelighetene i forbindelse med overføringen av tilsetningsstoffer i næringsmidler til det nye kategorise-

ringssystemet i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ble den godkjente bruken av fargestoffer i visse næringsmidler 

ikke oppført på nevnte liste, ettersom det på det daværende tidspunkt ikke forelå opplysninger om bruken av og behovet for 

å bruke fargestoffer i modnet ost med aromatilsetting, f.eks. ost tilsatt grønn og rød pesto, ost tilsatt wasabi og urteost med 

grønn marmorering. 

5) En søknad om retting av EU-listen med henblikk på fortsatt bruk av klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser (E 141) 

og paprikaekstrakt, capsantin, capsorubin (E 160c) og godkjenning av bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) 

og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) i visse modnede oster med aromatilsetting ble inngitt 2. april 2013 og er 

gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

6) Kochenille, karminsyre, karminer (E 120) og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) er godkjent for bruk i visse 

modnede oster. Det samme teknologiske behov er også identifisert for bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) 

i ost tilsatt rød pesto og bruk av annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) i ost tilsatt rød og grønn pesto. 

7) Den nåværende godkjenningen av bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) og annattoekstrakter, bixin, norbixin 

(E 160b) tar utgangspunkt i det akseptable daglige inntak (ADI) fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 

henholdsvis 1983 og 1979. 

8) Ost tilsatt rød og grønn pesto utgjør en liten del av det samlede ostemarkedet. En godkjenning av bruk av kochenille, 

karminsyre, karminer (E120) i ost tilsatt rød pesto og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160) i ost tilsatt rød og grønn 

pesto forventes ikke å ha noen vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for de to fargestoffene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.10.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 24. 

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 

2019/EØS/65/26 



Nr. 65/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

9) 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 (EFSA) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke antas å påvirke menneskers helse. Ettersom en 

utvidelse av godkjenningen av bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) slik at den også omfatter ost tilsatt rød 

pesto og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) i ost tilsatt rød og grønn pesto, utgjør en ajourføring av listen som ikke 

antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet. 

10) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor rettes og endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/151 

 

 

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer i næringsmiddelkategorien 1.7.2 «Modnet ost»: 

1) Posten for E 120 skal lyde: 

 «E 120 Kochenille, karminsyre, 

karminer 

125 (83) bare ost med rød marmorering og ost 

tilsatt rød pesto» 

2) Posten for E 141 skal lyde: 

 «E 141 Klorofyll- og klorofyllin-

kobberkomplekser 

quantum satis  bare Sage Derby-ost, ost tilsatt grønn 

og rød pesto, ost tilsatt wasabi og 

urteost med grønn marmorering» 

3) Den første posten for E 160b som angir et høyeste tillatte innhold på 15 mg/l eller mg/kg, skal lyde: 

 «E 160b Annattoekstrakter, bixin, 

norbixin 

15  bare modnet oransje, gul og hvitaktig 

ost og ost tilsatt rød og grønn pesto» 

4) Posten for E 160c skal lyde: 

 «E 160c Paprikaekstrakt, capsantin, 

capsorubin 

quantum satis  bare modnet oransje, gul og hvitaktig 

ost og ost tilsatt rød pesto» 

 



Nr. 65/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2014 

av 10. september 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til sletting av 

montansyreestere (E 912)(*) 

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 artikkel 14, 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) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) Motansyreestere(E 912) er voks som er godkjent som overflatebehandlingsmidler for sitrusfrukt, melon, papaya, mango, 

avokado og ananas i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at alle næringsmiddeltilsetninger som var godkjent i Unionen 

før 20. januar 2009, vil bli underlagt en ny risikovurdering foretatt av Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet («Myndigheten»). 

5) For dette formål er det fastsatt et program for den nye vurderingen av tilsetningsstoffer i næringsmidler i kommisjons-

forordning (EU) nr. 257/2010(3). I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skal den nye vurderingen av andre 

tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer være foretatt innen 31. desember 2018. Visse tilsetnings-

stoffer i næringsmidler, herunder montansyreestere (E 912), har imidlertid en høyere prioritet og bør vurderes tidligere. 

6) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 257/2010 skal berørte driftsansvarlige og/eller eventuelle andre berørte 

parter framlegge opplysningene knyttet til den nye vurderingen av et tilsetningsstoff i næringsmidler innen den fristen 

som Myndigheten har fastsatt i sin anmodning om opplysninger. 

7) 15. februar 2012 sendte Myndigheten ut en offentlig anmodning om vitenskapelige data om montansyrestere (E 912)(4) 

der de oppfordret interesserte og berørte parter til å sende inn de anmodede data eller annen informasjon innen  

1. juni 2012.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 11.9.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 26. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 80 av 

26.3.2010, s. 19). 

(4) http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm 

2019/EØS/65/27 
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8) Den 7. juni 2013 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av montansyreestere (E 912) som 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(1). Uttalelsen fastslo at det ikke forelå noen tilgjengelige data om montansyreesteres 

toksikokinetikk og reproduksjons- og utviklingstoksisitet. De tilgjengelige data om montansyreesteres korttidsgiftighet og 

subkroniske giftighet, genotoksisitet og kroniske giftighet og kreftframkallende egenskaper var begrenset. Det ble ikke 

innsendt noen data om bruken. Basert på disse begrensningene fastslo Myndigheten at montansyreestere ikke kunne 

vurderes som tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

9) I henhold artikkel 6 nr. 5 i forordning (EU) nr. 257/2010 kan dersom de opplysningene som er nødvendige for fullføringen 

av den nye vurderingen av et særskilt tilsetningsstoff i næringsmidler ikke er innsendt til Myndigheten av de berørte 

driftsansvarlige og/eller eventuelle andre berørte parter innen de fastsatte fristene, kan tilsetningsstoffet fjernes fra EU-listen 

over godkjente tilsetningsstoffer etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 3 i (EF) nr. 1333/2008. Spesifikasjonene for 

dette tilsetningsstoffet i næringsmidler bør derfor slettes i forordning (EU) nr. 231/2012. 

10) I henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler endres etter framgangsmåten nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 331/2008(2). 

11) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler 

ajourføres enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

12) Derfor bør vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres ved at 

montansyreestere (E 912) slettes fra EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler ettersom manglende ny 

vitenskapelig dokumentasjon medfører at dets oppføring på listen ikke lenger er berettiget. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Næringsmidler som inneholder montansyreestere (E 912) som er lovlig brakt i omsetning før denne forordnings ikrafttredelse, 

kan fortsatt omsettes til lagrene er tømt. 

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

Utferdiget i Brussel, 10. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2013; 11(6):3236. 

(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). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del B punkt 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», skal posten for tilsetningsstoff E 912 slettes. 

2) In del E, næringsmiddelkategori 4.1.1 «Hele ferske frukter og grønnsaker», slettes posten for tilsetningsstoff E 912. 

 ______  

VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 231/2012 utgår posten for tilsetningsstoffet E 912. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 966/2014 

av 12. september 2014 

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 spesifikasjonene for kalsiumpropionat(*) 

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 som er oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

3) Den 10. september 2013 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet kalsiumpropionat 

(E 282). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I de gjeldende spesifikasjonene for kalsiumpropionat (E 282) er det fastsatt en grenseverdi for fluorid på 10 mg/kg, og 

dette skaper problemer med forsyningen av råstoffer og framstillingen av dette tilsetningsstoffet. Kalsiumpropionat 

(E 282) framstilles av kalsiumoksid (E 529), som har en fastsatt grenseverdi for fluorid på 50 mg/kg. For å framstille 

kalsiumpropionat som overholder den gjeldende grenseverdien for fluorid, må produsentene bruke kalsiumoksid med et 

fluoridinnhold på høyst 33 mg/kg, som er under den gjeldende grenseverdien. Derfor finnes det nesten ikke 

kalsiumoksid til framstilling av kalsiumpropionat på det europeiske markedet. For at tilgangen på kalsiumoksid til 

framstilling av kalsiumpropionat skal være tilstrekkelig, bør grenseverdien for fluorid i kalsiumpropionat økes fra 10 til 

20 mg/kg. 

5) Den nye grenseverdien på 20 mg/kg ligger fortsatt langt under de grenseverdiene for fluorid som i øyeblikket gjelder for 

andre tilsetningsstoffer i næringsmidler. Den ytterligere eksponeringen for fluorid som den nye grenseverdien 

forårsaker, forventes å være begrenset og ikke å føre til en økning i det samlede inntaket. Det bør derfor tillates å endre 

spesifikasjonene for tilsetningsstoffet kalsiumpropionat (E 282). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 13.9.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 26. 

(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). 

2019/EØS/65/28 
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6) I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler, unntatt dersom 

det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse. Ettersom det ikke er sannsynlig at den 

aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

7) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  

VEDLEGG 

I posten for E 282 kalsiumpropionat i vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 skal spesifikasjonen for fluorid lyde: 

«Fluorid Ikke over 20 mg/kg» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1098/2014 

av 17. oktober 2014 

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)  Del A i EU-listen inneholder både vurderte aromastoffer, som ikke er tildelt fotnoter, og aromastoffer under vurdering, 

som er identifisert med fotnotehenvisning 1–4 på listen. 

3)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har fullført vurderingen av åtte 

stoffer som nå er oppført som aromastoffer under vurdering. Disse aromastoffene ble vurdert av Myndigheten i følgende 

aromagruppevurderinger: FGE.21rev4(3) (FL-nr. 15.054, 15.055, 15.086 og 15.135), FGE.24rev2(4) (FL-nr. 14.085), 

FGE.77rev1(5) (FL-nr. 14.041) og FGE.93rev1(6) (FL-nr. 15.010 og 15.128). Myndigheten konkluderte med at disse 

aromastoffene ikke medfører noen sikkerhetsrisiko ved de beregnede nivåene for inntak gjennom kosten. 

4)  Som et ledd i sin vurdering har Myndigheten kommet med merknader om spesifikasjonene for visse stoffer. 

Merknadene gjelder følgende stoffers navn, renhet eller sammensetning: FL-nr. 15.054 og 15.055. Disse merknadene 

bør innføres i listen. 

5)  De aromastoffene som ble vurdert i disse aromagruppevurderingene, bør derfor oppføres som vurderte stoffer ved at 

fotnotehenvisning 2, 3 eller 4 fjernes fra de relevante postene i EU-listen. 

6)  Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres og rettes. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 18.10.2014, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 28. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EFSA Journal 2013, 11(11): 3451. 

(4) EFSA Journal 2013, 11(11): 3453. 

(5) EFSA Journal 2014, 12(2): 3586. 

(6) EFSA Journal 2013, 11(11): 3452. 

2019/EØS/65/29 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Posten for FL-nr. 14.041 skal lyde: 

«14.041 Pyrrol 109-97-7 1314 2318    JECFA/EFSA» 

2)  Posten for FL-nr. 14.085 skal lyde: 

«14.085 2-acetyl-5-metylpyrrol 6982-72-5      EFSA» 

3)  Posten for FL-nr. 15.010 skal lyde: 

«15.010 2-acetyl-2-tiazolin 29926-41-8 1759 2335    EFSA» 

4)  Posten for FL-nr. 15.054 skal lyde: 

«15.054 dihydro-2,4,6-trietyl-1,3,5(4H)-ditiazin 54717-17-8   Blanding av diastereoisomerer ((R/R), 

(R/S), (S/R) & (S/S)) 

  EFSA» 

5)  Posten for FL-nr. 15.055 skal lyde: 

«15.055 [2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-

dimetyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5-ditiazin 

116505-60-3 1763     EFSA» 

6)  Posten for FL-nr. 15.086 skal lyde: 

«15.086 2-metyl-2-tiazolin 2346-00-1      EFSA» 

7)  Posten for FL-nr. 15.128 skal lyde: 

«15.128 2-propionyl-2-tiazolin 29926-42-9 1760     EFSA» 

8)  Posten for FL-nr. 15.135 skal lyde: 

«15.135 Etyltialdin 54717-14-5   Minst 90 %, sekundære bestanddeler: 

mindre enn 5 % 3,5-dietyl-1,2,4-

tritiolan, mindre enn 2 % tialdin, 

mindre enn 3 % andre urenheter. 

  EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1226/2014 

av 17. november 2014 

om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi en 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra Lactalis B&C, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om «smørbart fett med lavt innhold av fett og transfett og høyt 

innhold av umettede fettsyrer og omega-3-fettsyrer» og senking av konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2009-00458)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Det å erstatte fett med høyt innhold av 

mettede fettsyrer / transfettsyrer med fett med høyt innhold av umettede fettsyrer bidrar til å senke konsentrasjonen av 

LDL-kolesterol i blodet. LDL-kolesterol er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer». 

6) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 25. mai 2011, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, er fastslått en årsakssammenheng mellom inntak av blandinger av 

mettede fettsyrer (SFAer) og en økt konsentrasjon av LDL-kolesterol i blodet, og at erstatning, gram for gram, av 

blandinger av mettede fettsyrer med cis-enummettede fettsyrer og/eller cis-flerumettede fettsyrer i næringsmidler eller 

kosten, senker konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet. En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør 

følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på unionslisten over tillatte 

påstander. Myndigheten anså ikke den kliniske interversjonsundersøkelsen, som søkeren hevdet eiendomsrett til, som 

nødvendig for å komme frem til sin konklusjon. Det vurderes følgelig at kravet fastsatt i artikkel 21 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 ikke er oppfylt, og sikring av data underlagt eiendomsrett derfor ikke bør innvilges. 

7) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse at for at påstanden skal kunne brukes, bør betydelige mengder mettede fettsyrer 

erstattes, gram per gram, med enumettede og/eller flerumettede fettsyrer i næringsmidler eller kosten. For å sikre at et 

næringsmiddel har et betydelig innhold av enummettede og/eller flerumettede fettsyrer bør bruken av påstanden 

begrenses til fett og oljer, og bruksvilkårene bør fastsettes i samsvar med ernæringspåstanden «RIK PÅ UMETTET 

FETT» fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 18.11.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 30. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2011; 9(5):2168. 

2019/EØS/65/30 
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8) Ved artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det fastsatt at en uttalelse som er positiv til godkjenning av en

helsepåstand, skal inneholde bestemte opplysninger. De nevnte nærmere opplysningene bør følgelig angis i vedlegget til

denne forordning for den påstanden som godkjennes, og bør, dersom det er relevant, omfatte påstandens reviderte

ordlyd, særlige bruksvilkår i forbindelse med påstanden og eventuelt bruksvilkår eller bruksrestriksjoner for

næringsmiddelet og/eller en tilleggsangivelse eller en tilleggsadvarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF)

nr. 1924/2006 og i tråd med uttalelsene fra Myndigheten.

9) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Dersom

ordlyden i påstander har den samme betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand, fordi de viser samme

forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler, og helsen, bør de derfor

omfattes av de samme bruksvilkårene som er angitt i vedlegget til denne forordning.

10) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkere og allmennheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning

(EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og

dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Næringsmidler på markedet i Den europeiske union kan gjøres til gjenstand for helsepåstandene oppført i vedlegget til

denne forordning i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegget. 

2. Helsepåstanden omhandlet i nr. 1 skal tas med i Unionens liste over tillatte påstander i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i

forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tillatte helsepåstander 

Søknad – Relevante 

bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

Søker – adresse 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller 

begrensninger for bruk av 

næringsmiddelet og/eller en 

tilleggserklæring eller  

-advarsel 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) 

– helsepåstand om redusert 

sykdomsrisiko 

Lactalis B&C, ZA Les 

Placis, 35230 

Bourgbarré, France 

Enumettede og/eller 

flerumettede fettsyrer 

Det å erstatte mettet fett med 

umettet fett i kosten har vist seg å 

senke/redusere kolesterolkon-

sentrasjonen i blodet. En høy 

kolesterolkonsentrasjon er en 

risikofaktor for utviklingen av 

koronar hjertesykdom 

Påstanden kan brukes bare om 

næringsmidler som er rike på 

umettede fettsyrer i henhold til 

påstanden RIK PÅ UMETTET 

FETT i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Påstanden kan brukes 

bare om fett og olje. 

Q-2009-00458 

 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/163 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1228/2014 

av 17. november 2014 

om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til 

redusert sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi en 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helse-

påstander. 

5) Etter en søknad fra Abtei Pharma Vertriebs GmbH, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av tyggetabletter som 

inneholder kalsium og vitamin D3 og beintap (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-721)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde 

følgende ordlyd: «Tyggetabletter med kalsium og vitamin D øker beintettheten hos kvinner som er 50 år eller eldre. 

Tyggetabelletter kan følgelig redusere risikoen for osteoporoserelaterte brudd». 

6) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 7. august 2009, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng mellom inntak av kalsium, 

enten alene eller i kombinasjon med vitamin D, og redusert tap av beinmineraltetthet hos postmenopausale kvinner. Et 

redusert tap av beinmineraltetthet kan bidra til redusert risiko for beinbrudd. To helsepåstander som gjenspeiler denne 

konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på 

unionslisten over tillatte påstander. Myndigheten konkluderte imidlertid med at framlagt dokumentasjon var 

utilstrekkelig til å fastsette vilkår for bruk av påstandene. Kommisjonen henvendte seg deretter til Myndigheten på nytt 

for å innhente flere uttalelser slik at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, skulle kunne fastsette egnede vilkår for 

bruk for de relevante helsepåstandene. Myndigheten fastslo i sin uttalelse, som Kommisjonen og medlemsstatene 

mottok 17. mai 2010 (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00940)(3), at minst 1 200 mg kalsium fra alle kilder eller minst  

1 200 mg kalsium og 800 I.U. (20 μg) vitamin D fra alle kilder bør inntas daglig for å oppnå den påståtte virkningen. 

7) Når helsepåstanden gjelder bare kalsium bør det, for å sikre at et næringsmiddel gir en betydelig mengde av kalsium, 

fastsettes bruksvilkår som bare tillater at påstanden gjelder næringsmidler som minst inneholder 400 mg kalsium per 

porsjonsenhet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 18.11.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 30. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal (2009) 1180, 1-13. 

(3) EFSA Journal (2010);8(5):1609. 
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8) Tatt i betraktning det høye innholdet av vitamin D som må inntas for å oppnå den påståtte virkningen (20 μg) når 

helsepåstanden gjelder kombinasjonen av kalsium og vitamin D, bør bruken av påstanden begrenses til kosttilskudd. For 

å sikre at et kosttilskudd gir en betydelig mengde av kalsium og vitamin D i forbindelse med denne påstanden, bør det 

fastsettes bruksvilkår som bare tillater at påstanden gjelder kosttilskudd som minst inneholder 400 mg kalsium og 15 μg 

vitamin D per porsjonsenhet. 

9) Etter en søknad fra DSM Nutritional Products Europe AG, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

vitamin D og risikoen for å falle for menn og kvinner som er 60 år eller eldre (spørsmål nr. EFSA-Q-2010-01233)(1). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Vitamin D reduserer risikoen for å falle. Fall er en risikofaktor for 

beinbrudd». 

10) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 30. september 2011, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, kunne fastslås en årsakssammenheng mellom inntak av vitamin D og en 

redusert risiko for å falle, som er forbundet med ustøhet og muskelsvekkelse. Redusert risiko for fall hos menn og kvinner 

som er 60 år eller eldre er positivt for menneskers helse ved at risikoen for beinbrudd reduseres. En helsepåstand som 

gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres 

på unionslisten over tillatte påstander. 

11) Myndigheten fastslo i sin uttalelse at 800 I.U. (20 μg) vitamin D, fra alle kilder, bør inntas daglig for å oppnå den påståtte 

virkningen. Tatt i betraktning det høye innholdet av vitamin D som må inntas for å oppnå den påståtte virkningen (20 μg), 

bør bruken av påstanden begrenses til kosttilskudd. For å sikre at et kosttilskudd gir en betydelig mengde av vitamin D i 

forbindelse med denne påstanden, bør det fastsettes bruksvilkår som bare tillater at påstanden gjelder kosttilskudd som 

minst inneholder 15 μg vitamin D per porsjonsenhet. 

12) Ved artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det fastsatt at en uttalelse som er positiv til godkjenning av en 

helsepåstand, skal inneholde bestemte opplysninger. De nevnte nærmere opplysningene bør følgelig angis i vedlegg I til 

denne forordning for de påstandene som godkjennes, og bør, dersom det er relevant, omfatte påstandens reviderte ordlyd, 

særlige bruksvilkår i forbindelse med påstanden og eventuelt bruksvilkår eller bruksrestriksjoner for næringsmiddelet 

og/eller en tilleggsangivelse eller en tilleggsadvarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i 

tråd med uttalelsene fra myndigheten. 

13) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og 

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Dersom 

ordlyden i påstander har den samme betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand, fordi de viser samme 

forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler, og helsen, bør de derfor 

omfattes av de samme bruksvilkårene som er angitt i vedlegg I til denne forordning. 

14) Etter en søknad fra GP International Holding B.V., inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av glukosamin -

hydroklorid og langsommere nedbryting av brusk (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00412)(2). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Bremser/reduserer nedbrytingen av brusk i muskel- og skjelettsystemet og reduserer dermed 

risikoen for osteoartritt». 

15) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 29. oktober 2009, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng mellom inntak av glukosamin-

hydroklorid og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den 

ikke godkjennes. 

16) Etter en søknad fra European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA), the European Vegetable Protein 

Federation (EUVEPRO) and the Soya Protein Association (SPA), inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

isolert soyaprotein på senking av konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-00784)(3). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Den proteinrike delen av soyabønnen har vist seg å senke/redusere 

kolesterolkonsentrasjonen i blodet, senking av kolesterolkonsentrasjonen i blodet kan redusere risikoen for (koronar) 

hjertesykdom».  

  

(1) EFSA Journal (2011);9(9):2382. 

(2) EFSA Journal 2009;7(10):1358. 

(3) EFSA Journal 2012;10(2):2555. 
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17) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 2. februar 2012, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng mellom inntak av isolert 

soyaprotein, som definert av søkeren, og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

18) Etter en søknad fra Health Concern B.V., inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om en kombinasjon av fytosteroler og 

Cholesternorm®mix og senking av konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00237, 

EFSA-Q-2011-01114)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Aktivt kolesterolsenkende». 

19) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 17. juli 2012, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng mellom inntak av en 

kombinasjon av fytosteroler og Cholesternorm®mix og den påståtte virkningen under de foreslåtte bruksvilkårene. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

20) Etter en søknad fra Minami Nutrition Health BVBA, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av eikosapentaensyre 

(EPA) og en reduksjon av forholdet mellom arakidonsyre (AA) og EPA i blodet hos barn med ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00573)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«EPA har vist seg å redusere forholdet mellom AA og EPA i blodet. Et høyt AA/EPA-nivå er en risikofaktor for å 

utvikle oppmerksomhetsproblemer hos barn med ADHD-lignende symptomer. Disse barna kjennetegnes også ved 

mindre hyperaktivitet og/eller samtidig opposisjonell atferd». 

21) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 8. april 2013, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt. at målgruppen for påstanden er en sykdomsrammet befolkningsgruppe 

(dvs. barn med ADHD) og at den påståtte virkningen vedrører behandling av en sykdom. 

22) Forordning (EF) nr. 1924/2006 supplerer de alminnelige prinsippene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 

20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for 

næringsmidler(3). I henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2000/13/EF skal merkingen ikke tilskrive 

næringsmiddelet evne til å forebygge, behandle eller helbrede en sykdom hos mennesker eller gi inntrykk av slike 

egenskaper. Siden det er forbudt å tilskrive næringsmidler medisinske egenskaper, bør påstanden om virkningene av 

eikosapentaensyre (EPA) og en reduksjon av forholdet mellom arakidonsyre (AA) og EPA i blodet hos barn med 

ADHD ikke godkjennes. 

23) Etter en søknad fra McNeil Nutritionals og Raisio Nutrition Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om inntak av 2 g 

fytostanoler (som fytostanolestere) daglig som en del av en kost med lavt innhold av mettet fett gir en to ganger så stor 

senking av konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet sammenlignet med inntak av en kost med lavt innhold av mettet 

fett alene (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00915)(4). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Inntak av 2 g 

fytostanoler (som fytostanolestere) daglig som en del av en kost med lavt innhold av mettet fett gir en to ganger så stor 

senking av konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet sammenlignet med inntak av en kost med lavt innhold av mettet 

fett alene. En høy kolesterolkonsentrasjon er en risikofaktor for utviklingen av koronar hjertesykdom». 

24) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 8. februar 2013, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke var fastslått at inntak av 2 g fytostanoler (som fytostanolestere) 

daglig som en del av en kost med lavt innhold av mettet fett gir en to ganger så stor senking av konsentrasjonen av 

LDL-kolesterol i blodet sammenlignet med inntak av en kost med lavt innhold av mettet fett alene. Ettersom påstanden 

ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

25) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkere og allmennheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2012;10(7):2810. 

(2) EFSA Journal 2013;11(4):3161. 

(3) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(4) EFSA Journal 2013;11(4):3160. 
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26) Tilsetting eller bruk av stoffer i næringsmidler er regulert av særlig EU-regelverk og nasjonal lovgivning, det samme er 

klassifisering av produkter som næringsmidler eller legemidler. En beslutning om en helsepåstand i henhold til 

forordning (EF) nr. 1924/2006 som for eksempel oppføring på listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i 

nevnte forordning, utgjør verken en tillatelse til å markedsføre det stoffet påstanden gjelder, en beslutning om hvorvidt 

stoffet kan brukes i næringsmidler, eller en klassifisering av et visst produkt som næringsmiddel. 

27) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Næringsmidler på markedet i Den europeiske union kan gjøres til gjenstand for helsepåstandene oppført i vedlegg I til 

denne forordning i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegget. 

2. Helsepåstandene omhandlet i nr. 1 skal tas med i Unionens liste over tillatte påstander i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

Helsepåstandene oppført i vedlegg II til denne forordning skal ikke tas med i Unionens liste over tillatte påstander, som fastsatt 

i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tillatte helsepåstander 

Søknad – Relevante 

bestemmelser i 

forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

Søker – adresse 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel 

eller nærings-

middelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller begrensninger 

for bruk av næringsmiddelet 

og/eller en tilleggserklæring 

eller -advarsel 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 
bokstav a) – helse-
påstand om redusert 
sykdomsrisiko 

Abtei Pharma 
Vertriebs GmbH, 
Abtei 1, 37696, 
Marienműnster, 
Tyskland. 

Kalsium Kalsium bidrar til å redusere 
tapet av beinmineral hos 
postmenopausale kvinner.  
Lav beinmineraltetthet er en 
risikofaktor for osteoporose-
relaterte beinbrudd 

Påstanden kan brukes bare om nærings-
midler som minst inneholder en dose på 
400 mg kalsium per porsjonsenhet. 

Forbrukeren skal informeres om at 
påstanden er særlig rettet mot kvinner 
som er 50 år eller eldre, og at den 
fordelaktige virkningen oppnås ved et 
daglig inntak på minst 1 200 mg kalsium 
fra alle kilder. 

For næringsmidler med 
tilsatt kalsium kan 
påstanden bare brukes om 
dem som har kvinner som 
er 50 år og eldre, som 
målgruppe 

Q-2008-721 

Q-2009-00940 

Artikkel 14 nr. 1 
bokstav a) – helse-
påstand om redusert 
sykdomsrisiko 

Abtei Pharma 
Vertriebs GmbH, 
Abtei 1, 37696, 
Marienműnster, 
Tyskland. 

Kalsium og 
vitamin D 

Kalsium og vitamin D bidrar 
til å redusere tapet av bein-
mineral hos postmenopausale 
kvinner. Lav beinmineraltett-
het er en risikofaktor for 
osteoporoserelaterte 
beinbrudd 

Påstanden kan brukes bare om kosttil-
skudd som minst inneholder 400 mg 
kalsium og 15 μg vitamin D per daglige 
dose. 

Forbrukeren skal informeres om at 
påstanden er særlig rettet mot kvinner 
som er 50 år eller eldre, og at den 
fordelaktige virkningen oppnås ved et 
daglig inntak på minst 1 200 mg kalsium 
og 20 μg vitamin D fra alle kilder. 

For kosttilskudd med 
tilsatt kalsium og vitamin 
D kan påstanden bare 
brukes for dem som har 
kvinner som er 50 år og 
eldre, som målgruppe 

Q-2008-721 

Q-2009-00940 

Artikkel 14 nr. 1 
bokstav a) – helse-
påstand om redusert 
sykdomsrisiko 

DSM Nutritional 
Products Europe 
AG, P.O. Box 
2676, 4002 Basel, 
Sveits. 

Vitamin D Vitamin D bidrar til å 
reduserer risikoen for å falle, 
som er forbundet med ustøhet 
og muskelsvekkelse. Fall er en 
risikofaktor for beinbrudd 
blant menn og kvinner som er 
60 år eller eldre 

Påstanden kan brukes bare om kosttil-
skudd som minst inneholder 15 μg 
vitamin D per daglige dose. 

Forbrukerne skal opplyses om at den 
gunstige virkningen oppnås ved et daglig 
inntak på 20 μg vitamin D fra alle kilder. 

For kosttilskudd med 
tilsatt vitamin D kan 
påstanden bare brukes om 
dem som har menn og 
kvinner som er 60 år og 
eldre, som målgruppe 

Q-2010-01233 
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VEDLEGG II 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

Glukosaminhydroklorid Bremser/reduserer nedbrytingen av brusk i muskel- 

og skjelettsystemet og reduserer dermed risikoen 

for osteoartritt. 

Q-2009-00412 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

Isolert soyaprotein Den proteinrike delen av soyabønnen har vist seg å 

senke/redusere kolesterolkonsentrasjonen i blodet, 

senking av kolesterolkonsentrasjonen i blodet kan 

redusere risikoen for (koronar) hjertesykdom. 

Q-2011-00784 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

Fytosteroler i kombinasjon med 

Cholesternorm®mix 

Aktivt kolesterolsenkende. Q-2009-00237 

Q-2011-01114 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

Eikosapentaensyre (EPA) EPA har vist seg å redusere forholdet mellom AA 

og EPA i blodet. Et høyt AA/EPA-nivå er en 

risikofaktor for å utvikle oppmerksomhets-

problemer hos barn med ADHD-lignende 

symptomer. Disse barna kjennetegnes også ved 

mindre hyperaktivitet og/eller samtidig 

opposisjonell atferd. 

Q-2012-00573 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

Fytostanoler (som fytostanolestere) Inntak av 2 g fytostanoler (som fytostanolestere) 

daglig som en del av en kost med lavt innhold av 

mettet fett gir en to ganger så stor senking av 

konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet 

sammenlignet med inntak av en kost med lavt 

innhold av mettet fett alene. En høy 

kolesterolkonsentrasjon er en risikofaktor for 

utvikling av koronar hjertesykdom. 

Q-2012-00915 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1229/2014 

av 17. november 2014 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddelsikkerhet (EFSA), 

heretter kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering samt til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi en uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helsepå-

stander. 

5) Etter en søknad fra Italsur S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av svartkål, «trefarget» 

mangold, «tofarget» spinat og savoykål og beskyttelse av fettstoffer i blodet mot oksidativ skade (spørsmål nr. EFSA-Q-

2013-00574)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot 

oksidativ skade». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 30. oktober 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av en kombinasjon 

av svartkål, «trefarget» mangold, «tofarget» spinat og savoykål og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Italsur S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av rød spinat, grønn 

spinat, rød sikori, grønn sikori, grønn bladbete, rød bladbete, rød mangold, gul mangold og hvit mangold og beskyttelse 

av fettstoffer i blodet mot oksidativ skade (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00575)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde 

følgende ordlyd: «Bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativ skade». 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 30. oktober 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av en kombinasjon av rød spinat, grønn spinat, rød sikori, grønn sikori, grønn bladbete, rød bladbete, rød mangold, gul 

mangold og hvit mangold og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 18.11.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 30. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal (2013) 11(10):3413. 

(3) EFSA Journal (2013) 11(10):3414. 
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9) Etter en søknad fra Italsur S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av svartkål, «trefarget» 

mangold, «tofarget» spinat og savoykål og opprettholdelse av en normal konsentrasjon av LDL-kolesterol i blodet 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00576)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Opprettholder normal 

kolesterolkonsentrasjon i blodet». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 30. oktober 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av en kombinasjon av svartkål, «trefarget» mangold, «tofarget» spinat og savoykål og den påståtte virkningen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra Italsur S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av rød spinat, grønn 

spinat, rød sikori, grønn sikori, grønn bladbete, rød bladbete, rød mangold, gul mangold og hvit mangold og 

opprettholdelse av en normal konsentrasjon av LDL-kolesterol i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00579)(2). Søkerens 

foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Opprettholder normale kolesterolkonsentrasjoner i blodet». 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 30. oktober 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av en kombinasjon av rød spinat, grønn spinat, rød sikori, grønn sikori, grønn bladbete, rød bladbete, rød mangold, gul 

mangold og hvit mangold og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13) Etter en søknad fra Omikron Italia S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av diosmin, 

trokserutin og hesperidin og opprettholdelse av normal venøs-kappilær permeabilitet (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-

00353)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «En flavenoidblanding som inneholder 300 mg 

diosmin, 300 mg trokserutin og 100 mg hesperidin er et nyttig hjelpestoff til opprettholdelse av fysiologisk venøs -

kappilær permeabilitet». 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. januar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av en kombinasjon av diosmin, trokserutin and hesperidin og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

15) Etter en søknad fra Omikron Italia S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av diosmin, trokserutin 

og hesperidin og opprettholdelse av fysiologisk venetonus (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00354)(4). Søkerens foreslåtte 

påstand hadde følgende ordlyd: «En flavenoidblanding som inneholder 300 mg diosmin, 300 mg trokserutin og 100 mg 

hesperidin er et nyttig hjelpestoff til opprettholdelse av fysiologisk venetonus». 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. januar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av en kombinasjon av diosmin, trokserutin and hesperidin og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

17) Etter en søknad fra Italsur S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av byggsuppen «Orzotto» og beskyttelse 

av fettstoffer i blodet mot oksidativ skade (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00578)(5). Søkerens foreslåtte påstand hadde 

følgende ordlyd: «Bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativ skade». 

  

(1) EFSA Journal (2013) 11(10):3415. 

(2) EFSA Journal (2013) 11(10):3416. 

(3) EFSA Journal (2014) 12(1):3511. 

(4) EFSA Journal 2014, 12(1):3512. 

(5) EFSA Journal 2014, 12(1):3519. 
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18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 10. januar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom 

inntak av byggsuppen «Orzotto» og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på Unionens liste over tillatte påstander som 

fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

 

N
r. 6

5
/1

7
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
5

.8
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 
Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av svartkål, «trefarget» mangold, 

«tofarget» spinat og savoykål 

Bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot 

oksidativ skade 

Q-2013-00574 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av rød spinat, grønn spinat, rød 

sikori, grønn sikori, grønn bladbete, rød bladbete, rød 

mangold, gul mangold og hvit mangold 

Bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot 

oksidativ skade 

Q-2013-00575 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av svartkål, «trefarget» mangold, 

«tofarget» spinat og savoykål 

Opprettholder normal kolesterolkonsentra-

sjon i blodet 

Q-2013-00576 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av rød spinat, grønn spinat, rød 

sikori, grønn sikori, grønn bladbete, rød bladbete, rød 

mangold, gul mangold og hvit mangold 

Opprettholder normale kolesterolkonsentra-

sjoner i blodet 

Q-2013-00579 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av diosmin, trokserutin og 

hesperidin 

En flavenoidblanding som inneholder  

300 mg diosmin, 300 mg trokserutin og  

100 mg hesperidin er et nyttig hjelpestoff til 

opprettholdelse av fysiologisk venøs-

kappilær permeabilitet 

Q-2013-00353 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av diosmin, trokserutin og 

hesperidin 

En flavenoidblanding som inneholder  

300 mg diosmin, 300 mg trokserutin og  

100 mg hesperidin er et nyttig hjelpestoff til 

opprettholdelse av fysiologisk venetonus 

Q-2013-00354 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning om sikring 

av data underlagt eiendomsrett 

Byggsuppen «Orzotto» Bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot 

oksidativ skade 

Q-2013-00578 

 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/173 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 967/2014 

av 12. september 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet lufenuron(*) 

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 (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdier») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for lufenuron i laksefisk er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor. 

4) Komiteen for veterinærpreparater anbefalte å fastsette en grenseverdi for lufenuron i laksefisk som gjelder for muskler 

og skinn i naturlig forhold. 

5) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. 

6) Komiteen for veterinærpreparater anbefalte å utvide grenseverdien for lufenuron til også å gjelde andre fiskearter. 

7) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres til å omfatte stoffet lufenuron i fiskearter. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 13.9.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 32. 

(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 næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2019/EØS/65/33 
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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. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 12. november 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

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 

«Lufenuron 

(RS-isomerer) 

Lufenuron 

(RS-isomerer) 

Fisk 1350 μg/kg Muskler og skinn i 

naturlig forhold 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot 

ektoparasitter» 

 



Nr. 65/176 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1257/2014 

av 24. november 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å 

tilpasse vedlegg I og IV(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig artikkel 31 

nr. 1 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kaliumråsalter er materialer som utvinnes av naturressurser gjennom gruvedrift. For slike naturprodukter er de kravene 

om minsteinnhold av næringsstoffer som er angitt i post 1 i tabell A.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003, 

fastsatt i samsvar med god industriell praksis. Når malmens kaliuminnhold minsker av naturlige årsaker, får imidlertid 

produsentene økende problemer med å overholde de nåværende grenseverdiene, og dette truer den kontinuerlige 

forsyningen av yrkesgårdbrukere med gjødsel framstilt av kaliumråsalter. Derfor bør disse grenseverdiene senkes noe 

ved å endre post 1 i tabell A.3 i nevnte vedlegg, slik at produsentene fortsatt kan markedsføre sine produkter som «EF-

gjødsel». Ettersom denne endringen tar hensyn til at de reviderte, noe lavere grenseverdiene også muliggjør effektiv 

gjødsling, kan den anses som teknisk utvikling i henhold til artikkel 31 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003. 

2) 3,4-dimetyl-1H-pyrazolfosfat (heretter kalt «DMPP») er en nitrifikasjonshemmer som er egnet til bruk med vanlig 

nitrogengjødsel (fast eller flytende). DMPP reduserer risikoen for nitrogentap til jordbunnen og atmosfæren og forbedrer 

derfor nitrogeneffektiviteten. 

3) Reaksjonsblandingen mellom N-butyl-tiofosfortriamid og N-propyltiofosfortriamid (heretter kalt «NBPT/NPPT») er en 

ureasehemmer. NBPT/NPPT reduserer risikoen for nitrogentap i form av ammoniakkutslipp etter bruk av gjødsel som 

inneholder urea, og forbedrer derfor nitrogeneffektiviteten. 

4) For å gjøre DMPP og NBPT/NPPT mer allment tilgjengelige for gårdbrukere i hele Unionen bør de føres opp på listen 

over godkjente nitrifikasjons- og ureasehemmere i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 i samsvar med artikkel 31 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 2003/2003. 

5) Fast eller flytende ren gjødsel som inneholder ureaformaldehyd, og fast NPK-, NP- og NK-gjødsel som inneholder 

ureaformaldehyd, er oppført som gjødseltyper i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003. Selv om kondensater av 

ureaformaldehyd er stabile i løsning og suspensjon, er flytende NPK-, NP- og NK-gjødsel som inneholder 

ureaformaldehyd, ikke oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 som en egen produkttype. Ettersom det er 

en økende interesse for å markedsføre flytende NPK-, NP- og NK-gjødsel med et visst innhold av ureaformaldehyd som 

en kilde til nitrogen, bør ureaformaldehyd tillates i framstillingen av flytende NPK-, NP- og NK-gjødsel. Seks nye 

typebetegnelser bør derfor oppføres i tabell C.2 i vedlegg I til nevnte forordning. 

6) I tillegg til at DMPP og NBPT/NPPT oppføres i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003, bør analysemetoder som 

skal brukes ved offentlig kontroll av disse gjødseltypene, oppføres i vedlegg IV til nevnte forordning. 

7) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres. 

8) For å sikre at Den europeiske standardiseringsorganisasjon offentliggjør analysemetoden for NBPT/NPPT, som for 

øyeblikket valideres, før NBPT/NPPT oppføres i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003, og før den nye analyse-

metoden for denne gjødseltypen oppføres i vedlegg IV til nevnte forordning, bør anvendelsen av disse endringene 

utsettes. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning (EF) 

nr. 2003/2003 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 25.11.2014, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 33. 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 

2019/EØS/65/34 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/177 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer 

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

1)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Vedlegg I nr. 4 og vedlegg II nr. 2 får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

1)  I tabell A.3 skal post 1 lyde: 

«1. Kaliumråsalt Produkt framstilt av 

kaliumråsalter 

9 % K2O 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

2 % MgO 

Magnesium i form av vannløselige salter, 

uttrykt som magnesiumoksid 

Vanlige handelsnavn kan 

tilføyes 

Vannløselig kaliumoksid 

Vannløselig magnesiumoksid 

Totalt magnesiumoksid 

Klorinnholdet skal angis» 

2)  I tabell C.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Post C.2.2 til C.2.8 skal lyde: 

«C.2.2 

Typebetegnelse: NPK-gjødselløsning som inneholder ureaformaldehyd 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt som er framstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske 

næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, og som inneholder ureaformaldehyd 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og 

andre krav: 

—  Totalt 15 % (N +P2O5 +K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 

— 5 % N, minst 25 % av angitt totalt nitrogen må stamme fra nitrogenform (5) 

— 3 % P2O5 

— 3 % K2O 

Høyeste innhold av biuret: (urea N + ureaformaldehyd N) × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 

4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

5)  Nitrogen fra ureaformal-

dehyd 

Vannløselig P2O5 Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), 

(3) og (4) utgjør minst 1 vektprosent, 

må den angis 

3)  Nitrogen fra ureaformaldehyd 

4)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 

0,2 %, kan angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

Vannløselig P2O5 1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes bare 

dersom klorinnholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 
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C.2.3 

Typebetegnelse: NPK-gjødselsuspensjon 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer i suspensjon i vannet og i løsning, uten tilsetning av 

organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og andre 

krav: 

—  Totalt: 20 %, (N + P2O5 + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O 

—  Høyeste tillatte innhold av biuret: urea N × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 4, 5 og 6 – 

Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

1)  Vannløselig P2O5 

2)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat 

3)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat og i 

vann 

Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogen-

formene (2), (3) og (4) 

utgjør minst 1 vektprosent, 

må den angis 

3)  Dersom biuretinnholdet er 

mindre enn 0,2 %, kan 

angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

Gjødselen må ikke inneholde 

thomasslagg, aluminium-

kalsiumfosfat, pyrofosfater, 

delvis oppløste fosfater eller 

råfosfater 

1)  Dersom innholdet av 

vannløselig P2O5 er mindre 

enn 2 %, skal bare 

løselighet (2) angis 

2)  Dersom innholdet av 

vannløselig P2O5 er minst  

2 %, skal løselighet (3) og 

innhold av vannløselig 

P2O5 angis 

1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan 

benyttes bare dersom 

klorinnholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 

 

C.2.4 

Typebetegnelse: NPK-gjødselsuspensjon som inneholder ureaformaldehyd 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer både i løsning og i suspensjon i vann, uten tilsetning av 

organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, og som inneholder ureaformaldehyd 
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 Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og andre 

krav: 

—  Totalt 20 % (N +P2O5 +K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 

— 5 % N, minst 25 % av angitt totalt nitrogen må stamme fra nitrogenform (5) 

Minst 3/5 av det angitte nitrogeninnholdet (5) må være løselig i varmt vann 

— 4 % P2O5 

— 4 % K2O 

Høyeste innhold av biuret: (urea N + ureaformaldehyd N) × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 4, 5 og 6 – 

Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3) Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

5)  Nitrogen fra ureaformal-

dehyd 

1)  Vannløselig P2O5 

2)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat 

3)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat og i 

vann 

Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogen-

formene (2), (3) og (4) 

utgjør minst 1 vektprosent, 

må den angis 

3)  Nitrogen fra ureaformal-

dehyd 

4)  Dersom biuretinnholdet er 

mindre enn 0,2 %, kan 

angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

Gjødselen må ikke inneholde 

thomasslagg, aluminium-

kalsiumfosfat, pyrofosfater, 

delvis oppløste fosfater eller 

råfosfater 

1)  Dersom innholdet av 

vannløselig P2O5 er mindre 

enn 2 %, skal bare 

løselighet (2) angis 

2)  Dersom innholdet av 

vannløselig P2O5 er minst  

2 %, skal løselighet (3) og 

innhold av vannløselig 

P2O5 angis 

1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan 

benyttes bare dersom klor-

innholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 

 

C.2.5 

Typebetegnelse: NP-gjødselløsning 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt framstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske 

næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og andre krav: —  Totalt: 18 %, (N + P2O5) 

—  For hvert næringsstoff: 3 % N, 5 % P2O5 

—  Høyeste tillatte innhold av biuret: urea N × 0,026 
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Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 4, 5 og 6 

– Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

Vannløselig P2O5  1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) og (4) utgjør 

minst 1 vektprosent, må den angis 

3)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2 %, kan 

angivelsen «lavt biuretinnhold» tilføyes 

Vannløselig P2O5  

 

C.2.6 

Typebetegnelse: NP-gjødselløsning som inneholder ureaformaldehyd 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt som er framstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av 

organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, og som inneholder ureaformaldehyd 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og andre 

krav: 

—  Totalt 18 % (N +P2O5) 

—  For hvert næringsstoff: 

— 5 % N, minst 25 % av angitt totalt nitrogen må stamme fra nitrogenform (5) 

— 5 % P2O5 

Høyeste innhold av biuret: (urea N + ureaformaldehyd N) × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 4, 5 og 6 

– Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

5)  Nitrogen fra ureaformaldehyd 

Vannløselig P2O5  1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) og (4) utgjør 

minst 1 vektprosent, må den angis 

3)  Nitrogen fra ureaformaldehyd 

4)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2 %, kan 

angivelsen «lavt biuretinnhold» tilføyes 

Vannløselig P2O5  
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C.2.7 

Typebetegnelse: NP-gjødselsuspensjon 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer både i løsning og i suspensjon i vann, uten tilsetning 

av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og andre 

krav: 

—  Totalt: 18 %, (N + P2O5) 

—  For hvert næringsstoff: 3 % N, 5 % P2O5 

—  Høyeste tillatte innhold av biuret: urea N × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 4, 5 

og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen. Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

1)  Vannløselig P2O5 

2)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat 

3)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat og i vann 

 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) 

og (4) utgjør minst 1 vektprosent, må den 

angis 

3)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 

0,2 %, kan angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

Gjødselen må ikke inneholde 

thomasslagg, aluminiumkalsiumfosfat, 

pyrofosfater, delvis oppløste fosfater 

eller råfosfater 

1)  Dersom innholdet av vannløselig 

P2O5 er mindre enn 2 %, skal bare 

løselighet (2) angis 

2)  Dersom innholdet av vannløselig 

P2O5 er minst 2 %, skal løselighet 

(3) og innhold av vannløselig P2O5 

angis 

 

 

C.2.8 

Typebetegnelse: NP-gjødselsuspensjon som inneholder ureaformaldehyd 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer både i løsning og i suspensjon i vann, uten tilsetning 

av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, og som inneholder ureaformaldehyd 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) og andre 

krav: 

—  Totalt 18 % (N +P2O5) 

—  For hvert næringsstoff: 

— 5 % N, minst 25 % av angitt totalt nitrogen må stamme fra nitrogenform (5) 

Minst 3/5 av det angitte nitrogeninnholdet (5) må være løselig i varmt vann 

— 5 % P2O5 

Høyeste innhold av biuret: (urea N + ureaformaldehyd N) × 0,026 
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Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til kolonne 4, 5 og 6 

– Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

5)  Nitrogen fra ureaformal-

dehyd 

1)  Vannløselig P2O5 

2)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat 

3)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat og i vann 

 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), 

(3) og (4) utgjør minst 1 vektprosent, 

må den angis 

3)  Nitrogen fra ureaformaldehyd 

4)  Dersom biuretinnholdet er mindre 

enn 0,2 %, kan angivelsen «lavt 

biuretinnhold» tilføyes 

Gjødselen må ikke inneholde 

thomasslagg, aluminiumkalsiumfosfat, 

pyrofosfater, delvis oppløste fosfater 

eller råfosfater 

1)  Dersom innholdet av vannløselig 

P2O5 er mindre enn 2 %, skal bare 

løselighet (2) angis 

2)  Dersom innholdet av vannløselig 

P2O5 er minst 2 %, skal løselighet 

(3) og innhold av vannløselig P2O5 

angis» 

 

b)  Ny post C.2.9 til C.2.14 skal lyde: 

«C.2.9 

Typebetegnelse: NK-gjødselløsning 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt framstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske næringsstoffer 

av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

og andre krav: 

—  Totalt: 15 % (N + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 3 % N, 5 % K2O 

—  Høyeste tillatte innhold av biuret: urea N × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til 

kolonne 4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

 Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) 

og (4) utgjør minst 1 vektprosent, må 

den angis 

3)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 

0,2 %, kan angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

 1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes bare 

dersom klorinnholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 
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C.2.10 

Typebetegnelse: NK-gjødselløsning som inneholder ureaformaldehyd 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt som er framstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske 

næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, og som inneholder ureaformaldehyd 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

og andre krav: 

—  Totalt 15 % (N + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 

— 5 % N, minst 25 % av angitt totalt nitrogen må stamme fra nitrogenform (5) 

— 5 % K2O 

Høyeste innhold av biuret: (urea N + ureaformaldehyd N) × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til 

kolonne 4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

5)  Nitrogen fra 

ureaformaldehyd 

 Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) 

og (4) utgjør minst 1 vektprosent, må 

den angis 

3)  Nitrogen fra ureaformaldehyd 

4)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 

0,2 %, kan angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

 1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes bare 

dersom klorinnholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 

 

C.2.11 

Typebetegnelse: NK-gjødselsuspensjon 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer både i løsning og i suspensjon i vann, uten tilsetning av organiske 

næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

og andre krav: 

—  Totalt: 18 % (N + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 3 % N, 5 % K2O 

—  Høyeste tillatte innhold av biuret: urea N × 0,026 
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Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til 

kolonne 4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

 Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) 

og (4) utgjør minst 1 vektprosent, må 

den angis 

3)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 

0,2 %, kan angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

 1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes bare 

dersom klorinnholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 

 

C.2.12 

Typebetegnelse: NK-gjødselsuspensjon som inneholder ureaformaldehyd 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer både i løsning og i suspensjon i vann, uten tilsetning av organiske 

næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, og som inneholder ureaformaldehyd 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

og andre krav: 

—  Totalt 18 % (N + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 

— 5 % N, minst 25 % av angitt totalt nitrogen må stamme fra nitrogenform (5) 

Minst 3/5 av det angitte nitrogeninnholdet (5) må være løselig i varmt vann 

— 5 % K2O 

Høyeste innhold av biuret: (urea N + ureaformaldehyd N) × 0,026 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til 

kolonne 4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

1)  Totalt nitrogen 

2)  Nitratnitrogen 

3)  Ammoniumnitrogen 

4)  Ureanitrogen 

5)  Nitrogen fra 

ureaformaldehyd 

 Vannløselig K2O 1)  Totalt nitrogen 

2)  Dersom en av nitrogenformene (2), (3) 

og (4) utgjør minst 1 vektprosent, må 

den angis 

3)  Nitrogen fra ureaformaldehyd 

4)  Dersom biuretinnholdet er mindre enn 

0,2 %, kan angivelsen «lavt biuret-

innhold» tilføyes 

 1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes bare 

dersom klorinnholdet er høyst 2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 
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C.2.13 

Typebetegnelse: PK-gjødselløsning 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt framstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer 

(vektprosent) og andre krav: 

—  Totalt: 18 % (P2O5 + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 5 % P2O5, 5 % K2O 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold 

til kolonne 4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

 Vannløselig P2O5 Vannløselig K2O  Vannløselig P2O5 1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes bare dersom klorinnholdet er høyst  

2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis 

 

C.2.14 

Typebetegnelse: PK-gjødselsuspensjon 

Opplysninger om produksjonsmåte: Produkt i væskeform der næringsstoffene stammer fra stoffer både i løsning og i suspensjon i vann, uten tilsetning av organiske 

næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 

Minsteinnhold av næringsstoffer 

(vektprosent) og andre krav: 

—  Totalt: 18 % (P2O5 + K2O) 

—  For hvert næringsstoff: 5 % P2O5, 5 % K2O 

Form, løselighet og innhold av næringsstoffer som skal angis i henhold til 

kolonne 4, 5 og 6 – Findelingsgrad 

Opplysninger til identifikasjon av gjødselen – Andre krav 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 

 1)  Vannløselig P2O5 

2)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat 

3)  P2O5 løselig i nøytralt 

ammoniumsitrat og i 

vann 

Vannløselig K2O  Gjødselen må ikke inneholde thomasslagg, aluminium-

kalsiumfosfat, pyrofosfater, delvis oppløste fosfater eller 

råfosfater 

1)  Dersom innholdet av vannløselig P2O5 er mindre enn 2 

%, skal bare løselighet (2) angis 

2)  Dersom innholdet av vannløselig P2O5 er minst 2 %, 

skal løselighet (3) og innhold av vannløselig P2O5 

angis 

1)  Vannløselig kaliumoksid 

2)  Angivelsen «klorfattig» kan benyttes 

bare dersom klorinnholdet er høyst  

2 % 

3)  Klorinnholdet kan angis» 
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3)  I tabell F.1 skal ny post 4 lyde: 

«4. 3,4-dimetyl-1H-pyrazolfosfat (DMPP) 

EF-nr. 424-640-9 

Minst 0,8 

Høyst 1,6» 

  

4)  I tabell F.2 skal ny post 3 lyde: 

«3 Reaksjonsblanding av N-butyltiofosfortriamid (NBPT) og N-propyl-

tiofosfortriamid (NPPT) (forhold 3:1(1)) 

EF-nr. 700-457-2 

Minst: 0,02 

Høyst: 0,3» 

  

(1) Toleranse for andelen av N-propyltiofosfortriamid (NPPT): 20 %. 
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VEDLEGG II 

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 tilføyes følgende metoder: 

«Metode 12.6 

Bestemmelse av DMPP 

EN 16328: Gjødsel – Bestemmelse av 3,4-dimetyl-1H-pyrazolfosfat (DMPP) – Metode med høytrykks-væskekromatografi 

(HPLC) 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metode 12.7 

Bestemmelse av NBPT/NPPT 

EN 16651: Fertilizers — Determination of N-(n-Butyl)thiophosphoric acid triamide (NBPT) and N-(n-Propyl)thiophos-

phoric acid triamide (NPPT) — Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1062/2014 

av 4. august 2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i 

biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det fastsatt nærmere regler for programmet for vurdering av 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter (heretter kalt «vurderingsprogrammet»), som ble påbegynt i samsvar med 

artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Ettersom nevnte direktiv er blitt opphevet og erstattet 

av forordning (EU) nr. 528/2012, bør de nærmere reglene for videreføringen av vurderingsprogrammet tilpasses 

bestemmelsene i nevnte forordning. 

2) Det er viktig å identifisere hvilke kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som kan gjøres tilgjengelig på markedet 

og brukes, med mindre annet er fastlagt i nasjonale regler, i henhold til de overgangsbestemmelsene som er fastsatt i 

artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012. Dette bør gjelde for kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som 

vurderes innenfor rammen av vurderingsprogrammet. 

3) Når et produkt er omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt ved artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007, 

men ikke av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 2 nr. 5 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012, skal 

de aktive stoffene det inneholder, vurderes innenfor rammen av vurderingsprogrammet for den relevante produkttypen. 

Med mindre annet er fastlagt i de nasjonale reglene bør produktet kunne gjøres tilgjengelig på markedet og brukes inntil 

vurderingen er avsluttet. En ordning med forhåndsmelding bør definere hvilke produkter som omfattes av denne 

bestemmelsen. Det samme bør gjelde når manglende melding av en kombinasjon av aktivt stoff og produkttype skyldes 

den nye definisjonen av produkttyper i forordning (EU) nr. 528/2012 sammenlignet med definisjonen i direktiv 98/8/EF, 

eller er vel begrunnet på grunnlag av en kommisjonsbeslutning truffet i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 34. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/65/35 
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nr. 528/2012, i rettspraksis som f.eks. sak C-420/10(1), eller en bindende veiledning fra Kommisjonen eller medlems-

statenes vedkommende myndigheter, som blir gjennomgått senere. 

4) Dersom et biocidprodukt inneholder, består av eller danner et aktivt stoff som ikke lenger omfattes av vurderings-

programmet, men bruken av biocidproduktet er viktig i en medlemsstat, bør bruken og tilgjengeliggjøringen på 

markedet for slik bruk tillates i denne medlemsstaten på medlemsstatens ansvar, på visse vilkår og i et begrenset 

tidsrom. 

5) Med henblikk på å sikre enhetlig og forenklet anvendelse bør framgangsmåten for vurdering av aktive stoffer i 

vurderingsprogrammet i alle relevante deler være identisk med framgangsmåten for søknader som inngis i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EU) nr. 528/2012 eller i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 88/2014(2). 

6) For stoffer som oppfyller kriteriene for utelukkelse eller erstatning, skal vurderende vedkommende myndighet 

framlegge for Byrået et forslag om harmonisert klassifisering og merking i henhold til artikkel 37 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) med hensyn til endepunkter som gir grunn til bekymring, 

uten at det påvirker medlemsstatenes rett til å legge fram et forslag om andre eller alle endepunkter. Vurderende 

vedkommende myndighet bør også rådføre seg med Byrået om stoffer som oppfyller kriteriene for å bli regnet som 

persistente, bioakkumulerende eller giftige, eller om stoffer som kan anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

7) For å sikre at vurderingsprogrammet avsluttes innen datoen angitt i artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør 

vurderingene begrenses til de kombinasjonene av aktivt stoff og produkttype som det er framlagt relevante opplysninger 

for innen fristene fastsatt i forordning (EF) nr. 1451/2007 eller i denne forordning. Videre bør det fastsettes rimelige 

frister for utarbeiding av de endelige vurderingene, idet det tas hensyn til muligheten for at søknader kan bli validert 

mindre enn ett år før disse fristene. 

8) Det er ennå ikke fastsatt noen krav til opplysninger for oppføring i kategori 7 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 528/2012. Det er derfor hensiktsmessig å begrense søknader om oppføring i nevnte vedlegg til kategori 1, 2, 3, 4, 5 

eller 6 på det nåværende tidspunkt. 

9) Uten at det berører artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 følger det av samme forordnings artikkel 91 at 

kriteriene i forordningens artikkel 10 bør være relevante for den etterfølgende godkjenningen av biocidprodukter i alle 

tilfeller. Det er derfor hensiktsmessig å identifisere stoffer som oppfyller disse kriteriene i alle vurderinger av aktive 

stoffer. 

10) En potensiell deltaker i vurderingsprogrammet bør kunne slutte seg til eller erstatte en eksisterende deltaker etter 

gjensidig avtale, forutsatt at vurderingen som følge av dette ikke blir forsinket på grunn av begrenset tilgang til 

opplysninger, ettersom den potensielle søkeren ellers ville være nødt til å framlegge opplysningene på nytt. 

11) Ettersom deltaking i vurderingsprogrammet er frivillig, bør en deltaker kunne trekke seg fra programmet. Dersom dette 

skjer, bør potensielle deltakere kunne overta støtten, med mindre denne muligheten allerede har vært benyttet én gang 

slik at vurderingsprogrammet allerede er blitt forsinket, og dersom Byrået ikke allerede er begynt å arbeide med sin 

uttalelse. 

12) Dersom vurderingen av et aktivt stoff viser at den identiteten som formelt omfattes av vurderingsprogrammet, ikke 

tilsvarer nøyaktig identiteten til stoffet som faktisk vurderes, og vurderingen ikke gjør det mulig å trekke konklusjoner 

om den formelt oppførte stoffidentiteten, bør det være mulig å omdefinere stoffet i løpet av vurderingen og tillate andre 

å overta støtten til det formelt oppførte stoffet.  

  

(1) Sak C-420/10: Domstolens dom (tredje avdeling) av 1. mars 2012 (begjæring om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Hamburg — 

Tyskland) — Söll GmbH mot Tetra GmbH (markedsføring av biocidprodukter — direktiv 98/8/EF — artikkel 2 nr. 1 bokstav a) — 

begrepet «biocidprodukter» — produkt som forårsaker flokkulering av skadelige organismer uten at de ødelegges, avskrekkes eller 

uskadeliggjøres). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 88/2014 av 31. januar 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for endring av 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter  

(EUT L 32 av 1.2.2014, s. 3). 

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

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

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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13) Visse stoffer som omfattes av vurderingsprogrammet, støttes ikke av noen deltakere på tidspunktet for vedtakelse av 

denne forordning. Det samme gjelder visse nanomaterialer, selv om slike materialer i henhold til artikkel 4 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 ikke kan godkjennes med mindre de er uttrykkelig nevnt. Det bør være tillatt for andre 

personer å overta deltakingen for disse stoffene og nanomaterialene, og i andre tilfeller bør disse stoffene og 

nanomaterialene utelukkes fra vurderingsprogrammet. 

14) For å sikre at ingen stoffer uberettiget forblir eller tas opp i vurderingsprogrammet uten en etterfølgende vurdering, bør 

et stoff som ennå ikke er under vurdering, bare forbli eller tas opp i programmet dersom det inngis en melding om 

viktige opplysninger om stoffet — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for gjennomføringen av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende 

aktive stoffer nevnt i artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «beslutning om avslag på godkjenning» en beslutning om ikke å godkjenne en kombinasjon av stoff og produkttype i 

henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012 eller artikkel 89 nr. 1 i nevnte forordning, eller om 

ikke å oppføre den i vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF, 

b) «kombinasjon av stoff og produkttype som omfattes av vurderingsprogrammet» en kombinasjon av stoff og produkttype 

som er oppført på listen i vedlegg II, og som oppfyller følgende krav: 

i) den omfattes ikke av noe av følgende: 

— et direktiv om oppføring i vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF, 

— en forordning som fastsetter at den er godkjent i henhold til artikkel 89 nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 528/2012, 

ii) den omfattes ikke av en beslutning om avslag på godkjenning, eller den siste beslutningen om avslag på godkjenning for 

kombinasjonen er trukket tilbake, 

c) «deltaker» en person som har inngitt en søknad om en kombinasjon av stoff og produkttype som omfattes av vurderings-

programmet, eller som har inngitt en melding som anses å oppfylle kravene i henhold til artikkel 17 nr. 5 i denne 

forordning, eller på hvis vegne en slik søknad eller melding er inngitt, 

d) «vurderende vedkommende myndighet» den vedkommende myndighet som er utpekt i henhold til artikkel 81 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 av den medlemsstaten som er angitt i vedlegg II til denne forordning.  
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KAPITTEL 2 

FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING AV DOKUMENTASJON 

Artikkel 3 

Søknad om godkjenning eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

1. En søknad om godkjenning eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 kan inngis bare av en deltaker hvis 

melding etter Byråets mening oppfyller kravene i henhold til artikkel 17 nr. 5 i denne forordning. 

Dersom søknaden gjelder oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, kan den bare gjelde vedleggets kategori 1, 2, 

3, 4, 5 eller 6. 

2. Søknadene nevnt i nr. 1 skal inngis til Byrået senest to år etter samsvarserklæringen i henhold til artikkel 17 nr. 5. 

Artikkel 4 

Godtakelse av søknader 

1. Byrået skal underrette deltakeren om de gebyrene som skal betales i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 564/2013(1), og skal avslå søknaden dersom deltakeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Det skal underrette 

deltakeren og vurderende vedkommende myndighet om dette. 

2. Når Byrået mottar de gebyrene som skal betales i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 564/2013, skal det godta søknaden og underrette deltakeren og vurderende vedkommende myndighet om dette ved å angi 

dato for når søknaden ble godtatt, og dens entydige identifikasjonskode. 

3. Byråets beslutninger i henhold til nr. 1 i denne artikkel kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

4. Vurderende vedkommende myndighet skal underrette deltakeren om de gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 innen 30 dager etter at Byrået har godtatt søknaden, og skal avslå søknaden dersom 

deltakeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Det skal underrette deltakeren og Byrået om dette. 

Artikkel 5 

Validering av søknader om godkjenning eller oppføring i kategori 6 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

1. Dersom Byrået i henhold til artikkel 4 nr. 2 har godtatt en søknad om godkjenning eller oppføring i kategori 6 i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 528/2012 som inneholder de opplysningene som kreves i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og 2, og gebyret 

er betalt i henhold til artikkel 4 nr. 4, skal vurderende vedkommende myndighet validere søknaden innen 30 dager etter at 

gebyrene er betalt. 

2. Dersom vurderende vedkommende myndighet har mottatt dokumentasjonen i henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 

fra deltakeren, men ennå ikke har godtatt dokumentasjonen som fullstendig i henhold til artikkel 13 i nevnte forordning, skal 

vurderende vedkommende myndighet validere søknaden senest 3. januar 2015. 

3. I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 skal vurderende vedkommende myndighet ikke vurdere kvaliteten på eller relevansen av 

opplysningene eller begrunnelsene som er framlagt. 

4. Dersom vurderende vedkommende myndighet anser søknaden som ufullstendig, skal den underrette deltakeren om hvilke 

tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne validere søknaden, og skal fastsette en rimelig frist for framlegging av 

nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke overskride 90 dager.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT 

L 167 av 19.6.2013, s. 17). 
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Vurderende vedkommende myndighet skal innen 30 dager etter at tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden dersom 

den anser at de framlagte tilleggsopplysningene er tilstrekkelige for at kravet i nr. 2 skal være oppfylt. 

Vurderende vedkommende myndighet skal avvise søknaden dersom deltakeren innen fristen ikke har framlagt opplysningene 

det er anmodet om, og skal underrette deltakeren og Byrået om dette. I slike tilfeller skal en del av gebyret som er innbetalt i 

samsvar med artikkel 80 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 528/2012, tilbakebetales. 

Når vurderende vedkommende myndighet har validert en søknad, skal den uten unødig opphold underrette deltakeren, Byrået 

og andre vedkommende myndigheter om dette og angi dato for valideringen. 

Artikkel 6 

Vurdering av søknader 

1. Denne artikkel får anvendelse når et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) når en søknad er blitt validert i henhold til artikkel 5, 

b) når vurderende vedkommende myndighet har godtatt dokumentasjonen som fullstendig i henhold til artikkel 13 i forordning 

(EF) nr. 1451/2007, men ennå ikke framlagt rapporten fra vedkommende myndighet for Kommisjonen i henhold til 

artikkel 14 nr. 4 i nevnte forordning, 

c) når en søknad om oppføring i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 er blitt godtatt av Byrået 

i henhold til artikkel 4 nr. 2 og gebyret er betalt i henhold til artikkel 4 nr. 4. 

2. Vurderende vedkommende myndighet skal vurdere søknaden i samsvar med artikkel 4 og 5 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, herunder, om relevant, eventuelle forslag om å tilpasse opplysningskravene framlagt i samsvar med artikkel 6 

nr. 3 i nevnte forordning, og sende en vurderingsrapport og konklusjonene av sin vurdering til Byrået. 

3. Når flere deltakere støtter samme kombinasjon av stoff og produkttype, skal vurderende vedkommende myndighet 

utarbeide bare ett utkast til vurderingsrapport. Vurderingsrapporten og konklusjonene i den skal sendes før en av følgende 

frister, avhengig av hvilken som utløper sist: 

a) 365 dager etter den siste valideringen nevnt i nr. 1 bokstav a), godtakelse av at dokumentasjonen er fullstendig som nevnt i 

nr. 1 bokstav b) eller betaling av gebyret nevnt i nr. 1 bokstav c) for den aktuelle kombinasjonen av stoff og produkttype, 

b) fristene fastsatt i vedlegg III. 

4. Før vurderende vedkommende myndighet sender sine konklusjoner til Byrået, skal den gi deltakeren 30 dager til å komme 

med skriftlige merknader til vurderingsrapporten og konklusjonene av vurderingen. Vurderende vedkommende myndighet skal 

ta behørig hensyn til disse merknadene når den utarbeider sin endelige vurdering. 

5. Dersom det viser seg at det er behov for tilleggsopplysninger for å kunne utføre vurderingen, skal vurderende 

vedkommende myndighet anmode deltakeren om å framlegge slike opplysninger før en gitt frist, og skal underrette Byrået om 

dette. 

Tidsrommet på 365 dager nevnt i nr. 3 skal avbrytes på den datoen anmodningen framsettes, og skal ikke begynne å løpe igjen 

før opplysningene er mottatt. Med mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier det, skal 

avbruddet ikke overskride følgende frister: 

a) 365 dager, når tilleggsopplysningene gjelder spørsmål som ikke behandles i direktiv 98/8/EF eller i den praksisen som er 

innført i forbindelse med gjennomføringen av nevnte direktiv, 

b) 180 dager i andre tilfeller. 

6. Dersom vurderende vedkommende myndighet anser at de kumulative virkningene av bruken av biocidprodukter som 

inneholder samme eller andre aktive stoffer, gir grunn til bekymring for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, skal den 

dokumentere sine bekymringer i samsvar med kravene i de relevante delene av avsnitt II.3 i vedlegg XV til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) og ta med denne dokumentasjonen i sine konklusjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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7. Når vurderende vedkommende myndighet har avsluttet sin farevurdering, skal den uten opphold og senest ved tidspunktet 

for framlegging av vurderingsrapporten i henhold til nr. 3 om nødvendig: 

a) framlegge et forslag for Byrået i henhold til artikkel 37 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 dersom den mener at et av 

kriteriene i artikkel 36 nr. 1 i samme forordning er oppfylt og ikke behørig behandlet i del 3 i vedlegg VI til nevnte 

forordning, 

b) rådføre seg med Byrået dersom den mener at et av kriteriene i artikkel 5 nr. 1 bokstav d) eller e) i forordning (EU) 

nr. 528/2012, eller vilkåret i artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning, er oppfylt og ikke behørig behandlet i 

vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 eller i kandidatlisten nevnt i artikkel 59 nr. 1 i nevnte forordning. 

Artikkel 7 

Byråets uttalelse 

1. Denne artikkel får anvendelse når et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) når vurderende vedkommende myndighet har framlagt en vurderingsrapport i henhold til artikkel 6 nr. 2 og, om relevant, et 

forslag eller et samråd i henhold til artikkel 6 nr. 7, 

b) når en rapport fra vurderende vedkommende myndighet er framlagt for Kommisjonen i henhold til artikkel 14 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007, men når vurderingsrapporten ennå ikke er gjennomgått av Den faste komité for 

biocidprodukter i henhold til artikkel 15 nr. 4 i nevnte forordning. 

2. Når rapporten er godtatt, skal Byrået utarbeide og framlegge en uttalelse for Kommisjonen om godkjenning av 

kombinasjonen av stoff og produkttype eller om oppføring av kombinasjonen i kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 528/2012, eller begge, idet det tas hensyn til den vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

Byrået skal begynne å utarbeide uttalelsen før en av følgende frister, avhengig av hvilken som utløper sist: 

a) tre måneder etter at rapporten er godtatt, 

b) fristene fastsatt i vedlegg III. 

Byrået skal framlegge uttalelsen for Kommisjonen senest 270 dager etter at utarbeidingen har startet. 

Artikkel 8 

Aktive stoffer som det kan være aktuelt å erstatte 

1. Når Byrået utarbeider sin uttalelse i henhold til artikkel 7 nr. 2, skal det undersøke om det aktive stoffet oppfyller noen av 

kriteriene i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 og gjøre rede for dette i sin uttalelse. 

2. Før Byrået framlegger sin uttalelse for Kommisjonen, skal det med forbehold for artikkel 66 og 67 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 offentliggjøre opplysninger om stoffer som det kan være aktuelt å erstatte i løpet av et tidsrom på høyst 60 dager, 

som andre interesserte tredjemenn kan bruke for å framlegge relevante opplysninger, herunder opplysninger om tilgjengelige 

erstatningsstoffer. Byrået skal ta behørig hensyn til de mottatte opplysningene når det utarbeider sin endelige uttalelse. 

3. Dersom det aktive stoffet er godkjent og oppfyller et av kriteriene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, skal det identifiseres som et stoff det kan være aktuelt å erstatte i den forordning som vedtas i henhold til 

artikkel 89 nr. 1 første ledd i samme forordning. 

Artikkel 9 

Kommisjonsbeslutning 

Når Kommisjonen har mottatt Byråets uttalelse i henhold til artikkel 7 nr. 2, skal den uten unødig opphold utarbeide et utkast til 

beslutning, som skal vedtas i henhold til artikkel 89 nr. 1 eller, dersom det er aktuelt, artikkel 28 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 528/2012.  
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KAPITTEL 3 

ENDRINGER I DELER AV VURDERINGSPROGRAMMET 

Artikkel 10 

Tilslutning eller utskiftning av deltakere etter gjensidig avtale 

1. Deltakerens rolle kan overtas eller deles etter gjensidig avtale mellom en eksisterende deltaker og en potensiell deltaker, 

forutsatt at den potensielle deltakeren har rett til å vise til alle de opplysningene som den eksisterende deltakeren har framlagt 

eller henvist til. 

2. Den potensielle og den eksisterende deltakeren skal i fellesskap framlegge for Byrået en melding i henhold til denne 

artikkel via registeret for biocidprodukter nevnt i artikkel 71 i forordning (EU) nr. 528/2012 (heretter kalt «registeret»), som 

skal omfatte alle relevante fullmakter. 

3. Når Byrået mottar en melding i henhold til nr. 2, skal det ajourføre opplysningene i registeret med hensyn til deltakerens 

identitet. 

4. En person som er etablert i Unionen og har overtatt eller sluttet seg til rollen som deltaker i henhold til denne artikkel, skal 

anses for å ha framlagt dokumentasjon eller en fullmakt om tilgang til dokumentasjon i samsvar med artikkel 95 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 11 

Deltakeres tilbaketrekking 

1. En deltaker skal anses for å ha trukket sin støtte til en kombinasjon av stoff og produkttype i vurderingsprogrammet i 

følgende tilfeller: 

a) når deltakeren via registeret har underrettet Byrået eller vurderende vedkommende myndighet om at deltakeren har til 

hensikt å trekke seg, 

b) når deltakeren ikke har inngitt en søknad før fristene fastsatt i artikkel 3 nr. 2, 

c) når deltakerens søknad er blitt avvist i henhold til artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 4 eller artikkel 5 nr. 4, 

d) når deltakeren ikke har framlagt tilleggsopplysninger før fristene fastsatt i artikkel 6 nr. 5, 

e) når deltakeren har unnlatt å betale de gebyrene som skal betales til vurderende vedkommende myndighet eller Byrået. 

2. En tilbaketrekking skal anses som rettidig dersom den inntreffer etter den datoen den vurderende vedkommende 

myndighet framlegger rapporten fra vedkommende myndighet for søkeren i henhold til artikkel 6 nr. 4 i denne forordning. 

Artikkel 12 

Konsekvenser av en rettidig tilbaketrekking 

1. Når vurderende vedkommende myndighet, men ikke Byrået, er kjent med en rettidig tilbaketrekking, skal vurderende 

vedkommende myndighet uten unødig opphold underrette Byrået om dette via registeret. 

2. Når Byrået er kjent med en rettidig tilbaketrekking, skal det ajourføre opplysningene i registeret med hensyn til 

deltakerens identitet. 

3. Dersom alle deltakere som støtter samme kombinasjon av stoff og produkttype, har foretatt en rettidig tilbaketrekking fra 

vurderingsprogrammet, og dersom rollen som deltaker for kombinasjonen tidligere er blitt overtatt, skal Byrået underrette 

Kommisjonen om dette via registeret.  
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Artikkel 13 

Omdefinering av aktive stoffer 

1. Dersom vurderingen av et eksisterende aktivt stoff ikke gjør det mulig å trekke konklusjoner om stoffet slik det er definert 

i vedlegg II, skal vurderende vedkommende myndighet, etter samråd med den berørte deltakeren, fastsette en ny stoffidentitet. 

Vurderende vedkommende myndighet skal underrette Byrået om dette. 

2. Byrået skal ajourføre opplysningene i registeret med hensyn til stoffets identitet. 

Artikkel 14 

Overtakelse av rollen som deltaker 

1. Byrået skal offentliggjøre en åpen invitasjon til å overta rollen som deltaker for en kombinasjon av stoff og produkttype i 

følgende tilfeller: 

a) dersom alle deltakere som støtter samme kombinasjon av stoff og produkttype, har foretatt en rettidig tilbaketrekking i 

henhold til artikkel 11, og rollen som deltaker for kombinasjonen ikke tidligere er blitt overtatt, 

b) etter en omdefinering i henhold til artikkel 13, og invitasjonen skal da gjelde bare stoffer som omfattes av den eksisterende 

identiteten i vedlegg II, men ikke av den nye stoffidentiteten. 

2. Innen 12 måneder fra datoen for offentliggjøringen nevnt i nr. 1 kan enhver person inngi en melding om kombinasjonen i 

henhold til artikkel 17. 

3. Innen 12 måneder etter datoen for ikrafttredelse av denne forordning kan enhver person melde en kombinasjon av stoff og 

produkttype som er oppført i del 2 i vedlegg II i henhold til artikkel 17. 

Artikkel 15 

Kombinasjoner av stoff og produkttype som kan omfattes av vurderingsprogrammet 

Når et biocidprodukt som omfattes av virkeområdet for forordning (EU) nr. 528/2012 og bringes i omsetning, består av, 

inneholder eller danner et eksisterende aktivt stoff som verken er godkjent eller omfattes av vurderingsprogrammet for 

produkttypen og ikke er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, skal stoffet kunne omfattes av vurderingsprogrammet for den 

relevante produkttypen på grunnlag av følgende: 

a) personen som bringer produktet i omsetning, har basert seg på veiledning utgitt av, eller skriftlig rådgivning mottatt fra, 

Kommisjonen eller en vedkommende myndighet utpekt i samsvar med artikkel 26 i direktiv 98/8/EF eller artikkel 81 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, og veiledningen eller rådgivningen ga objektivt berettigede grunner til å anta at produktet var 

utelukket fra virkeområdet for direktiv 98/8/EF eller forordning (EU) nr. 528/2012, eller at den relevante produkttypen var 

en produkttype som det aktive stoffet hadde blitt meldt for, og veiledningen eller rådgivningen senere blir endret i en 

beslutning truffet i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 eller i en ny, offentlig veiledning utgitt av 

Kommisjonen, 

b) stoffet er omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt ved artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007, 

c) biocidproduktet tilhører en annen produkttype i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 enn produkttypen det tilhørte i 

henhold til direktiv 98/8/EC, som følge av en endring av virkeområdet for disse produkttypene, og inneholder et stoff som 

inngikk i vurderingsprogrammet for den opprinnelige produkttypen, men ikke for den nye.  
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Artikkel 16 

Erklæring om å melde interesse 

1. En erklæring om å melde interesse for et stoff som kan omfattes av vurderingsprogrammet i henhold til artikkel 15, skal 

inngis via registeret av alle som har interesse av å melde en kombinasjon av stoff og produkttype til en av følgende mottakere: 

a) til Kommisjonen senest 12 måneder etter offentliggjøringen av beslutningen eller veiledningen nevnt i artikkel 15 

bokstav a), 

b) til Byrået senest 30. oktober 2015 i tilfellene nevnt i artikkel 15 bokstav b), 

c) til Kommisjonen senest 30. oktober 2015 i tilfellene nevnt i artikkel 15 bokstav c). 

2. En erklæring skal angi den relevante kombinasjonen av stoff og produkttype. I tilfellene nevnt i artikkel 15 bokstav a) skal 

erklæringen inneholde en dokumentert begrunnelse som viser at alle vilkårene som er angitt der, er oppfylt. 

3. Når en erklæring er gitt i et av de tilfellene som er nevnt i artikkel 15 bokstav a) eller c), og Kommisjonen etter samråd 

med medlemsstatene mener at artikkel 6 ikke får anvendelse og, om relevant, at de angitte vilkårene for melding i artikkel 15 

bokstav a) er oppfylt, skal den underrette Byrået om dette. 

4. Når en erklæring er gitt i tilfellet nevnt i artikkel 15 bokstav b), eller dersom Kommisjonen har underrettet Byrået i 

henhold til nr. 3, skal Byrået offentliggjøre disse opplysningene elektronisk og samtidig angi den relevante kombinasjonen av 

stoff og produkttype. I denne forordning skal en offentliggjøring i henhold til artikkel 3a nr. 3 tredje ledd i forordning (EF) 

nr. 1451/2007 anses som en offentliggjøring i henhold til dette nummer. 

5. Innen 6 måneder fra datoen for en offentliggjøring nevnt i nr. 4 kan enhver som har interesse av å melde kombinasjonen 

av stoff og produkttype, gjøre dette i henhold til artikkel 17. 

6. I tilfellene nevnt i artikkel 15 bokstav a) og c) skal en kombinasjon av stoff og produkttype anses som meldt av en 

deltaker og skal ikke bli gjenstand for ytterligere melding når følgende vilkår er oppfylt: 

a) det relevante aktive stoffet omfattes allerede av vurderingsprogrammet, 

b) noe av dokumentasjonen som er framlagt for den vurderende medlemsstat for det relevante aktive stoffet, inneholder 

allerede alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere produkttypen, 

c) deltakeren som har framlagt dokumentasjonen, viser interesse for å støtte kombinasjonen av stoff og produkttype. 

Artikkel 17 

Framgangsmåte for melding 

1. Meldinger i henhold til artikkel 14 nr. 2 og 3 eller artikkel 16 nr. 5 skal inngis til Byrået via registeret. 

2. Meldingen skal inngis i IUCLID-format. Den skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg I. 

3. Når det ikke er angitt en vurderende vedkommende myndighet i vedlegg II for det aktuelle aktive stoffet, skal melderen 

underrette Byrået om navnet på sitt valg av vedkommende myndighet utpekt i samsvar med artikkel 81 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, og framlegge en skriftlig bekreftelse på at nevnte vedkommende myndighet har godtatt å vurdere dokumenta-

sjonen. 

4. Når Byrået har mottatt en melding, skal det underrette Kommisjonen om dette og underrette melderen om gebyrene som 

skal betales i henhold til forordning (EU) nr. 564/2013. Dersom melderen ikke har betalt gebyrene innen 30 dager etter at 

underretningen er mottatt, skal Byrået avvise meldingen og underrette melderen og Kommisjonen om dette.  
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5. Når Byrået har mottatt gebyrene, skal det innen 30 dager kontrollere hvorvidt meldingen oppfyller kravene i nr. 2. Dersom 

meldingen ikke oppfyller disse kravene, skal Byrået gi melderen en frist på 30 dager til å komplettere eller korrigere meldingen. 

Etter at denne fristen på 30 dager er utløpt, skal Byrået innen 30 dager enten erklære at meldingen oppfyller kravene i nr. 2, 

eller avvise meldingen, og underrette melderen og Kommisjonen om dette. 

6. Byråets beslutninger i henhold til nr. 4 eller 5 kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

7. Når en melding anses å ha oppfylt kravene i henhold til nr. 5, skal Byrået uten opphold, 

a) når meldingen er inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 2 eller 3, ajourføre opplysningene i registeret med hensyn til 

deltakerens identitet og, om det er relevant, stoffets identitet, 

b) når meldingen er inngitt i henhold til artikkel 16 nr. 5, underrette Kommisjonen om at kravene er oppfylt. 

Artikkel 18 

Opptak i vurderingsprogrammet 

Når en kombinasjon av stoff og produkttype anses å være meldt i henhold til artikkel 16 nr. 6, eller når Byrået underretter 

Kommisjonen om at kravene er oppfylt i samsvar med artikkel 17 nr. 7 bokstav b), skal Kommisjonen ta opp kombinasjonen av 

stoff og produkttype i vurderingsprogrammet. 

Artikkel 19 

Informasjon om stoffer som ikke lenger støttes innenfor vurderingsprogrammet 

Dersom Byrået ikke har mottatt en melding før fristen angitt i artikkel 16 nr. 5, eller dersom det har mottatt en melding nevnt i 

artikkelen og senere avvist den i henhold til artikkel 17 nr. 4 eller 5, skal Byrået underrette medlemsstatene om dette via 

registeret og offentliggjøre opplysningene elektronisk. 

Artikkel 20 

Kommisjonsbeslutninger om stoffer som ikke lenger støttes innenfor vurderingsprogrammet 

Kommisjonen skal i følgende tilfeller utarbeide et utkast til en beslutning om avslag på godkjenning i henhold til artikkel 89 

nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) nr. 528/2012: 

a) når Byrået underretter Kommisjonen om alle deltakernes rettidige tilbaketrekking i henhold til artikkel 12 nr. 3 i denne 

forordning, 

b) når ingen har inngitt en melding før fristene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 eller 3 i denne forordning, eller når en slik melding er 

blitt inngitt og avvist i henhold til forordningens artikkel 17 nr. 4 eller 5, 

c) når en melding er inngitt før fristene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 eller 3 i denne forordning og anses å oppfylle kravene i 

forordningens artikkel 17 nr. 5, men stoffets identitet i meldingen omfatter bare en del av den eksisterende identiteten i 

vedlegg II til denne forordning. 

I tilfellet nevnt i første ledd bokstav c) skal utkastet til beslutning om avslag på godkjenning omfatte alle stoffer som omfattes 

av den eksisterende identiteten i vedlegg II til denne forordning, men ikke av meldingen eller av en beslutning om godkjenning.  
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KAPITTEL 4 

OVERGANGSTILTAK 

Artikkel 21 

Overgangstiltak for stoffer nevnt i artikkel 15 

1. En medlemsstat kan fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å gjøre tilgjengelig på markedet og bruke et 

biocidprodukt som består av, inneholder eller genererer et eksisterende aktivt stoff nevnt i artikkel 15 bokstav b) og c). I slike 

tilfeller 

a) skal biocidproduktet ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet med virkning 24 måneder etter datoen for ikrafttredelse av 

denne forordning, 

b) kan bruk av eksisterende lagre av biocidproduktet fortsette i inntil 30 måneder etter datoen for ikrafttredelse av denne 

forordning. 

2. En medlemsstat kan fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å gjøre tilgjengelig på markedet og bruke et 

biocidprodukt som består av, inneholder eller genererer et eksisterende aktivt stoff nevnt i artikkel 15 bokstav a). I slike tilfeller 

a) skal biocidproduktet ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet med virkning 24 måneder etter et av følgende, avhengig av 

hva som kommer sist: 

i) datoen for ikrafttredelse av denne forordning, 

ii) meldingen eller offentliggjøringen av beslutningen eller veiledningen nevnt i artikkel 15 bokstav a), 

b) kan bruk av eksisterende lagre av biocidproduktet fortsette i inntil 30 måneder etter et av følgende, avhengig av hva som 

kommer sist: 

i) datoen for ikrafttredelse av denne forordning, 

ii) meldingen eller offentliggjøringen av beslutningen eller veiledningen nevnt i artikkel 15 bokstav a). 

3. En medlemsstat kan fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å gjøre tilgjengelig på markedet eller bruke et 

biocidprodukt som består av, inneholder eller genererer et eksisterende aktivt stoff som Byrået har offentliggjort i henhold til 

artikkel 16 nr. 4 for den relevante produkttypen. I slike tilfeller 

a) skal biocidproduktet ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet med virkning 12 måneder etter datoen da Byrået foretok 

den elektroniske offentliggjøringen nevnt i artikkel 19, og 

b) kan bruk av eksisterende lagre av biocidproduktet fortsette i inntil 18 måneder etter datoen for offentliggjøringen. 

Artikkel 22 

Viktig bruk 

1. Uten at det berører artikkel 55 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan en medlemsstat innen 18 måneder fra datoen for 

en beslutning om ikke å godkjenne et aktivt stoff, når den anser at det eksisterende aktive stoffet er viktig av en av grunnene 

som er nevnt i artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav b) eller c) i forordning (EU) nr. 528/2012, inngi en begrunnet søknad til 

Kommisjonen om unntak fra forordningens artikkel 89 nr. 2 annet ledd. 

2. Anmodende medlemsstat skal inngi den begrunnede søknaden til Byrået via registeret. Dersom søknaden inneholder 

fortrolige opplysninger, skal anmodende medlemsstat samtidig inngi en ikke-fortrolig versjon. 

3. Byrået skal offentliggjøre søknaden eller, dersom det er relevant, den ikke-fortrolige versjonen elektronisk. Medlems-

statene eller andre personer kan komme med merknader inntil 60 dager etter offentliggjøringen. 
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4. Med hensyn til mottatte merknader kan Kommisjonen gi unntak fra artikkel 89 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) 

nr. 528/2012 og tillate at biocidprodukter som består av, inneholder eller genererer, gjøres tilgjengelige på markedet i den 

anmodende medlemsstaten og brukes i nevnte medlemsstat i samsvar med nasjonale regler og på de vilkårene som er fastsatt i 

nr. 5, og eventuelle ytterligere vilkår som Kommisjonen angir. 

5. Medlemsstaten som gis unntak skal 

a) sikre at fortsatt bruk begrenses til tilfeller og tidsrom der vilkårene i nr. 1 er oppfylt, 

b) innføre hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at eksponeringen av mennesker, dyr og miljøet begrenses mest 

mulig, 

c) sikre at det letes etter alternativer, eller at det utarbeides en søknad om godkjenning av det aktive stoffet i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EU) nr. 528/2012 i behørig tid før unntaket løper ut. 

KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1451/2007 oppheves. 

Henvisninger til forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 24 

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, 4. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysningskrav ved meldinger i henhold til artikkel 17 

En melding i henhold til artikkel 17 skal inneholde følgende opplysninger: 

1) dokumentasjon på at stoffet er et eksisterende aktivt stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

2) angivelse av hvilke produkttyper meldingen gjelder, 

3) opplysninger om alle undersøkelser som er iverksatt med henblikk på godkjenning eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, samt forventet dato for sluttføring, 

4) opplysningene nevnt i  

a) nr. 1, 2 og 7.1-7.5 i tabellen i avsnitt 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 528/2012 for kjemiske stoffer, 

b) nr. 1, 2 og 6.1-6.4 i tabellen i avsnitt 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 528/2012 for mikroorganismer, 

5) dersom meldingen er inngitt i et av tilfellene nevnt i artikkel 15 bokstav a), dokumentasjon på at stoffet var bragt i omsetning som et aktivt stoff i et biocidprodukt som hører inn under den 

relevante produkttypen på datoen for meldingen eller offentliggjøringen av beslutningen eller veiledningen omhandlet i nevnte bokstav.  



   

 

 

N
r. 6

5
/2

0
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
5

.8
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG II 

KOMBINASJONER AV STOFF OG PRODUKT SOM OMFATTES AV VURDERINGSPROGRAMMET 4. AUGUST 2014 

DEL 1 

Kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som støttes 4. august 2014, unntatt alle nanomaterialer som ikke uttrykkelig er nevnt i post 1017 og 1019 

Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1 Formaldehyd DE 200-001-8 50-00-0  x x               x 

6 
2-(2-butoksyetoksy)etyl-6-propylpipe-

ronyleter (piperonylbutoksid/PBO) 

EL 200-076-7 51-03-6               x    

9 Bronopol ES 200-143-0 52-51-7  x    x   x  x x      x 

29 Klorkresol FR 200-431-6 59-50-7 x x x   x   x    x      

36 Etanol EL 200-578-6 64-17-5 x x  x               

37 Maursyre BE 200-579-1 64-18-6  x x x x x     x x       

40 2-propanol DE 200-661-7 67-63-0 x x  x               

43 Salisylsyre NL 200-712-3 69-72-7  x x x               

45 1-propanol DE 200-746-9 71-23-8 x x  x               

52 Etylenoksid N 200-849-9 75-21-8  x                 

60 Sitronsyre BE 201-069-1 77-92-9 x                  

69 Glykolsyre LT 201-180-5 79-14-1  x x x               

70 Pereddiksyre FI 201-186-8 79-21-0 x x x x x x     x x       

71 L(+)-melkesyre DE 201-196-2 79-33-4  x x x  x             
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

79 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-

2-isopropenyl-8,9-dimetoksykromeno[3,4-

b]furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon) 

UK 201-501-9 83-79-4              x     

85 Triklorisocyanursyre UK 201-782-8 87-90-1  x x x x      x x       

92 2-fenylfenol ES 201-993-5 90-43-7 x x x x  x x  x x   x      

113 
Kanelaldehyd / 3-fenylpropen-2-al 

(cinnaminaldehyd) 

UK 203-213-9 104-55-2  x                 

117 Geraniol FR 203-377-1 106-24-1               x x   

122 Glyoksal FR 203-474-9 107-22-2  x x x               

133 2,4-heksadiensyre/sorbinsyre DE 203-768-7 110-44-1      x             

136 Glutaral (glutaraldehyd) FI 203-856-5 111-30-8  x x x  x     x x       

154 Klorofen N 204-385-8 120-32-1  x x                

171 2-fenoksyetanol UK 204-589-7 122-99-6 x x  x  x       x      

172 Cetylpyridinklorid UK 204-593-9 123-03-5  x                 

179 Karbondioksid FR 204-696-9 124-38-9                x   

180 Natriumdimetylarsenat (natriumkakodylat) PT 204-708-2 124-65-2               x    

185 
Natriumtosylkloramid (natriumtosylklo-

ramid, kloramin T) 

ES 204-854-7 127-65-1  x x x x              

187 Kaliumdimetylditiokarbamat UK 204-875-1 128-03-0         x  x x       

188 Natriumdimetylditiokarbamat UK 204-876-7 128-04-1         x  x x       
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

195 Natrium-2-bifenylat ES 205-055-6 132-27-4 x x x x  x x  x x   x      

198 N-(triklormetyltio)ftalimid (folpet) IT 205-088-6 133-07-3       x  x          

206 Tiram BE 205-286-2 137-26-8         x          

210 Metam-Na BE 205-293-0 137-42-8         x  x        

227 
2-tiazol-4-yl-1H-benzoimidazol 

(tiabendazol) 

ES 205-725-8 148-79-8       x  x x         

235 Diuron DK 206-354-4 330-54-1       x   x         

239 Cyanamid DE 206-992-3 420-04-2   x            x    

253 
Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazin-2-

tion (dazomet) 

BE 208-576-7 533-74-4      x      x       

279 
Diklor-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluor-N-

(p-tolyl)metansulfenamid (tolylfluanid) 

FI 211-986-9 731-27-1       x          x  

283 Terbutryn SK 212-950-5 886-50-0       x  x x         

288 
N-(diklorfluormetyltio)-N′,N′-dimetyl-N-

fenylsulfamid (diklofluanid) 

UK 214-118-7 1085-98-9       x          x  

289 Kobbertiocyanat FR 214-183-1 1111-67-7                 x  

292 

(1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-

isoindol-2-yl)metyl (1R-trans)-2,2-dimetyl-

3-(2-metylprop-1-enyl)syklopropankar-

boksylat (d-tetrametrin) 

DE 214-619-0 1166-46-7               x    
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

958 
Kalsiumdihydroksid / kalsiumhydroksid / 

kaustisk kalk/ hydratkalk / lesket kalk 

UK 215-137-3 1305-62-0  x x                

959 
Kalsiumoksid / kalk / brent kalk / ulesket 

kalk 

UK 215-138-9 1305-78-8  x x                

306 Dikobberoksid FR 215-270-7 1317-39-1                 x  

315 2-butanon, peroksid HU 215-661-2 1338-23-4 x x                 

321 Monolinuron UK 217-129-5 1746-81-2  x                 

330 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-

diamin (diamin) 

PT 219-145-8 2372-82-9  x x x  x  x   x x x      

336 2,2′-ditio-bis[N-metylbenzamid] (DTBMA) PL 219-768-5 2527-58-4      x             

339 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) ES 220-120-9 2634-33-5  x    x   x  x x x      

341 2-metyl-2H-isotiazolidin-3-on (MIT) SI 220-239-6 2682-20-4      x     x x x      

346 Natriumdiklorisocyanuratdihydrat UK 220-767-7 51580-86-0  x x x x      x x       

345 Troclosennatrium UK 220-767-7 2893-78-9  x x x x      x x       

348 Mecetroniumetylsulfat (MES) PL 221-106-5 3006-10-8 x                  

354 Triklosan DK 222-182-2 3380-34-5 x                  

359 

(etylendioksy)dimetanol (reaksjonsprodukter 

av etylenglykol og paraformaldehyd 

(EGForm)) 

PL 222-720-6 3586-55-8  x    x     x x x      

365 
Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt 

(natriumpyrition) 

SE 223-296-5 3811-73-2  x x   x x  x x   x      
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

368 Metenamin 3-klorallylklorid (CTAC) PL 223-805-0 4080-31-3      x      x x      

377 
2,2',2''-(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-

triyl)trietanol (HHT) 

PL 225-208-0 4719-04-4      x     x x x      

382 

Tetrahydro-1,3,4,6-

tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-

d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) 

ES 226-408-0 5395-50-6  x    x     x x x      

387 N,N′-metylenbismorfolin (MBM) AT 227-062-3 5625-90-1      x       x      

392 Metylenditiocyanat FR 228-652-3 6317-18-6            x       

393 
1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-

dimetylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH) 

PL 229-222-8 6440-58-0      x       x      

397 Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC) IT 230-525-2 7173-51-5 x x x x  x    x x x       

401 Sølv SE 231-131-3 7440-22-4  x  x x      x        

403 Kobber FR 231-159-6 7440-50-8                 x  

405 Svoveldioksid DE 231-195-2 7446-09-5    x               

424 Natriumbromid NL 231-599-9 7647-15-6  x         x x       

432 Natriumhypokloritt IT 231-668-3 7681-52-9 x x x x x      x x       

434 Tetrametrin DE 231-711-6 7696-12-0               x    

439 Hydrogenperoksid FI 231-765-0 7722-84-1 x x x x x x     x x       

444 
7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-

c]oksazol (EDHO) 

PL 231-810-4 7747-35-5      x       x      
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

450 Sølvnitrat SE 231-853-9 7761-88-8 x                  

453 Dinatriumperoksodisulfat/natriumpersulfat PT 231-892-1 7775-27-1    x               

455 Kalsiumhypokloritt IT 231-908-7 7778-54-3  x x x x      x        

457 Klor IT 231-959-5 7782-50-5  x   x      x        

458 Ammoniumsulfat UK 231-984-1 7783-20-2           x x       

473 Pyretriner og pyretroider ES 232-319-8 8003-34-7               x x   

491 Klordioksid PT 233-162-8 10049-04-4  x x x x      x x       

494 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) DK 233-539-7 10222-01-2  x  x  x     x x x      

501 Karbendazim DE 234-232-0 10605-21-7       x  x x         

515 Ammoniumbromid SE 235-183-8 12124-97-9           x x       

522 Pyridin-1-oksid-2-tiol (sinkpyrition) SE 236-671-3 13463-41-7  x    x x  x x       x  

524 Dodecylguanidinmonohydroklorid ES 237-030-0 13590-97-1      x     x        

526 Kalium-2-bifenylat ES 237-243-9 13707-65-8      x   x x   x      

529 Bromklorid NL 237-601-4 13863-41-7           x        

531 (benzyloksy)metanol UK 238-588-8 14548-60-8      x       x      

534 
Bis(1-hydroksy-1H-pyridin-2-tionato-

O,S)kobber (kobberpyrition) 

SE 238-984-0 14915-37-8                 x  

541 Natrium-p-klor-m-kresolat FR 239-825-8 15733-22-9 x x x   x   x    x      
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

550 

D-glukonsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-

klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-

tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG) 

PT 242-354-0 18472-51-0 x x x                

554 p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen UK 243-468-3 20018-09-1      x x  x x         

559 
(benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat 

(TCMTB) 

N 244-445-0 21564-17-0         x   x       

562 

2-metyl-4-okso-3-(prop-2-ynyl)syklopent-2-

en-1-yl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-

enyl)syklopropankarboksylat (pralletrin) 

EL 245-387-9 23031-36-9               x    

563 
Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienat 

(kaliumsorbat) 

DE 246-376-1 24634-61-5      x  x           

566 
.alfa.,.alfa.′,.alfa.″-trimetyl-1,3,5-triazin-

1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol (HPT) 

AT 246-764-0 25254-50-6  x    x     x  x      

571 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT) UK 247-761-7 26530-20-1      x x  x x x  x      

577 
Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysilyl)-

propyl]ammoniumklorid 

ES 248-595-8 27668-52-6  x     x  x          

578 
N′-tert-butyl-N-syklopropyl-6-(metyltio)-

1,3,5-triazin-2,4-diamin (cybutryn) 

NL 248-872-3 28159-98-0                 x  

588 
Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion 

(BCDMH/bromklordimetylhydantoin) 

NL 251-171-5 32718-18-6  x         x x       

590 
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea / 

isoproturon 

DE 251-835-4 34123-59-6       x   x         
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

597 
1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-

imidazol (imazalil) 

DE 252-615-0 35554-44-0   x                

599 

S-[(6-klor-2-oksooksazolo[4,5-b]pyridin-

3(2H)-yl)metyl] O,O-dimetyltiofosfat 

(azametifos) 

UK 252-626-0 35575-96-3               x    

600 
2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril 

(DBDCB) 

CZ 252-681-0 35691-65-7      x             

961 Kalsiummagnesiumoksid/dolomittkalk UK 253-425-0 37247-91-9  x x                

962 

Kalsiummagnesiumtetrahydroksid / 

kalsiummagnesiumhydroksid / hydratisert 

dolomittkalk 

UK 254-454-1 39445-23-3  x x                

606 

.alfa.-cyano-3-fenoksybenzyl 2,2-dimetyl-3-

(2-metylprop-1-enyl)syklopropankar-

boksylat (cyfenotrin) 

EL 254-484-5 39515-40-7               x    

608 
Dimetyltetradekyl[3-(trimetoksysilyl)-

propyl]ammoniumklorid 

PL 255-451-8 41591-87-1         x          

609 
Blanding av cis- og trans-p-mentan-3,8-diol 

(citriodiol) 

UK 255-953-7 42822-86-6                x   

614 

(RS)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-(1RS)-

 cis,trans-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

(cypermetrin) 

BE 257-842-9 52315-07-8               x    

615 

3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-

(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat (permetrin) 

IE 258-067-9 52645-53-1        x       x    
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

618 

1-etynyl-2-metylpent-2-enyl 2,2-dimetyl-3-

(2-metylprop-1-enyl)syklopropan-

karboksylat (empentrin) 

BE 259-154-4 54406-48-3               x    

619 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC) DK 259-627-5 55406-53-6       x  x x   x      

620 
Tetrakis(hydroksymetyl)fosfoniumsulfat 

(2:1) (THPS) 

MT 259-709-0 55566-30-8  x    x     x x       

628 

1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-

dioksolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol 

(propikonazol) 

FI 262-104-4 60207-90-1       x            

635 
Kokosalkyltrimetylammoniumklorid 

(ATMAC/TMAC) 

IT 263-038-9 61789-18-2        x           

648 
4,5-diklor-2-oktylisotiazol-3(2H)-on (4,5-

diklor- 2-oktyl-2H- isotiazol-3-on (DCOIT)) 

N 264-843-8 64359-81-5       x  x x x        

649 
2-klor-N-[[[4-(trifluormetoksy)fenyl]-

amino]karbonyl]benzamid (triflumuron) 

IT 264-980-3 64628-44-0               x    

656 
3,3′-metylenbis[5-metyloksazolidin] 

(oksazolidin / MBO) 

AT 266-235-8 66204-44-2  x    x     x x x      

657 
N-syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin 

(cyromazin) 

EL 266-257-8 66215-27-8               x    

666 

.alfa.-cyano-4-fluor-3-fenoksybenzyl-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropankar-

boksylat (cyflutrin) 

DE 269-855-7 68359-37-5               x    
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

667 
Alkyl(C12-18)dimetylbenzylammoniumklorid 

(ADBAC (C12-18)) 

IT 269-919-4 68391-01-5 x x x x      x x x      x 

671 
Alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid 

(ADBA/BKC (C12-C16)) 

IT 270-325-2 68424-85-1 x x x x      x x x      x 

673 
Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC 

(C8-10)) 

IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x x x    x x x       

690 

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C12-18-alkyldimetyl, salter med 1,2-

benzisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioksid (1:1) 

(ADBAS) 

MT 273-545-7 68989-01-5  x  x               

691 Natrium-N-(hydroksymetyl)glysinat AT 274-357-8 70161-44-3      x             

692 Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider PT 274-687-2 70592-80-2    x               

693 
Pentakalium-bis-(peroksymonosulfat)-bis-

(sulfat) 

SI 274-778-7 70693-62-8  x x x x              

701 
Magnesium-monoperoksyftalat-heksahydrat 

(MMPP) 

PL 279-013-0 84665-66-7  x                 

1015 Margosaekstrakt DE 283-644-7 84696-25-3                x   

724 
Alkyl (C12-C14) dimetylbenzyl-

ammoniumklorid (ADBAC (C12-C14)) 

IT 287-089-1 85409-22-9 x x x x      x x x      x 

725 
Alkyl (C12-C14) dimetyl(etylbenzyl)-

ammoniumklorid (ADEBAC (C12-C14)) 

IT 287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      x 

731 Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt ES 289-699-3 89997-63-7               x    

744 
Lavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt / 

lavandinolje 

PT 294-470-6 91722-69-9                x   
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

776 

1-(3,5-diklor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksy)-

fenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)urea 

(heksaflumuron) 

PT 401-400-1 86479-06-3               x    

779 

Reaksjonsprodukter av: glutaminsyre og N-

(C12-C-14-alkyl)propylendiamin (gluko-

protamin) 

DE 403-950-8 164907-72-6  x  x               

785 6-(ftalimido)peroksyheksansyre (PAP) IT 410-850-8 128275-31-0 x x x x               

791 2-butyl-benzo[d]isotiazol-3-on (BBIT) CZ 420-590-7 4299-07-4      x x  x x   x      

792 Tetraklordekaoksidkompleks (TCDO) DE 420-970-2 92047-76-2 x x  x               

811 Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat SE 422-570-3 265647-11-8 x x  x   x  x          

794 
sec-butyl 2-(2-hydroksetyl)piperidin-1-

karboksylat / icaridin (icaridin) 

DK 423-210-8 119515-38-7                x   

797 
cis-1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1-

azoniaadamantanklorid (cis CTAC) 

PL 426-020-3 51229-78-8      x       x      

800 

[2,4-diokso-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-

yl]metyl(1R)-cis-chrysanthemat;[2,4-diokso-

(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]-

metyl(1R)-trans-chrysanthemat (imiprotrin) 

UK 428-790-6 72963-72-5               x    

790 5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol (DCPP) AT 429-290-0 3380-30-1 x x  x               

807 
(E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-

2-nitroguanidin (klotianidin) 

DE 433-460-1 210880-92-5               x    
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

952 
Bacillus sphaericus IT Mikro-

organisme 

143447-72-7               x    

955 
Bacillus thuringiensis var. israelensis, 

serotype H14 

IT Mikro-

organisme 

Ikke relevant               x    

957 
Bacillus subtilis DE Mikro-

organisme 

Ikke relevant   x                

928 

Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-

on (EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) 

(blanding av CMIT/MIT) 

FR Stoffblanding 55965-84-9  x  x  x     x x x      

939 
Aktivt klor: framstilt in situ ved reaksjon 

mellom hypoklorsyre og natriumhypokloritt 

SK Stoffblanding Ikke relevant  x x x x              

813 Peroksyoktansyre FR Ikke relevant 33734-57-5  x x x               

1014 Sølvzeolitt SE Ikke relevant Ikke relevant  x  x x  x  x          

931 

Aminer, N-C12-C14 (likt antall)-alkyltri-

metylendi-, reaksjonsprodukter med 

kloreddisksyre (amfolytt 20) 

IE Ikke relevant 139734-65-9  x x x               

152 

Reaksjonsprodukter av 5,5-dimetyl-

hydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med 

bromin og klor (DCDMH) 

NL Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

          x        
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

459 
Reaksjonsmasse av titandioksid og 

sølvklorid 

SE Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

x x    x x  x x x        

777 

Reaksjonsprodukter av 5,5-dimetyl-

hydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med 

klor (DCEMH) 

NL Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

          x        

810 
Sølvfosfatglass SE Ikke 

tilgjengelig 

308069-39-8  x     x  x          

824 
Sølvsinkzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

130328-20-0  x  x x  x  x          

1013 
Sølvkobberzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

130328-19-7  x  x x  x  x          

1017 

Sølv adsorbert på silisiumdioksid (som 

nanomateriale i form av et stabilt aggregat 

med primærpartikler av nanostørrelse) 

SE Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

        x          

1019 
Silisiumdioksid (som nanomateriale dannet 

av aggregater og agglomerater) 

FR Ikke 

tilgjengelig 

68909-20-6               x    

831 
Silisiumdioksid (silisiumdioksid/kiselgur) FR Plantevern-

middel 

61790-53-2               x    

854 

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksosyklopent-2-

enyl(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3- 

(2-metylprop-1-enyl)-syklopropankar-

boksylat (blanding av 4 isomerer 1R-trans, 

1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 

4:4:1:1) (d-alletrin) 

DE Plantevern-

middel 

231937-89-6               x    



   

 

 

1
5

.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

5
/2

1
5
 

 

Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

855 

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksosyklopent-2-

enyl(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-

enyl)-syklopropankarboksylat (blanding av 2 

isomerer 1R-trans: 1R/S bare 1:3) (esbiotrin) 

DE Plantevern-

middel 

260359-57-7               x    

848 
N-((6-klor-3-pyridinyl)metyl)-N′-cyano-N-

metyletanimidamid (acetamiprid) 

BE Plantevern-

middel 

160430-64-8               x    

835 

Esfenvalerat / (S)-alfa-cyano-3-fenoksy-

benzyl-(S)-2-(4-klorfenyl)-3-metylbutyrat 

(esfenvalerat) 

PT Plantevern-

middel 

66230-04-4               x    

836 

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-

fenoksyfenyl)metyl-3-(2,2-dikloretenyl)-2.2-

diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat (alfa-cypermetrin) 

BE Plantevern-

middel 

67375-30-8               x    

843 

4-brom-2-(4-klorfenyl)-1-etoksymetyl-5-

trifluormetylpyrrol-3-karbonitril 

(klorfenapyr) 

PT Plantevern-

middel 

122453-73-0               x    

859 

Polymer av N-metylmetanamin (EINECS 

204-697-4 med (klormetyl)oksiran (EINECS 

203-439-8) / polymert kvaternært 

ammoniumklorid (PQ-polymer) 

HU Polymer 25988-97-0  x         x        

863 

Monohydroklorid av polymer av N,N‴-1,6-

heksandiylbis[N′-cyanoguanidin] (EINECS 

240-032-4) og heksametylendiamin 

(EINECS 204-679-6) / polyheksa-

metylendiguanid (monomer: 1,5-bis-

(trimetylen)-guanylguanidinium 

monohydroklorid) (PHMB) 

FR Polymer 27083-27-8/ 

32289-58-0 

x x x x x x   x  x        
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

868 Poly-(heksametylendiguanid) FR Polymer 91403-50-8 x x x x x x   x  x        

869 

Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-(dide-

cylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, 

propanat (salt) (bardap 26) 

IT Polymer 94667-33-1  x  x    x  x         

872 

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 

didekylpolyoksetylammoniumborat 

(polymert betain) 

EL Polymer 214710-34-6        x           

DEL 2 

Kombinasjoner av stoff og produkttype som ikke støttes 4. august 2014 

Denne delen av vedlegget omfatter 

— kombinasjonene av stoff og produkttype angitt i tabellen nedenfor, også i nanoform, 

— alle nanoformer av alle kombinasjoner av stoff og produkttype oppført i tabellen i del 1, unntatt de som er angitt i nevnte tabell, og 

— alle nanoformer av alle kombinasjoner av stoff og produkttype som er godkjent 4. august 2014, unntatt de som er uttrykkelig godkjent. 

Kombinasjonene av stoff og produkttype og nanomaterialene som inngår i denne delen, vil bli gjenstand for en beslutning om avslag på godkjenning i henhold til artikkel 20 dersom ingen har inngitt 

melding innen 12 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning i henhold til artikkel 14 nr. 3, eller dersom en slik melding blir avvist i henhold til artikkel 17 nr. 4 eller 5. 

Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1021 1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin (omdefinert 

i henhold til post 152) 

NL 204-258-7 118-52-5           x        

166 Cetalkoniumklorid (se post 948)  204-526-3 122-18-9                   

167 Benzyldimetyl(oktadekyl)ammoniumklorid 

(se post 948) 

 204-527-9 122-19-0                   
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

213 Benzododeciniumklorid (se nr. 948)  205-351-5 139-07-1                   

214 Miristalkoniumklorid (se post 948)  205-352-0 139-08-2                   

331 Didecyldimetylammoniumbromid (se post 

949) 

 219-234-1 2390-68-3                   

384 Dimetyldioktylammoniumklorid  

(se post 949) 

 226-901-0 5538-94-3                   

399 Benzyldodecyldimetylammoniumbromid  

(se post 948) 

 230-698-4 7281-04-1                   

401 Sølv SE 231-131-3 7440-22-4         x          

418 Silisiumdioksid, amorft FR 231-545-4 7631-86-9               x    

449 Kobbersulfat FR 231-847-6 7758-98-7  x                 

1016 Sølvklorid SE 232-033-3 7783-90-6 x x    x x  x x x        

554 p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen UK 243-468-3 20018-09-1  x                 

587 Decyldimetyloktylammoniumklorid  

(se post 949) 

 251-035-5 32426-11-2                   

601 Benzyldimetyloleylammoniumklorid  

(se post 948) 

 253-363-4 37139-99-4                   

615 3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-

(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat (permetrin) 

IE 258-067-9 52645-53-1         x          
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

637 Kvaternære ammoniumforbindelser, 

benzylkokosalkyldimetyl, klorider  

(se post 948) 

 263-080-8 61789-71-7                   

638 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-

kokosalkyldimetyl, klorider (se post 949) 

 263-087-6 61789-77-3                   

639 Kvaternære ammoniumforbindelser, 

bis(hydrogenert talgalkyl)dimetyl, klorider 

(se post 949) 

 263-090-2 61789-80-8                   

647 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948) 

 264-151-6 63449-41-2                   

668 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-

12-alkyldimetyl, klorider (se post 949) 

 269-925-7 68391-06-0                   

670 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948) 

 270-324-7 68424-84-0                   

689 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948) 

 273-544-1 68989-00-4                   

692 Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider PT 274-687-2 70592-80-2  x                 

697 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-

18-alkyldimetyl, klorider (se post 949) 

 277-453-8 73398-64-8                   

1000 Dihydrogenbis[monoperoksyftalato(2-)-

O1,OO1]magnesat(2-) heksahydrat 

PL 279-013-0 14915-85-4  x                 
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

998 Margosaekstrakt som ikke er fra kjerner av 

Azadirachta indica, utvunnet med vann og 

videre bearbeidet med organiske løsemidler. 

DE 283-644-7 84696-25-3               x    

741 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948) 

 293-522-5 91080-29-4                   

1020 1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-

dion (omdefinert i henhold til post 777) 

NL 401-570-7 89415-87-2           x        

778 1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-

1-ylmetyl)pentan-3-ol (tebukonazol) 

DK 403-640-2 107534-96-3         x          

805 Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, 

dimetylglutarat, dimetylsuksinat med 

hydrogenperoksid (perestan) 

HU 432-790-1 Ikke relevant  x                 

923 Alkyl-benzyl-dimetylammoniumklorid / 

benzalkoniumklorid (se post 948) 

 Stoffblanding 8001-54-5                   

949 Kvaternære ammoniumforbindelser 

(dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og 

umettet, og talgalkyl, kokosalkyl og 

soyaalkyl) klorider, bromider eller 

metylsulfater) (DDAC) 

IT Blanding av 

EINECS-

oppførte 

stoffer 

Ikke relevant x x x x    x  x x x       

950 Kvaternære ammoniumforbindelser 

(alkyltrimetyl (alkyl fra C8-C18, mettet og 

umettet, og talgalkyl, kokosalkyl og 

soyaalkyl) klorider, bromider eller 

metylsulfater) (TMAC) 

IT Blanding av 

EINECS-

oppførte 

stoffer 

Ikke relevant        x           
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Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

948 Kvaternære ammoniumforbindelser 

(benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet 

og umettet, talgalkyl, kokosalkyl og 

soyaalkyl) klorider, bromider eller 

hydroksider) (BKC) 

IT Blanding av 

EINECS-

oppførte 

stoffer 

Ikke relevant x x x x    x  x x x       

849 3-fenoksybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-

3-(2-metylprop-1-enyl)syklopropankar-

boksylat (d-fenotrin) 

IE Ikke relevant 188023-86-1               x    

1001 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C12-16-alkyldimetyl, klorider (andre enn 

stoffet som omfattes av post 671) 

IT Ikke relevant Ikke relevant x x x x    x  x x x      x 

1002 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C12-18-alkyldimetyl, klorider (andre enn 

stoffet som omfattes av post 667) 

IT Ikke relevant Ikke relevant x x x x      x x x      x 

1003 Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-

alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider 

(andre enn stoffet som omfattes av post 725) 

IT Ikke relevant Ikke relevant x x x x      x x x      x 

1005 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-

C12-14-alkyldimetyl, klorider (andre enn 

stoffet som omfattes av post 724) 

IT Ikke relevant Ikke relevant x x x x      x x x      x 

1006 Sølv-sink-aluminium-borfosfatglass / 

glassoksid, sølv- og sinkholdig 

SE Ikke relevant 398477-47-9  x     x  x          

1009 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-

10-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet 

som omfattes av post 673) 

IT Ikke relevant Ikke relevant x x x x x x    x x x       



   

 

 

1
5

.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

5
/2

2
1
 

 

Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1011 Kvaternære ammoniumforbindelser, 

kokosalkyltrimetyl, klorider (andre enn 

stoffet som omfattes av post 635) 

IT Ikke relevant Ikke relevant        x           

1012 Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink-

kompleks / sølvsinkzeolitt 

SE Ikke relevant 130328-20-0  x     x  x          

598 (±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)-

imidazol (teknisk imazalil) 

DE Plantevern-

middel 

73790-28-0   x                
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VEDLEGG III 

Frister 

Produkttyper 
Frister for å inngi vurderingsrapporten i henhold til 

artikkel 6 nr. 3 bokstav b) 

Frister for å starte utarbeidingen av uttalelsen i 

henhold til artikkel 7 nr. 2 bokstav b) 

8, 14, 16, 18, 19 og 21 31.12.2015 31.3.2016 

3, 4 og 5 31.12.2016 31.3.2017 

1 og 2 31.12.2018 31.3.2019 

6 og 13 31.12.2019 31.3.2020 

7, 9 og 10 31.12.2020 31.3.2021 

11, 12, 15, 17, 20 og 22 31.12.2022 30.9.2023 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1090/2014 

av 16. oktober 2014 

om godkjenning av permetrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 8 og 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 

permetrin. 

2) Permetrin er vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 8, treimpregneringsmidler, og produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av 

andre leddyr, som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Irland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla 7. desember 2010 for Kommisjonen vurderings-

rapportene sammen med sine anbefalinger i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4) Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse ble utarbeidet 8. april 2014 av Komiteen for biocidprodukter, og det ble tatt 

hensyn til konklusjonene til vurderende vedkommende myndighet. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter som brukes i produkttype 8 og 18 og inneholder permetrin, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Permetrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

7) Ettersom vurderingene ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningene ikke omfatte slike materialer i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye fastsatte kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.10.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 34. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/65/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Permetrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 16. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

Permetrin IUPAC-betegnelse: 

3-fenoksybenzyl 

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat 

EF-nr.: 258-067-9 

CAS-nr.: 52645-53-1 

Cis-trans-forholdet er 25:75. 

930 g/kg 1. mai 2016 30. april 2026 8 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betrakt-

ning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal 

produkter brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr. 

2) Det skal treffes egnede risikoreduserende tiltak for å 

beskytte jordbunnen og vannmiljøet. Det skal særlig 

framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader 

for godkjente produkter at industriell bruk skal finne 

sted innenfor et lukket område eller på et ugjennom-

trengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse, og at 

nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres under 

tak og/eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag 

for å hindre spill direkte til jord eller vann, og at 

eventuelt spill fra bruk av produktet skal samles opp 

for ombruk eller sluttbehandling. 

3)  Produkter skal ikke godkjennes for tre som hyppig vil 

bli utsatt for værpåvirkning, med mindre det framleg-

ges opplysninger som bekrefter at produktene vil 

oppfylle kravene i artikkel 19 i og vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 528/2012, eventuelt ved anven-

delse av egnede risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

      4) Produkter skal ikke godkjennes til behandling av 

utendørskonstruksjoner nær eller over vann eller til 

behandling av trevirke som skal brukes i utendørs-

konstruksjoner nær eller over vann, med mindre det 

er framlagt opplysninger som viser at produktet ikke 

utgjør en uakseptabel risiko, om nødvendig ved 

anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak. 

For behandlede gjenstander gjelder følgende vilkår: 

Dersom en behandlet gjenstand er behandlet med eller 

med forsett inneholder permetrin, og dersom det er 

nødvendig ut fra muligheten for hudkontakt eller 

frigivelse av permetrin ved normale bruksvilkår, skal den 

som har ansvar for å bringe gjenstanden i omsetning, 

sikre at etiketten inneholder opplysninger om risikoen for 

hudsensibilisering samt opplysningene omhandlet i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

     18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal 

produkter brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

      2) Det skal treffes egnede risikoreduserende tiltak for å 

beskytte jordbunnen og vannmiljøet. Slike nød-

vendige tiltak skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter. På 

produkter som er godkjent til bruk på tekstilfibre og 

andre materialer til bekjempelse av insektskader, skal 

det angis at nybehandlede fibre og annet egnet 

materiale skal lagres for å hindre spill direkte til jord 

eller vann, og at eventuelt spill fra bruk av produktet 

skal samles opp for ombruk eller sluttbehandling. 

For behandlede gjenstander gjelder følgende vilkår: 

Dersom en behandlet gjenstand er behandlet med eller 

med forsett inneholder permetrin, og dersom det er 

nødvendig ut fra muligheten for hudkontakt eller 

frigivelse av permetrin ved normale bruksvilkår, skal den 

som har ansvar for å bringe gjenstanden i omsetning, 

sikre at etiketten inneholder opplysninger om risikoen for 

hudsensibilisering samt opplysningene omhandlet i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1091/2014 

av 16. oktober 2014 

om godkjenning av tralopyril som nytt aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Det forente kongerike  

17. juli 2007 en søknad om oppføring av det aktive stoffet tralopyril i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype 21, 

grohemmende midler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv. 

2) Tralopyril fantes ikke på markedet som aktivt stoff i biocidprodukter 14. mai 2000. 

3) Det forente kongerike framla 1. september 2009 for Kommisjonen vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger i 

samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. 

4) Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse ble utarbeidet 8. april 2014 av Komiteen for biocidprodukter, og det ble tatt 

hensyn til konklusjonene til vurderende vedkommende myndighet. 

5)  Det framgår av nevnte uttalelse at biocidprodukter som brukes i produkttype 21 og inneholder tralopyril, kan forventes 

å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6)  Tralopyril bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt. 

7)  Ettersom vurderingene ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningene ikke omfatte slike materialer i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye fastsatte kravene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tralopyril godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.10.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 34. 

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

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

s. 1). 

2019/EØS/65/37 
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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 16. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår(2) 

Tralopyril IUPAC-betegnelse: 

4-brom-2-(4-klorfenyl)-5-

(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-

karbonitril 

EF-nr.: Ikke relevant 

CAS-nr.: 122454-29-9 

975 g/kg 1. april 2015 31. mars 2025 21 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til ekspo-

nering, risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes 

av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

Dersom produkter som inneholder tralopyril, deretter 

godkjennes for bruk i grohemmende midler beregnet på 

hjemmebruk, skal personer som gjør produkter som 

inneholder tralopyril tilgjengelig på markedet for ikke-

yrkesbrukere, sørge for at produktene leveres med 

egnede hansker. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal 

produkter brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr. 

2) Det skal framgå av etiketter og eventuelle bruks-

anvisninger at barn skal holdes på avstand til de 

behandlede overflatene er tørre. 

3) Det skal framgå av etiketter og eventuelle sik-

kerhetsdatablader for godkjente produkter at bruk 

samt vedlikeholds- og reparasjonsaktiviteter skal 

finne sted innenfor et lukket område, på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag med spillbe-

skyttelse eller på jord dekket med et ugjennom-

trengelig materiale for å unngå spill og minske 

utslipp til miljøet, og at eventuelt spill eller avfall 

som inneholder tralopyril, skal samles opp for 

ombruk eller sluttbehandling. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår(2) 

      4) For produkter som kan føre til rester i næringsmid-

ler eller fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller 

endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/ 

2009(3) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(4) vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring 

av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1297/2014 

av 5. desember 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniseres kriteriene for klassifisering og reglene for merking og emballering av 

farlige stoffer og stoffblandinger. I henhold til forordningen er leverandører forpliktet til å merke og emballere stoffer og 

stoffblandinger som er klassifisert som farlige, i samsvar med nevnte forordning før de bringes i omsetning. Den 

fastsetter regler for å unngå at forbrukere, særlig småbarn, utilsiktet eksponeres for og forgiftes av farlige kjemiske 

stoffer som tilbys allmennheten. 

2) Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje bringes i omsetning i medlemsstatene, 

og markedsandelen for dette produktet er stigende i Unionen. Gjeldende bestemmelser om løselig engangsemballasje 

som inneholder farlige kjemiske stoffer, gir ikke tilstrekkelig vern. Det bør derfor på en enhetlig og mer effektiv måte 

sørges for at allmennheten, og særlig småbarn og andre sårbare grupper, gis bedre vern samtidig som den frie omsetning 

av kjemiske produkter i løselig emballasje opprettholdes. 

3) Giftinformasjonssentre i flere medlemsstater har meldt om et betydelig antall alvorlige hendelser med spedbarn som er 

blitt forgiftet og har fått øyeskader forårsaket av flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig 

engangsemballasje, og andelen ulykker med disse tekstilvaskemidlene er høyere enn for tekstilvaskemidler i andre 

former for emballasje. 

4) Selv om opplysningskampanjer i enkelte medlemsstater har hatt visse positive virkninger, er det nødvendig å gjøre 

denne typen produkter mindre tiltrekkende for småbarn og verne barna ved å bruke ugjennomsiktig ytre emballasje slik 

at produktene blir mindre synlige, ved å tilsette et bitterstoff i den løselige emballasjen som umiddelbart gir en 

frastøtende virkning når det kommer i kontakt med munnen, og ved å gjøre det vanskeligere å få tilgang til denne typen 

produkter. Det bør gis godt synlige tilleggsopplysninger på etiketten på den ytre emballasjen for flytende 

tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje. 

5) For raskt å kunne hindre de alvorlige følgene av hendelser med disse produktene samtidig som det tas hensyn til den 

tiden markedsdeltakere minst trenger for å tilpasse seg de nye reglene, bør det fastsettes en passende overgangsperiode. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 350 av 6.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 36. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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6) Framgangsmåten for behandling av hastesaker etter artikkel 54 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008 bør anvendes. 

7) Uten unødig opphold vil det bli gjennomført nye undersøkelser av aktuelle hendelser, og ytterligere tiltak vil bli vurdert, 

herunder å utvide virkeområdet for reglene til å gjelde også andre forbruksvarer i løselig emballasje, og å gjennomgå de 

foreslåtte reglene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 35 nr. 2 annet ledd innsettes følgende punktum: 

 «Når flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere som definert i artikkel 2 nr. 1a i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 648/2004(*), forekommer i løselig engangsemballasje, får tilleggskravene i avsnitt 3.3 i vedlegg II 

anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler (EUT L 104 

av 8.4.2004, s. 1).» 

2)  Vedlegg II endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Som unntak fra artikkel 3 annet ledd behøver stoffer omfattet av artikkel 1 som er klassifisert, merket og emballert i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning, før 31. desember 2015. 

2.  Som unntak fra artikkel 3 annet ledd behøver stoffblandinger omfattet av artikkel 1 som er klassifisert, merket og 

emballert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) eller forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i 

omsetning før 1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved 

denne forordning, før 31. desember 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 
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VEDLEGG 

I del 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1272/2008 innsettes følgende avsnitt 3.3: 

«3.3 Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje 

 Når flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere forekommer i løselig emballasje i enkeltporsjoner, får 

følgende tilleggsbestemmelser anvendelse: 

3.3.1.  Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal ha en ytre emballasje. Den 

ytre emballasjen skal oppfylle kravene i del 3.3.2, og den løselige emballasjen skal oppfylle kravene i del 3.3.3. 

3.3.2.  Den ytre emballasjen skal 

i)  være ugjennomsiktig eller mørk, slik at produkt eller enkeltporsjoner ikke er synlige, 

ii)  være påført sikkerhetssetning P102 «Oppbevares utilgjengelig for barn» på et synlig sted og i et format som 

tiltrekker oppmerksomhet, uten at det berører artikkel 32 nr. 3, 

iii)  være en beholder som lett kan lukkes og kan stå selv, 

iv)  være utstyrt med en lukkemekanisme som, uten at det berører kravene i del 3.1., 

a)  hindrer småbarn i å åpne emballasjen fordi begge hender må brukes samtidig med en kraft som gjør det 

vanskelig for småbarn å åpne den, 

b)  beholder sin funksjonalitet selv om den ytre emballasjen åpnes og lukkes gjentatte ganger i hele sin 

levetid. 

3.3.3.  Den løselige emballasjen skal 

i)  inneholde et bitterstoff i en konsentrasjon som er sikker, og som har en frastøtende virkning innen høyst seks 

sekunder ved utilsiktet oral eksponering, 

ii)  beholde sitt flytende innhold i minst 30 sekunder når den løselige emballasjen legges i vann ved 20 °C, 

iii)  motstå mekanisk trykk på minst 300 N under standard prøvingsforhold.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. oktober 2014 

om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meldt av 

Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 7909] 

(2014/756/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) inneholder listen over aktive stoffer som er godkjent på 

unionsplan til bruk i biocidprodukter. Ved kommisjonsdirektiv 2008/78/EF(3) og 2008/79/EF(4) ble de aktive stoffene 

propikonazol og IPBC til bruk i produkter i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til direktiv 

98/8/EF, oppført på listen. I henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 er nevnte stoffer derfor godkjente 

aktive stoffer oppført på listen omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning. 

2) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 98/8/EF har selskapet Janssen PMP inngitt søknader til Det forente kongerike om 

godkjenning av tre treimpregneringsmidler (biocidprodukter) som inneholder IPBC og propikonazol («de omstridte 

produkter»). Produktgodkjenningene gitt av Det forente kongerike omfattet forskjellige påføringsmetoder, herunder 

automatisk neddypping til industriell bruk og sprøyting (innendørs og utendørs) til yrkesmessig bruk og hjemmebruk. 

En rekke medlemsstater har deretter godkjent de omstridte produkter ved gjensidig anerkjennelse. 

3) Janssen PMP («søkeren») har inngitt fullstendige søknader til Tyskland om gjensidig anerkjennelse av Det forente 

kongerikes godkjenninger av de omstridte produkter. 

4) Tyskland underrettet Kommisjonen, de andre medlemsstatene og søkeren 28. august 2013 om sitt forslag om å begrense 

godkjenningene i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF. Ifølge Tyskland oppfyller de omstridte produkter ikke 

kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til menneskers helse og miljøet. 

5) Ifølge Tyskland ble godkjenningen av påføringsmetoden ved sprøyting utendørs ikke tilstrekkelig vurdert av Det forente 

kongerike med tanke på miljørisikoer. I Tysklands vurdering av de tre produktene ble det fastslått at nevnte produkter 

utgjør en uakseptabel risiko for de fjernere deler av jordmiljøet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 37. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/78/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

propikonazol som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 198 av 29.7.2008, s. 44). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 200 av 29.7.2008, s. 12). 

2019/EØS/65/39 
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6) Tyskland er også av den oppfatning at for ett av produktene bør påføring med automatisk neddypping begrenses til 

systemer med en tilstrekkelig høy grad av automatisering på grunn av de uakseptable risikoene for yrkesbrukeres helse. 

7) Kommisjonen oppfordret de andre medlemsstatene og søkeren om å framsette skriftlige kommentarer til meldingene 

innen en frist på 90 dager i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Tyskland, Det forente kongerike og søkeren 

framsatte kommentarer innen nevnte frist. Meldingen ble også drøftet av Kommisjonen og medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter for biocidprodukter 24. september 2013 på møter i samordningsgruppen nedsatt ved 

artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Når det gjelder miljørisikoene, framgår det av nevnte drøftinger og kommentarer at konklusjonene i Det forente 

kongerikes miljøvurdering var basert på det relevante scenarioet i OECDs dokumentserie om utslippsscenarioer(1) som 

var tilgjengelig da vurderingen ble foretatt. 

9) Det framgår også at Tysklands konklusjoner bygger på et revidert scenario i OECDs dokumentserie om utslipps-

scenarioer(2) som er blitt tilgjengelig etter at Det forente kongerike utstedte godkjenningene og Tyskland gav sin 

melding. 

10) I samsvar med retningslinjene som ble fastsatt på det 47. møtet mellom representanter for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene med henblikk på gjennomføring av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocid-

produkter(3), kan nye retningslinjer bare tas i betraktning dersom de var tilgjengelige før datoen for inngivelse av 

søknaden om produktgodkjenning, med mindre den vitenskapelige utvikling viser at å  følge tidligere 

retningslinjer gir grunn til alvorlig bekymring. I nevnte retningslinjer er det videre fastsatt at dersom det 

foreligger en alvorlig bekymring, skal eksisterende godkjenninger revideres. Verken Det forente kongerike eller 

andre medlemsstater som har godkjent produktene ved gjensidig anerkjennelse, fant imidlertid at bekymringen var 

tilstrekkelig alvorlig til at de eksisterende godkjenningene måtte revideres.  

11) I lys av ovennevnte kommentarer støtter Kommisjonen konklusjonene i vurderingen  utført av Det forente 

kongerike og de andre medlemsstatene som har godkjent produktene ved gjensidig anerkjennelse, og er av den 

oppfatning at de omstridte produkter oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til 

miljøet. Ut fra begrunnelsene som er gitt, anser Kommisjonen derfor at Tysklands anmodning om å begrense 

godkjenningene ikke er berettiget. 

12) Når det gjelder påføring ved automatisk neddypping, er Kommisjonen av den oppfatning at det omstridte produkt bør 

omfattes av bestemmelsene fastsatt i en tidligere kommisjonsbeslutning(4) med tanke på vern av yrkesbrukeres helse 

ved påføring av IPBC-holdige produkter med denne metoden. Det omstridte produkt bør derfor godkjennes, forutsatt at 

det av merkingen framgår at produktet bare må brukes i helautomatiserte neddyppingsprosesser og at produktgod-

kjenningen endres tilsvarende. 

13) Forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse på det omstridte produkt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 92  

nr. 2 i nevnte forordning. Ettersom det rettslige grunnlaget for denne beslutning er artikkel 36 nr. 3 i nevnte 

forordning, bør denne beslutning rettes til alle medlemsstater i samsvar med artikkel 36 nr. 4 i nevnte forordning.  

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(1) Se «Emission scenarios for outdoor treatments» i del II i OECDs «Emission Scenario Document (ESD) for Wood Preservatives (2003)», 

som er tilgjengelig på nettstedet http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf 

(2) Se «Outdoor spraying emission scenario» i OECDs «Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives (ENV/JM/ 

MONO(2013)21)», som er tilgjengelig på nettstedet http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono-

(2013)21&doclanguage=en 

(3) Se dokumentet «CA-July12-Doc.6.2d — Final on Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and 

mutual recognition of authorisations of biocidal products», som er tilgjengelig på nettstedet https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-

cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som 

inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF (EUT L 188 av 27.6.2014, s. 85). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende søknadsreferansenumre i den rapporterende medlemsstat, som 

fastsatt i registeret over biocidprodukter: 

2010/2709/7626/UK/AA/8666 

2010/2709/8086/UK/AA/9499 

2010/2709/7307/UK/AA/8801 

Artikkel 2 

Tysklands forslag om ikke å godkjenne biocidproduktene omhandlet i artikkel 1 til sprøyting utendørs avvises. 

Artikkel 3 

Ved bruk til automatisk neddypping skal godkjenninger av biocidprodukter med søknadsreferansenummer 2010/2709/ 

7626/UK/AA/8666 inneholde et vilkår om at merkingen av produktene inneholder følgende: 

«Produktet (sett inn produktets navn) må bare brukes i helautomatiserte neddyppingsprosesser der alle trinnene i 

behandlings- og tørkeprosessen er mekaniserte og så lenge ingen manuell håndtering finner sted, herunder når de 

behandlede produktene fraktes gjennom dyppetanken til avrennings-/tørkeområdet og lageret (dersom de ikke allerede er 

overflatetørre før de flyttes til lageret). Om nødvendig må treproduktene som skal behandles, være godt fastspente (f.eks. 

med spennstropper eller andre festeanordninger) før behandlingen og under neddyppingsprosessen, og de behandlede 

produktene må ikke håndteres manuelt før de er overflatetørre.» 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. oktober 2014 

om begrensning av godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 7914] 

(2014/757/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) inneholder listen over aktive stoffer som er godkjent på 

unionsplan til bruk i biocidprodukter. Ved kommisjonsdirektiv 2008/79/EF(3) ble det aktive stoffet IPBC til bruk i 

produkter i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF, oppført på listen. I 

henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 er dette stoffet derfor et godkjent aktivt stoff oppført på listen 

omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning. 

2) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 98/8/EF inngav selskapet ISP Cologne Holding GmbH 22. desember 2010 en søknad 

til Danmark om godkjenning av et treimpregneringsmiddel (biocidprodukt) som inneholder IPBC («det omstridte 

produkt»). Danmark godkjente det omstridte produkt 19. desember 2011 for bruksklasse 2 og 3 for behandlet tre, som 

beskrevet i de tekniske retningslinjene for produktvurdering («Technical Notes for Guidance on Product 

Evaluation»)(4). Produktgodkjenningen omfatter forskjellige påføringsmetoder, herunder automatisk neddypping til 

yrkesbruk. To medlemsstater har deretter godkjent det omstridte produkt ved gjensidig anerkjennelse. 

3) ISP Cologne Holding GmbH («søkeren») inngav 20. februar 2012 en fullstendig søknad til Tyskland om gjensidig 

anerkjennelse av Danmarks godkjenning av det omstridte produkt. 

4) Tyskland underrettet Kommisjonen, de andre medlemsstatene og søkeren 30. august 2013 om sitt forslag om å begrense 

godkjenningen i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF. Ifølge Tyskland oppfyller det omstridte produkt ikke 

kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til menneskers helse og miljøet. 

5) Ifølge Tyskland ble det i Danmarks vurdering ikke tatt tilstrekkelig hensyn til miljøspørsmålene knyttet til det omstridte 

produkt. I Tysklands miljørisikovurdering av levetiden til tre som er behandlet på vilkårene som gjelder for bruksklasse 

3, ble det fastslått at risikoen for jordmiljøet på dag 30 («tidspunkt 1») er uakseptabel, uavhengig av påføringsmetode. 

Tyskland foreslår at tre som er behandlet med det omstridte produkt, ikke skal godkjennes for bruk på vilkårene som 

gjelder for bruksklasse 3. 

6) Ifølge Tyskland bør påføring med automatisk neddypping også begrenses til systemer med en tilstrekkelig høy grad 

av automatisering på grunn av uakseptable risikoer for yrkesbrukeres helse. 

7) Kommisjonen oppfordret de andre medlemsstatene og søkeren om å framsette skriftlige kommentarer til meldingen 

innen en frist på 90 dager i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Tyskland, Danmark og søkeren framsatte 

kommentarer innen nevnte frist. Meldingen ble også drøftet av Kommisjonen og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter for biocidprodukter 24. september 2013 på møter i samordningsgruppen nedsatt ved artikkel 35 i 

forordning (EU) nr. 528/2012.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 37. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 200 av 29.7.2008, s. 12). 

(4) Tilgjengelig på nettstedet http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf 

2019/EØS/65/40 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/239 

 

 

8) Når det gjelder miljørisikoene, framgår det av nevnte drøftinger og kommentarer at Danmarks vurdering er i samsvar 

med gjeldende retningslinjer(1). Dersom det påvises en risiko på tidspunkt 1 som følge av en antakelse basert på det 

verst tenkelige tilfellet, kan det antas at det er trygt å bruke tre som er behandlet på vilkårene som gjelder for 

bruksklasse 2 og 3, dersom miljørisikoen på slutten av levetiden anses som akseptabel. 

9) Kommisjonen understreker også at det pågår drøftinger på unionsplan for å fastsette en harmonisert strategi for tilfeller 

der det påvises en uakseptabel risiko på tidspunkt 1. På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at før en slik strategi er 

formelt vedtatt, bør konklusjonene fra Danmarks vurdering av det omstridte produkt anses som gyldige fram til 

produktgodkjenningen fornyes. 

10) I lys av disse kommentarene støtter Kommisjonen konklusjonene i vurderingen utført av Danmark og de andre 

medlemsstatene som har godkjent produktet ved gjensidig anerkjennelse, og er av den oppfatning at det omstridte 

produkt oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til miljøet. Ut fra begrunnelsene som 

er gitt, anser Kommisjonen derfor at Tysklands anmodning om å begrense godkjenningen ikke er berettiget. 

11) Når det gjelder påføring ved automatisk neddypping, er Kommisjonen av den oppfatning at det omstridte produkt bør 

omfattes av bestemmelsene fastsatt i en tidligere kommisjonsbeslutning(2) med tanke på vern av yrkesbrukeres helse 

ved påføring av IPBC-holdige produkter med denne metoden. Det omstridte produkt bør derfor godkjennes, forutsatt at 

det av merkingen framgår at produktet bare må brukes i helautomatiserte neddyppingsprosesser og at 

produktgodkjenningen endres tilsvarende. 

12) Forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse på det omstridte produkt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 92 

nr. 2 i nevnte forordning. Ettersom det rettslige grunnlaget for denne beslutning er artikkel 36 nr. 3 i nevnte 

frordning, bør denne beslutning rettes til alle medlemsstater i samsvar med artikkel 36 nr. 4 i nevnte forordning.  

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende søknadsreferansenummer i den rapporterende medlemsstat, som 

fastsatt i registeret over biocidprodukter: 

2010/5411/6906/DK/AA/8325 

Artikkel 2 

Tysklands forslag om å begrense godkjenningen gitt av Danmark 19. desember 2011 for produktene omhandlet i artikkel 1 

avvises. 

Artikkel 3 

Ved bruk til automatisk neddypping skal godkjenninger av biocidprodukter med søknadsreferansenummeret angitt i artikkel 1 

inneholde et vilkår om at merkingen av produktene inneholder følgende: 

«Produktet (sett inn produktets navn) må bare brukes i helautomatiserte neddyppingsprosesser der alle trinnene i 

behandlings- og tørkeprosessen er mekaniserte og så lenge ingen manuell håndtering finner sted, herunder når de 

behandlede produktene fraktes gjennom dyppetanken til avrennings-/tørkeområdet og lageret (dersom de ikke allerede er 

overflatetørre før de flyttes til lageret). Om nødvendig må treproduktene som skal behandles, være godt fastspente (f.eks. 

med spennstropper eller andre festeanordninger) før behandlingen og under neddyppingsprosessen, og de behandlede 

produktene må ikke håndteres manuelt før de er overflatetørre.» 

  

(1) Rapport fra arbeidsgruppe om utvasking (Arona, Italia, 13.–14. juni 2005), som er tilgengelig på nettstedet http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/ 

our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som 

inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF (EUT L 188 av 27.6.2014, s. 85). 
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Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. oktober 2014 

om avvisning av avslaget på godkjenningen av et biocidprodukt meldt av Tyskland i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 7915] 

(2014/758/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) inneholder listen over aktive stoffer som er godkjent på 

unionsplan til bruk i biocidprodukter. Ved kommisjonsdirektiv 2008/78/EF(3), 2008/79/EF(4) og 2008/86/EF(5) ble de 

aktive stoffene propikonazol, IPBC og tebukonazol til bruk i produkter i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 

definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF, oppført på listen. I henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 er 

nevnte stoffer derfor godkjente aktive stoffer oppført på listen omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning. 

2) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 98/8/EF inngav selskapet Arch Timber Protection Ltd 2. april 2010 en søknad til Det 

forente kongerike om godkjenning av et treimpregneringsmiddel (biocidprodukt) som inneholder propikonazol, IPBC 

og tebukonazol («det omstridte produkt»). Det forente kongerike godkjente det omstridte produkt 7. juni 2012 

utelukkende til industriell bruk og midlertidig beskyttelse av nysaget / nylig felt tre og ferskt tømmer, og det ble også 

angitt at tre behandlet med nevnte produkt kan brukes for bruksklasse 2 og 3 som beskrevet i de tekniske retningslinjene 

for produktvurdering («Technical Notes for Guidance on Product Evaluation»)(6). Produktet består av to pakninger der 

innholdet skal blandes og fortynnes på industrianlegg og, avhengig av lokale forhold, påføres ved neddypping eller 

sprøyting i lukkede områder. Ti medlemsstater har deretter godkjent det omstridte produkt ved gjensidig anerkjennelse. 

3) Arch Timber Protection Ltd («søkeren») inngav 16. juli 2012 en fullstendig søknad til Tyskland om gjensidig 

anerkjennelse av Det forente kongerikes godkjenning av det omstridte produkt. 

4) Tyskland underrettet Kommisjonen, de andre medlemsstatene og søkeren 19. august 2013 om sitt forslag om å avslå 

godkjenningen i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF. Ifølge Tyskland oppfylte det omstridte produkt ikke 

kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til miljøet. 

5) Ifølge Tyskland framgikk det ikke i tilstrekkelig grad av godkjenningen at produktet var beregnet på midlertidig 

beskyttelse av tre, samt at produktet ikke var blitt tilstrekkelig vurdert av Det forente kongerike med hensyn til 

miljørisikoer. I Tysklands vurdering ble det fastslått at miljørisikoen på dag 30 etter påføring av produktet («tidspunkt 

1») er uakseptabel, noe som også gir grunn til bekymring om den potensielle bruken av tre som er behandlet med det 

omstridte produkt på vilkårene som gjelder for bruksklasse 2 og 3.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 37. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/78/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

propikonazol som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 198 av 26.7.2008, s. 44). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 200 av 29.7.2008, s. 12). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF av 5. september 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring 

av tebukonazol som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 239 av 6.9.2008, s. 9). 

(6) Tilgjengelig på nettstedet http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf 

2019/EØS/65/41 
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6) Tyskland mente også at ettersom forholdet mellom aktive og ikke-aktive stoffer i produktets bruksløsninger varierer, er 

produktet ikke i samsvar med definisjonen av biocidprodukter i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 98/8/EF, og at det burde 

ha vært godkjent som en rammesammensetning som definert i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 98/8/EF. 

7) Kommisjonen oppfordret andre medlemsstater og søkeren om å framsette skriftlige kommentarer til meldingen innen en 

frist på 90 dager i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Tyskland, Det forente kongerike og søkeren 

framsatte kommentarer innen nevnte frist. Meldingen ble også drøftet 24. september 2013 på møter i samordnings-

gruppen nedsatt ved artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Når det gjelder miljørisikoene, framgår det av nevnte drøftinger og kommentarer at Det forente kongerikes vurdering, i 

mangel av en godkjent modell for midlertidig beskyttelse av tre, fulgte de beste retningslinjene som var tilgjengelig på 

tidspunktet for vurderingen(1), som er basert på modeller for behandlet tre som skal bringes i omsetning på vilkårene 

som gjelder for bruksklasse 2 og 3. Vurderingen tok også utgangspunkt i en antakelse basert på det verst tenkelige 

tilfellet, det vil si en fullstendig avgivelse av de aktive stoffene på tidspunkt 1. 

9) Det framgår også av Det forente kongerikes vurdering at bruk av nevnte modeller er i samsvar med gjeldende 

retningslinjer(2). Dersom det påvises en risiko på tidspunkt 1 som følge av en antakelse basert på det verst tenkelige 

tilfellet, kan det antas at det er trygt å bruke tre som er behandlet på vilkårene som gjelder for bruksklasse 2 og 3, 

dersom miljørisikoen på slutten av levetiden anses som akseptabel. 

10) Kommisjonen understreker også at det pågår drøftinger på unionsplan for å fastsette en harmonisert strategi for tilfeller 

der det påvises en uakseptabel risiko på tidspunkt 1. På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at før en slik strategi er 

formelt vedtatt, bør konklusjonene fra Det forente kongerikes vurdering av det omstridte produkt anses som gyldige 

fram til produktgodkjenningen fornyes. 

11) Når det gjelder produktets identitet, framgår det av nevnte drøftinger og kommentarer at det omstridte produkt, i den 

form det leveres til industrielle brukere, har bestemte faste konsentrasjoner av de aktive og ikke-aktive stoffene. 

Kommisjonen mener at det faktum at industrielle brukere kan klargjøre forskjellige prosessavhengige løsninger av 

produktet på arbeidsstedet, ikke kan tolkes som at godkjenningsinnehaveren bringer en gruppe forskjellige 

biocidprodukter i omsetning, som omhandlet i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 98/8/EF. 

12) I lys av disse argumenter støtter Kommisjonen konklusjonene i vurderingen utført av Det forente kongerike og de andre 

medlemsstatene som har godkjent produktene ved gjensidig anerkjennelse, og er av den oppfatning at det omstridte 

produkt er i samsvar med definisjonen i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 98/8/EF og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 i nevnte direktiv med hensyn til miljøet. Ut fra begrunnelsene som er gitt, anser Kommisjonen derfor at Tysklands 

anmodning om å avslå godkjenningen ikke er berettiget. 

13) På bakgrunn av nevnte drøftinger må det i produktgodkjenningen uttrykkelig angis at produktet skal brukes til 

midlertidig beskyttelse av tre, og sikres, som et vilkår for godkjenningen, at industrielle brukere har tilgang til spesifikke 

instruksjoner for bruk av produktet, idet det tas hensyn til særtrekkene ved industrianleggene der produktet skal brukes. 

14) Forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse på det omstridte produkt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 92 nr. 2 i 

nevnte forordning. Ettersom det rettslige grunnlaget for denne beslutning er artikkel 36 nr. 3 i nevnte forordning, bør 

denne beslutning rettes til alle medlemsstater i samsvar med artikkel 36 nr. 4 i nevnte forordning. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(1) Se «OECD Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives: Part 1 — 4 (2003)», som er tilgjengelig på nettstedet 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents 

(2) Rapport fra arbeidsgruppe om utvasking (Arona, Italia, 13.–14. juni 2005), som er tilgjengelig på nettstedet http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/ 

our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende søknadsreferansenummer i den rapporterende medlemsstat, som 

fastsatt i registeret over biocidprodukter: 

2010/2509/5687/UK/AA/6745 

Artikkel 2 

Tysklands forslag om å avslå godkjenningen gitt av Det forente kongerike 7. juni 2012 for produktene omhandlet i artikkel 1 

avvises. 

Artikkel 3 

Den tilsiktede bruken som er beskrevet i produktgodkjenningen, skal lyde: 

«Bare til bruk som midlertidig beskyttelse av nysaget / nylig felt tre og ferskt tømmer mot overflatesopp og -mugg som 

misfarger treet. Tre som behandles med dette produktet, kan brukes i bruksklasse 2 og 3 (dvs. tømmer som ikke er i 

kontakt med bakken, og som enten er kontinuerlig utsatt for vær og vind, eller beskyttet mot vær og vind, men ofte utsatt 

for fukt).» 

Artikkel 4 

Produktene nevnt i artikkel 1 er underlagt følgende vilkår for godkjenning: 

«Som et vilkår for godkjenningen må godkjenningsinnehaveren sikre at brukerne på stedet der produktet skal påføres, har 

tilgang til utførlige instruksjoner for bruk av produktet, idet det tas hensyn til særtrekkene ved industrianleggene der 

produktet skal brukes.» 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/77/EU 

av 10. juni 2014 

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten 

på bensin og dieselolje(*) 

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 10 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1)  Ved direktiv 98/70/EF er det fastsatt miljøspesifikasjoner og analysemetoder for bensin og dieselolje som bringes i 

omsetning. 

2)  I disse analysemetodene henvises det til visse standarder fastsatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon 

(CEN). Ettersom CEN på grunn av den tekniske utvikling har erstattet disse standardene med nye, bør henvisningene til 

standardene i vedlegg I og II til direktiv 98/70/EF ajourføres. 

3)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for drivstoffkvalitet, som ble nedsatt ved 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 98/70/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 98/70/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Fotnote 1 skal lyde: 

 «Prøvingsmetodene skal være de som er angitt i EN 228:2012. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden angitt i 

erstatningsstandarden EN 228:2012 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme 

presisjonsnivå som den analysemetoden den erstatter.» 

b)  Fotnote 6 skal lyde: 

 «Andre enverdige alkoholer og etere med et sluttkokepunkt som ikke overstiger det som er angitt i EN 228:2012.» 

2) Fotnote 1 i vedlegg II skal lyde: 

 «Prøvingsmetodene skal være de som er angitt i EN 590:2013. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden angitt i 

erstatningsstandarden EN 590:2013 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme 

presisjonsnivå som den analysemetoden den erstatter.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 11.6.2014, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 39. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

2019/EØS/65/42 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 

tolv måneder etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

De skal anvende disse bestemmelsene senest tolv måneder etter at dette direktiv er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 10. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1291/2014 

av 16. juli 2014 

om vilkår for klassifisering uten prøving av trebaserte plater i henhold til EN 13986 og panelbord og 

kledningsbord av heltre i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brannbeskyttelsesevne når de brukes 

til vegg- og himlingskledning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2000/367/EF(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, 

byggverk og deler av byggverk. Trebaserte plater som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13986, og 

panelbord og kledningsbord av heltre som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14915, er blant de byggevarene 

som nevnte vedtak får anvendelse på. 

2) Prøvinger har vist at disse varene har en stabil og forutsigbar ytelse med hensyn til brannbeskyttelsesevne når de brukes 

til vegg- og himlingskledning, forutsatt at de oppfyller visse vilkår når det gjelder treets tetthet og platenes, 

panelbordenes og kledningsbordenes tykkelse. 

3) Trebaserte plater som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13986, og panelbord og kledningsbord av heltre som 

omfattes av den harmoniserte standarden EN 14915, bør derfor anses å oppfylle ytelsesklassene for brannbe-

skyttelsesevne fastsatt i vedtak 2000/367/EF på nevnte vilkår, uten at det kreves ytterligere prøving — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Trebaserte plater omfattet av den harmoniserte standarden EN 13986 og panelbord og kledningsbord av heltre omfattet av den 

harmoniserte standarden EN 14915 som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal uten prøving anses å oppfylle 

ytelsesklassene angitt i vedlegget, når de brukes til vegg- og takkledning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. juli 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 5.12.2014, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 40. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 2000/367/EF av 3. mai 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av 

brannmotstanden til byggjevarer, byggverk og delar av byggverk (EFT L 133 av 6.6.2000, s. 26). 
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VEDLEGG 

Vare(1) 
EN-produkt-

standard 
Vareopplysninger(2) 

Minste 

gjennomsnitts-

tetthet 

(kg/m3) 

Minste 

tykkelse 

(mm) 

K-klasse(3) 

Trefiberplater EN 13986 Med og uten not og fjær(5) 800 9 K2 10(4) 

OSB-plater EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 600 10 K2 10(4) 

Sponplater EN 13986 Med not og fjær(7) 600 10 K2 10(4) 

Sponplater EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 600 12 K2 10(4) 

Kryssfiner EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 450 12 K2 10(4) 

Heltreplater EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 450 12 K2 10(4) 

Sponplater EN 13986 Med not og fjær(8) 600 25 K2 30 

OSB-plater EN 13986 Med not og fjær(8) 600 30 K2 30 

Kryssfiner EN 13986 Med not og fjær(8) 450 26 K2 30 

Heltreplater EN 13986 Med not og fjær(8) 450 26 K2 30 

Heltreplater EN 13986 Med not og fjær(9) 450 53 K2 60 

Panelbord og kled-

ningsbord av heltre 

EN 14915 Med not og fjær(10) 450 15 K2 10(4) 

Panelbord og kled-

ningsbord av heltre 

EN 14915 Med not og fjær(10) 450 27 K2 30 

Panelbord og kled-

ningsbord av heltre 

EN 14915 Med not og fjær(11) 450 2 × 27(12) K2 60 

(1) Montert direkte på alle underlag uten luftspalte. 

(2) Skjøter med rette kanter eller not- og fjærprofil, med samme tykkelse som varen og uten luftspalter. 

(3) Klasse som fastsatt i vedtak 2000/367/EF. 

(4) K1 10 for underlag ≥ 300 kg/m3. 

(5) Spikerlengde minst 40 mm og avstand høyst 100 mm. 

(6) Skruelengde minst 30 mm og avstand høyst 200 mm. 

(7) Skruelengde minst 30 mm og avstand høyst 150 mm. 

(8) Skruelengde minst 50 mm og avstand høyst 200 mm. 

(9) Skruelengde minst 75 mm og avstand høyst 200 mm. 

(10) Spikerlengde minst 60 mm og avstand høyst 600 mm. 

(11) Spikerlengde minst 50 mm (i hvert lag) og avstand høyst 600 mm. 

(12) De to lagene er montert vinkelrett på hverandre i lengderetningen. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1292/2014 

av 17. juli 2014 

om vilkår for klassifisering uten prøving av visse ubehandlede tregulv i henhold til EN 14342 med hensyn 

til deres ytelse ved brannpåvirkning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2000/147/EF(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av byggevarers ytelse ved brann-

påvirkning. Tregulv er blant de byggevarene som nevnte vedtak får anvendelse på. 

2) Prøvinger har vist at tregulv som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14342, har en stabil og forutsigbar ytelse 

ved brannpåvirkning, forutsatt at de oppfyller visse vilkår når det gjelder treets tetthet, gulvets tykkelse og varens 

sluttbruk. 

3) Tregulv som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14342, bør derfor anses å oppfylle klassene for ytelse ved 

brannpåvirkning fastsatt i vedtak 2000/147/EF på nevnte vilkår, uten at det kreves ytterligere prøving — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tregulv som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14342, og som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal uten 

prøving anses å oppfylle ytelsesklassene angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 5.12.2014, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 40. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 2000/147/EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av 

byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (EFT L 50 av 23.2.2000, s. 14). 
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VEDLEGG 

Vare(1)(7) Vareopplysninger(4) 

Minste 

gjennom-

snittstetthet(5) 

(kg/m3) 

Minste 

samlede 

tykkelse 

(mm) 

Vilkår for sluttbruk Gulvklasse(3) 

Tregulv Gulv av massiv furu eller gran Furu: 480 

Gran: 400 

14 Uten luftspalte under Dfl-s1 

Tregulv Gulv av massiv bøk, eik, furu 

eller gran 

Bøk: 700 

Eik: 700 

Furu: 430 

Gran: 400 

20 Med eller uten luftspalte 

under 

Dfl-s1 

Treparkett Parkett (ett sjikt) av massiv 

valnøtt 

650 8 Limt til underlaget(6) Dfl-s1 

Treparkett Parkett (ett sjikt) av massiv eik, 

lønn eller ask 

Ask: 650 

Lønn: 650 

Eik: 720 

8 Limt til underlaget(6) Dfl-s1 

Treparkett Flersjiktsparkett med toppsjikt 

av eik, minst 3,5 mm tykt 

550 15(2) Uten luftspalte under Dfl-s1 

Tregulv og parkett Gulv og parkett av massivt tre 

ikke angitt ovenfor 

400 6 Alle Efl 

(1) Montert i samsvar med EN ISO 9239-1 på et underlag av minst klasse D-s2, d0 med minste tetthet på 400 kg/m3 eller med luftspalte (høyde 

minst 30 mm) under. 

(2) Gjelder også for trappetrinn. 

(3) Uten overflatebehandling. 

(4) Behandlet i samsvar med EN 13238 (50 % relativ fuktighet, 23 °C). 

(5) Klasse som fastsatt i tabell 2 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF. 

(6) Underlag av minst klasse D-s2, d0. 

(7) Et mellomsjikt av minst klasse Efl med tykkelse på høyst 3 mm og tetthet på minst 280 kg/m3 kan brukes. 

 



Nr. 65/250 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1293/2014 

av 17. juli 2014 

om vilkårene for klassifisering uten prøving av pussprofiler og pussbærere av metall til innvendig puss 

omfattet av den harmoniserte standarden EN 13658-1, pussprofiler og pussbærere av metall for utvendig 

puss omfattet av den harmoniserte standarden EN 13658-2 og pussprofiler og dekorative profiler av metall 

omfattet av den harmoniserte standarden EN 14353 med hensyn til deres ytelse ved brannpåvirkning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2000/147/EF(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av byggevarers ytelse ved brann-

påvirkning. Pussprofiler og pussbærere av metall til innvendig puss som omfattes av den harmoniserte standarden EN 

13658-1, pussprofiler og pussbærere av metall til utvendig puss som omfattes av den harmoniserte standarden EN 

13658-2, og pussprofiler og dekorative profiler av metall som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14353, med 

en eksponert overflate som inneholder organisk materiale, er blant de byggevarene som nevnte vedtak får anvendelse på. 

2) Disse varene har vist seg å ha en stabil og forutsigbar ytelse ved brannpåvirkning når de brukes sammen med gipsplater 

til å danne hjørner i vegger, ettersom bare en ubetydelig del av deres overflate risikerer å bli utsatt for brann. 

3) Pussprofiler og pussbærere av metall til innvendig puss som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13658-1, 

pussprofiler og pussbærere av metall til utvendig puss som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13658-2, og 

pussprofiler og dekorative profiler av metall som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14353, med en eksponert 

overflate som inneholder organisk materiale, bør derfor anses å oppfylle klasse E for ytelse ved brannpåvirkning uten at 

det kreves ytterligere prøving, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Pussprofiler og pussbærere av metall til innvendig puss som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13658-1, pussprofiler 

og pussbærere av metall til utvendig puss som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13658-2, og pussprofiler og 

dekorative profiler av metall som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14353, skal uten prøving anses å oppfylle klasse 

E i tabell 1 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF dersom de har en eksponert overflate som inneholder organisk materiale. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 5.12.2014, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 40. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 2000/147/EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av 

byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (EFT L 50 av 23.2.2000, s. 14). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1203/2012 

av 14. desember 2012 

om atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 5 nr. 2, 

etter samråd med Sammenslutningen av europeiske regule-

ringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EU) nr. 531/2002 innføres begrepet 

atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i slutt-

brukerleddet. For det første pålegger artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 531/2012 innenlandske tilbydere å 

gi sine kunder mulighet til tilgang til regulerte tale-, 

SMS- og datanettgjestingstjenester som leveres som en 

pakke av en alternativ nettgjestingstilbyder. Kravet om 

atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbru-

kerleddet som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 omfatter 

dessuten et krav om at verken innenlandske tilbydere 

eller nettgjestingstilbydere skal hindre kunder i å få 

tilgang til regulerte datanettgjestingstjenester som tilbys 

direkte i et besøkt nett av en alternativ nettgjestingstil-

byder. 

2)  For å sikre en ensartet og samtidig gjennomføring av det 

atskilte salget av regulerte nettgjestingstjenester i hele 

Unionen skal Kommisjonen i henhold til forordning 

(EU) nr. 531/2012 ved hjelp av gjennomføringsretts-

akter vedta nærmere regler for plikten til å opplyse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 15.12.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 29 av 19.5.2016, s. 42. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

nettgjestingskunder om muligheten til å velge en 

alternativ nettgjestingstilbyder, og for den tekniske 

løsningen for atskilt salg av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet. 

3)  I samsvar med artikkel 5 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 531/2012 kan den tekniske løsningen for gjennom-

føring av atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet kombinere ett eller flere tekniske tiltak 

for å oppfylle alle kriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 531/2012. Det kan derfor måtte 

gjennomføres flere tekniske tiltak dersom ikke alle disse 

kriteriene kan oppfylles gjennom bare ett teknisk tiltak. 

Ved denne forordning bør det fastsettes detaljerte regler 

for denne tekniske løsningen, som omfatter kravene til 

innenlandske tilbydere om å bygge ut nettdeler og tilby 

tilhørende tjenester knyttet til hvert teknisk tiltak, for å 

sikre den nødvendige tilgangen for å gjøre alternative 

nettgjestingstilbydere i stand til å tilby atskilte 

nettgjestingstjenester og muliggjøre bytteprosessen 

mellom avgivende og mottakende nettgjestingstil-

bydere. 

4)  Samtidig bør den tekniske løsningen gjøre det mulig å 

sikre at forpliktelsene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 531/2012 overholdes. Den tekniske 

løsningen bør derfor sikre både kundenes mulighet til å 

få tilgang til regulerte tale-, SMS- og datanett-

gjestingstjenester som leveres som en pakke av en 

alternativ nettgjestingstilbyder, og at innenlandske 

tilbydere og alternative nettgjestingstilbydere over-

holder plikten til ikke å hindre kunder i å få tilgang til 

regulerte nettgjestingstjenester som tilbys direkte i et 

besøkt nett av en alternativ nettgjestingstilbyder. 

5)  For tiden leverer den innenlandske tilbyderen alle 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet sammen med 

innenlandske mobilkommunikasjonstjenester. Ved for-

ordning (EU) nr. 531/2012 gis nettgjestingskunden 

mulighet til å velge en alternativ nettgjestingstilbyder 
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for regulerte nettgjestingstjenester levert som en pakke, 

og å kjøpe disse nettgjestingstjenestene atskilt fra de 

innenlandske mobiltjenestene. I denne forbindelse 

inngår nettgjestingskunden en avtale med en alternativ 

nettgjestingstilbyder om levering av disse tjenestene. 

6)  Det finnes forskjellige tekniske tiltak for å gjennomføre 

det atskilte salget av nettgjestingstjenester som en pakke, 

herunder dobbel internasjonal mobilabonnentidentitet 

(dobbel IMSI) (to atskilte IMSI-er på samme SIM-kort) 

og felles IMSI (deling av en IMSI mellom de 

innenlandske tilbyderne og nettgjestingstilbyderne). 

Modellen med dobbel IMSI er basert på en ekstra profil 

på nettgjestingskundens SIM-kort, som kan benyttes av 

den alternative nettgjestingstilbyderen til salg av regulerte 

nettgjestingstjenester, mens den innenlandske tilbyderen 

fortsatt bruker den første profilen til salg av innenlandske 

tjenester og eventuelle ikke-regulerte nettgjestings-

tjenester. Ved felles IMSI er det fortsatt den innenlandske 

tilbyderen som teknisk leverer den atskilte nettgjestings-

tjenesten og fungerer som vertsmobilnettilbyder for den 

alternative nettgjestingstilbyderen. De atskilte nett-

gjestingstjenestene leveres i engrosleddet til den 

alternative nettgjestingstilbyderen, som videreselger 

tjenesten til nettgjestingskunden i sluttbrukerleddet. Den 

mest grunnleggende varianten er et rent videresalgs-

alternativ. Dessuten finnes det flere mulige utvidelser av 

den tekniske varianten med rent videresalg, som gjør det 

mulig for den alternative nettgjestingstilbyderen å 

kontrollere hvilke besøkte nett som fortrinnsvis skal 

benyttes, og å få rabatter på nettgjestingstjenestene som 

kjøpes engros fra vertsmobilnettilbyderen på grunnlag av 

avtaler i grossistleddet med vertsnettilbydere eller foretak 

som samler tjenester i engrosleddet. 

7)  I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 531/2012 skal tilgang til nettdeler og -tjenester som 

er nødvendige for det atskilte salget av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, være kostnads-

fri. Fastsettelse av priser på eventuelle tilleggstjenester 

som går ut over det som er nødvendig for det atskilte 

salget av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbru-

kerleddet, er ikke omfattet av artikkel 5 nr. 1. Tilgang til 

ressurser og støttetjenester for atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet omfatter res-

sursene og tjenestene som er nødvendige for overføring 

av en kunde. 

8)  Sammenslutningen av europeiske regule-

ringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon 

(«BEREC») har foretatt en ekspertvurdering av 

løsningene for gjennomføring av atskilte nettgjestings-

tjenester(1). BEREC anser at innføring av dobbel IMSI 

krever betydelig utviklings- og standardiseringsarbeid, 

og beregner at gjennomføringskostnadene vil føre til et 

betydelig påslag på prisene for sluttbrukerne. Ettersom 

dette tekniske tiltaket også ville kreve at SIM-kortene 

  

(1) BoR (12) 68 og BoR (12) 109. 

som brukes nå, blir oppgradert for å tillate dobbel IMSI, 

utgjør dobbel IMSI ikke et kostnadseffektivt og 

forbrukervennlig valg for atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. 

9)  Det tekniske tiltaket med felles IMSI virker derimot mer 

egnet i lys av kriteriene som er fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 531/2012. For det første kan alle 

identifiserte tekniske tiltak, herunder det tekniske 

tiltaket med felles IMSI, gjennomføres på en måte som 

oppfyller artikkel 5 nr. 3 bokstav h), i), j) og k). For det 

andre er felles IMSI forbruker- og brukervennlig ved at 

nettgjestingstjenesten teknisk leveres på samme måte 

som hittil, og brukeren derfor kan forvente samme 

sømløse brukeropplevelse. For det tredje er kostnadene 

ved gjennomføring av felles IMSI lavere enn for dobbel 

IMSI, og det trengs ingen omfattende standardise-

ringsaktiviteter for å gjøre det mulig. BEREC anser 

også at det ikke finnes noen flaskehalser ved innføring 

av felles IMSI. 

10)  Konkurranseeffekten ved det tekniske tiltaket med felles 

IMSI kunne økes dersom de alternative tilbyderne av 

nettgjesting kunne styre trafikken til det besøkte nettet 

de foretrekker. Å gjennomføre trafikkstyringsordninger 

for å få et forbedret teknisk tiltak med felles IMSI, vil 

imidlertid være berettiget bare dersom kostnadene ved 

gjennomføringen står i forhold til de forventede 

konkurransefordelene. Så langt finnes det ikke bevis for 

at de nødvendige trafikkstyreordningene for et forbedret 

teknisk tiltak med felles IMSI vil kunne gjennomføres 

til en rimelig kostnad innen 1. juli 2014. På dette stadiet 

anses derfor det tekniske tiltaket med felles IMSI i form 

av videresalg av nettgjesting som tilstrekkelig for å 

oppfylle alle kriteriene i artikkel 5 nr. 3, bortsett fra 

kriterium b) og e), som bare delvis er oppfylt. 

11)  Verken det tekniske tiltaket med dobbel IMSI eller 

felles IMSI eller forbedringene av sistnevnte oppfyller 

alle kriterier som er fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 531/2012. I særdeleshet gjør ingen av dem det 

mulig å sikre overholdelse av forpliktelsen som 

pålegges innenlandske tilbydere og tilbydere av 

nettgjestingstjenester om ikke å hindre kunder i å få 

tilgang til regulerte datanettgjestingstjenester som tilbys 

direkte i et besøkt nett av en alternativ nettgjestingstil-

byder. Imidlertid må minst ett av de tekniske tiltakene i 

den tekniske løsningen gjøre det mulig å sikre 

overholdelsen av denne forpliktelsen, som er en av 

forpliktelsene som fastsettes i artikkel 4 nr. 1 i nevnte 

forordning. 

12)  Med den nåværende oppbyggingen og konfigureringen 

av hjemmenett hindres slike lokale datanettgjestings-

tjenester. Det er derfor nødvendig med ytterligere et 

teknisk tiltak for å innfri kravet i forordning (EU) 
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nr. 531/2012. For å skille lokale datanettgjestings-

tjenester fra den innenlandske pakken bør tilbyderen av 

det besøkte nettet verken hindres i å teknisk håndtere 

nettgjestingskundens datatrafikk, eller i å tilby tjenesten 

i sluttbrukerleddet. 

13)  På den andre siden gjør ikke det tekniske tiltaket med 

felles IMSI det mulig å betjene alle typer kundeetter-

spørsel på konkurransemessige vilkår, slik som intensiv 

bruk av datatjenester. Ettersom pristak i engrosleddet 

for datanettgjestingstjenester ikke er utelukkende 

kostnadsbasert og ikke vil bli redusert etter 2014 til 

tross for en forventet reduksjon av kostnadene i 

engrosleddet, virker det urealistisk at alternative 

tilbydere av nettgjestingstjenester som må benytte 

datanettgjestingstjenester i engrosleddet, vil kunne tilby 

datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til brukere 

med stort dataforbruk til attraktive priser sammenlignet 

med prisene for innenlandske mobildatatjenester. Et 

teknisk tiltak som gjør det mulig å sikre overholdelse av 

forpliktelsen for innenlandske tilbydere og tilbydere av 

nettgjestingstjenester om ikke å hindre kunder i å få 

tilgang til regulerte datanettgjestingstjenester som tilbys 

direkte i et besøkt nett av en alternativ nettgjestingstil-

byder, gjør imidlertid alternative tilbydere av nett-

gjestingstjenester i stand til å tilby lokale datanett-

gjestingstjenester, dvs. uten å måtte støtte seg på en 

datanettgjestingstjeneste i engrosleddet. 

14)  Datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet leveres for 

tiden av innenlandske tilbydere på grunnlag av 

engrosavtaler med operatørene av de besøkte nettene. 

Datanettgjestingstrafikk sendes og mottas via det 

besøkte nettets radioaksessnett, og dirigeres mellom det 

besøkte nettet og hjemmenettet. Hjemmenettoperatøren 

leverer tilkoplingen til internett-tjenesten og tar betalt av 

nettgjestingskunden for datanettgjestingstjenesten. De 

nåværende GSM/GPRS-, EDGE- og UMTS-

standardene gjør det allerede mulig for operatøren av 

det besøkte nettet å teknisk håndtere datanett-

gjestingstrafikken og levere tilkopling til internett-

tjenesten uten at det er nødvendig med dirigering 

mellom hjemmenettet og det besøkte nettet. I henhold til 

gjeldende praksis i bransjen er det imidlertid fortsatt 

hjemmenettoperatøren som tar betalt fra kunden for 

datanettgjestingstjenesten, og operatøren av det besøkte 

nettet som står for trafikkhåndteringen som en 

engrostjeneste for hjemmenettoperatøren. 

15)  Kravet om ikke å hindre lokale datanettgjestings-

tjenester kan gjennomføres på flere måter. Grunn-

kravene er å gjennomføre og aktivere håndtering av 

datanettgjestingstrafikk i det besøkte nettet og ikke 

hindre manuelt eller automatisk valg av besøkt nett. 

Mulige forbedringer omfatter modifisering av trafikk-

styringselementer for ikke å avbryte en pågående lokal 

datanettgjestingssesjon, og gjennomføring av bestemte 

funksjoner for å bistå nettgjestingskunder med å velge et 

besøkt nett, eller støtte automatisk valg av besøkt nett. 

Slike grunnleggende krav bør gjøre det mulig å utvikle 

forskjellige forretningsmodeller for å levere lokale 

datanettgjestingstjenester, enten midlertidig eller 

permanent. 

16)  Når det gjelder midlertidige lokale datanettgjestings-

tjenester, kan nettgjestingskunden velge en lokal 

mobilnettoperatør direkte i det aktuelle landet for 

levering av datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

dersom tjenesten tilbys i det besøkte landet og det 

foreligger en datanettgjestingsavtale mellom operatøren 

av det besøkte nettet og hjemmenettoperatøren. Det at 

denne tjenesten er midlertidig, innebærer at det ikke 

finnes noen permanent konfigurering av nettet eller 

terminalutstyret, og derfor gjenopptas den opprinnelige 

nettgjestingsadferden når den lokale datanett-

gjestingstjenesten ikke brukes lengre. For kunden 

fungerer denne typen tjeneste på samme måte som 

trådløse lokalnett, f.eks. WiFi som nå benyttes av 

mange brukere av bærbare datamaskiner, smarttelefoner 

eller nettbrett i utlandet. Tale-, SMS- og andre 

tilknyttede nettgjestingstjenester leveres som vanlig av 

hjemmenettoperatøren, bortsett fra når nettgjestingstil-

byderen i det besøkte nettet også tilbyr disse tjenestene. 

17)  Ved permanente lokale datanettgjestingstjenester inngår 

nettgjestingskunden en avtale med en tilbyder av lokale 

datanettgjestingstjenester, i stedet for at nettgjestingstil-

byderen benytter et hjemmenett. I dette tilfellet tilbyr en 

alternativ nettgjestingstilbyder, f.eks. en mobilnett-

operatør eller videreforhandler, de lokale datanett-

gjestingstjenestene og den nødvendige tekniske støtten 

(i form av bestemte brukerprogrammer eller lignende) i 

ett eller flere land til nettgjestingskunder på permanent 

grunnlag, basert på tilbyderens egen nettdekning 

og/eller nettdekningen som tilbys av mobilnett-

operatører som tilbyderen har inngått videresalgsavtaler 

med i hvert land. 

18)  Ettersom de enkleste tilbudene på markedet ikke 

nødvendigvis er de beste for å oppfylle kravet om 

brukervennlighet, f.eks. fordi de krever at nett-

gjestingskunden endrer terminalinnstillinger eller sender 

en kode via SMS for å bruke tjenesten og velge det 

besøkte nettet, kan det avhengig av tjenestens 

popularitet forventes at lokale tilbydere av datanett-

gjestingstjenester, leverandører av terminaler og 

brukerprogrammer eller andre aktører vil utvikle 

markedsbaserte løsninger for økt brukervennlighet. 

Brukervennligheten til lokale datanettgjestingstjenester 

anses som god, som følge av fleksibiliteten ved straks å 

kunne velge eller velge bort lokale datanettgjestings-

tilbydere. Lokale datanettgjestingstjenester gjør det 

mulig for alternative nettgjestingstilbydere å utnytte sin 

egen infrastruktur og egne forretningsavtaler om 

datanettgjesting, f.eks. gjennom videresalgsavtaler eller 

permanente lokale datanettgjestingstjenester i flere land. 

Ifølge BEREC kan lokale datanettgjestingstjenester 

gjennomføres ganske raskt og er kostnadseffektive, 

ettersom de fleste kostnadene for de alternative 

tilbyderne står i forhold til den faktiske innføringen av 
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lokale datanettgjestingstjenester. Det finnes høy grad av 

samvirkingsevne, ettersom det allerede finnes 

standarder for innføring av trafikkhåndtering i det 

besøkte nettet. Det tekniske tiltaket som muliggjør 

tilgang til lokale datanettgjestingstjenester, oppfyller 

derfor alle kriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 531/2012, bortsett fra kriterium b) 

og e), som bare er delvis oppfylt. 

19)  Det tekniske tiltaket som muliggjør tilgang til lokale 

datanettgjestingstjenester, sikrer bare tilgang til 

datanettgjestingstjenester. Derfor oppfyller det ikke fullt 

ut kriterium e) i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 531/2012. Videre oppfyller dette tekniske tiltaket 

ikke fullt ut kriterium b), ettersom bare databrukere 

ventes å være interessert i tilgang til lokale datanett-

gjestingstjenester. 

20)  Den tekniske løsningen som kombinerer de to tekniske 

tiltakene, nærmere bestemt felles IMSI gjennomført 

som en tjeneste for videresalg av nettgjesting og tilgang 

til lokale datanettgjestingstjenester i et besøkt nett, 

oppfyller alle kriteriene i artikkel 5 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 531/2012. Selv om verken det tekniske tiltaket 

med felles IMSI eller det tekniske tiltaket med tilgang til 

lokale datanettgjestingstjenester alene oppfyller 

kriterium b) og e), er tiltakene komplementære og 

oppfyller sammen kriterium b) og e). 

21)  I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 531/2012 skal byttet av nettgjestingstilbyder 

gjennomføres uten unødig opphold, og uansett i løpet av 

kortest mulig tid avhengig av den tekniske løsningen 

som velges for gjennomføring av det atskilte salget av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. Ved 

det tekniske tiltaket med felles IMSI er det, som ved 

bytte av tilbyder av innenlandske tjenester, ikke behov 

for ytterligere samspill med brukeren etter at det er 

inngått avtale med den alternative nettgjestingstil-

byderen. Dette tekniske tiltaket gjør det mulig å 

gjennomføre byttet innenfor tilsvarende tid som ved 

bytte av innenlandske tjenester, dvs. én arbeidsdag. Ved 

det tekniske tiltaket med felles IMSI bør enhver 

tidsperiode for bytte til og fra en alternative nett-

gjestingstilbyder som overstiger tiden som er fastsatt for 

bytte av innenlandske tjenester, derfor anses som en 

utilbørlig forsinkelse, ettersom det ikke finnes noen 

underliggende tekniske grunner til at et slikt bytte skal 

ta lengre tid enn bytte mellom innenlandske tjenester. 

Ved det tekniske tiltaket med tilgang til lokale datanett-

gjestingstjenester forventes det at nettgjestingskundene 

skal velge den alternative nettgjestingstilbyderen for 

lokale datanettgjestingstjenester like før de ønsker å 

bruke den lokale datanettgjestingstjenesten. Dette 

tekniske tiltaket gjør det mulig å gjennomføre byttet til 

eller mellom tilbydere av lokale datanettgjestings-

tjenester straks etter at avtalen med den mottakende 

tilbyderen av nettgjestingstjenester er inngått. 

22)  Det er nødvendig med samarbeid og samordning 

mellom aktørene i markedet, BEREC og Kommisjonen 

for å muliggjøre samordnet teknisk gjennomføring av 

atskilte nettgjestingstjenester. Særlig bør det utvikles en 

samordnet tilnærming for å identifisere relevante 

tekniske grensesnitt og sikre fornuftig implementering 

av disse grensesnittene, for at atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet skal kunne 

gjennomføres samtidig og på enhetlig måte i Unionen. 

En bransjeplattform som er åpen for alle markeds-

deltakere, bør kunne utgjøre et nyttig forum for slik 

samordning. 

23)  For at atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet skal kunne gjennomføres raskt, bør 

foretak ikke motsette seg testing av tekniske grensesnitt 

før den kommersielle innføringen av nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet utført av alternative nett-

gjestingstilbydere før 1. juli 2014. 

24)  I samsvar med betraktning 38 i forordning (EU) 

nr. 531/2012 bør BEREC i samarbeid med relevante 

aktører utarbeide retningslinjer for de tekniske elemen-

tene som er nødvendige for å gjennomføre atskilt salg 

av nettgjestingstjenester. 

25)  Artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 531/2012 omfatter 

generelle bestemmelser om når og hvordan kundene 

skal opplyses om muligheten til å velge en alternativ 

nettgjestingstilbyder. Innholdet i slik informasjon og 

hvordan den skal formidles til forbrukerne, må 

spesifiseres ytterligere for å gjøre det enklere for 

forbrukeren å foreta et informert valg. Å styrke 

forbrukernes kjennskap til markedet for nettgjesting 

krever en kombinasjon av alle tilgjengelige midler for å 

hjelpe forbrukerne til å nyte godt av de åpne markedene. 

26)  For å sikre at alle kunder kan dra nytte av alternative 

tilbud, bør innenlandske tilbydere påse at avtaler som 

inngås eller fornyes etter 1. juli 2014, gir kunden 

mulighet til å bytte nettgjestingstilbyder når som helst, 

uten at den avgivende nettgjestingstilbyderen kan ilegge 

noen avgifter. 

27)  Nettgjestingstilbydere, herunder alternative nett-

gjestingstilbydere som tilbyr lokale datanettgjestings-

tjenester, bør innføre åpenhets- og beskyttelsesordninger 

for datatjenestene de tilbyr, i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 531/2012. For å sikre åpenhet bør 

nettgjestingstilbydere også gi sine nettgjestingskunder 
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opplysninger om tjenester som eventuelt ikke er 

tilgjengelige når kundene benytter lokale datanett-

gjestingstjenester, som nettspesifikke tjenester i det 

nasjonale nettet. 

28)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes detaljerte regler for atskilt salg 

av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen. 

Det fastsettes detaljerte regler om en teknisk løsning for 

gjennomføring av atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester 

i sluttbrukerleddet. Videre fastsettes detaljerte bestemmelser om 

de innenlandske tilbydernes informasjonsforpliktelser overfor 

sine nettgjestingskunder når det gjelder muligheten til å velge 

nettgjestingstjenester fra enhver alternativ nettgjestingstilbyder. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «videresalg av nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet» 

levering av regulerte nettgjestingstjenester som en pakke, 

samt tilknyttede tjenester som talepostkasse, som vanligvis 

er tilgjengelige for nettgjestingskunder, uten at kundene må 

skifte SIM-kort eller mobil enhet, i henhold til en avtale i 

grossistleddet inngått mellom en alternativ nettgjestings-

tilbyder og en innenlandsk tilbyder, 

b) «lokal datanettgjestingstjeneste» en regulert datanett-

gjestingstjeneste som midlertidig eller permanent ytes til 

nettgjestingskunder direkte i et besøkt nett av en alternativ 

nettgjestingstilbyder, uten at nettgjestingskundene må skifte 

SIM-kort eller mobil enhet, 

c) «EU-internettilgangspunktets navn (APN)» en felles 

identifikator som, manuelt eller automatisk, stilles inn i 

nettgjestingskundens mobile enhet, og som kjennes igjen av 

hjemmenettet og det besøkte nettet for å indikere nett-

gjestingskundens valg om å bruke lokale datanettgjestings-

tjenester, 

d) «trafikkstyring» en styrefunksjon som benyttes av hjem-

menettoperatøren for å velge besøkte nett for operatørens 

nettgjestingskunder, basert på en prioriteringsliste over 

foretrukne besøkte nett, 

e) «nettsperring» en styrefunksjon som benyttes av hjem-

menettoperatøren for å unngå å velge visse besøkte nett for 

operatørens nettgjestingskunder, 

f) «varig medium» et medium som lar kunden lagre 

informasjon som er adressert til vedkommende personlig, 

på en måte som i et passende tidsrom sikrer tilgang for 

framtidig bruk, idet det tas hensyn til de formål denne 

informasjonen kan brukes til, og som tillater uendret 

gjengivelse av den lagrede informasjonen, 

g) «mottakende nettgjestingstilbyder» en nettgjestingstilbyder 

som etter endringen av nettgjestingstilbyder vil tilby 

nettgjestingstjenester i stedet for nettgjestingstjenestene 

som før endringen ble tilbudt av avgivende nettgjestings-

tilbyder, 

h) «avgivende nettgjestingstilbyder» nettgjestingstilbyderen 

som er nåværende tilbyder av nettgjestingstjenester til en 

kunde. 

Artikkel 3 

Teknisk tiltak for gjennomføring av atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, levert som en 

pakke 

1.  For å gjøre det mulig for nettgjestingskunder å få tilgang 

til regulerte tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester som 

leveres som en pakke av en alternativ nettgjestingstilbyder, skal 

innenlandske tilbydere som driver et bakkebasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett, gi tilgang til nettdelene og de 

relevante tjenestene som er nødvendige for videresalg av 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, til den innenlandske 

tilbyderens kunder av den alternative nettgjestingstilbyderen 

parallelt med innenlandske mobilkommunikasjonstjenester, 

uten at nettgjestingskundene må skifte SIM-kort eller mobil 

enhet. 

2.  Nettdelene og de relevante tjenestene som angitt i nr. 1 

skal blant annet omfatte 

a)  ressurser som er nødvendige for å bytte nettgjestings-

tilbyder i samsvar med nr. 5, 

b)  ressurser knyttet til kundeinformasjon, slik som lokalise-

ringsopplysninger om kunden og kundeopplysninger til 

bruk ved fakturering, som er nødvendige for å levere 

nettgjestingstjenester, 

c)  ressurser som er nødvendige for gjennomføringen av 

utgiftsgrensene for den angitte brukstiden for datanett-

gjestingstjenester i samsvar med artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 531/2012. 

3.  Innenlandske tilbydere som driver et bakkebasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett, skal imøtekomme alle rimelige 

anmodninger om tilgang til nettdeler og -tjenester i samsvar 

med nr. 1 og 2. 

4.  Innenlandske tilbydere skal påse at de alternative nett-

gjestingstilbydernes nettgjestingskunder kan fortsette å bruke 

sine eksisterende talepostkassetjenester.  
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5.  Den avgivende nettgjestingstilbyderen skal samarbeide 

med den mottakende nettgjestingstilbyderen for å sikre at 

nettgjestingskunder som har inngått avtale med en mottakende 

nettgjestingstilbyder, kan begynne å bruke denne tilbyderens 

tjenester i løpet av én arbeidsdag. 

Artikkel 4 

Teknisk tiltak for gjennomføring av tilgang til lokale 

datanettgjestingstjenester i et besøkt nett 

1.  For at nettgjestingskunder ikke skal hindres i å få tilgang 

til regulerte datanettgjestingstjenester som tilbys direkte i et 

besøkt nett av en alternativ tilbyder av nettgjestingstjenester, 

skal innenlandske tilbydere som driver et bakkebasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett, imøtekomme rimelige anmodninger 

om tilgang til de nødvendige nettdelene og de relevante 

tjenestene som muliggjør håndtering av datanettgjestingstrafikk 

i det besøkte nettet, og om levering av lokale datanett-

gjestingstjenester i sluttbrukerleddet fra alternative nett-

gjestingstilbydere. 

2.  Nettdelene og de relevante tjenestene som angitt i nr. 1 

skal blant annet omfatte 

a)  ressurser som er nødvendige for at nettgjestingskunden skal 

kunne bytte mellom en nettgjestingstilbyder som bruker et 

hjemmenett, og en alternativ nettgjestingstilbyder av lokale 

datanettgjestingstjenester med henblikk på å benytte 

datanettgjestingstjenester i henhold til nr. 4, 

b)  ressurser som gjør det mulig å opprette brukertilgangs-

profiler for EU-internettilgangspunktet i hjemmenettet, og 

en mekanisme i hjemmenettet som gjør det mulig for 

tilbyderen av det besøkte nettet å håndtere datanett-

gjestingstrafikken i det besøkte nettet, dirigere datanett-

gjestingstjenesten til den valgte alternative nettgjestings-

tilbyderen og levere datanettgjestingstjenester i sluttbru-

kerleddet for disse brukernes tilgangsprofiler, 

c)  ressurser som sikrer at trafikkstyring, nettsperring eller 

andre mekanismer i hjemmenettet ikke hindrer brukere i å 

velge det besøkte nettet de ønsker for lokale datanett-

gjestingstjenester, 

d)  ressurser som sikrer at brukeren ikke blir koplet fra det 

besøkte nettet vedkommende har valgt for lokale datanett-

gjestingstjenester, som følge av trafikkstyring eller andre 

mekanismer i hjemmenettet. 

3.  Dersom en alternativ nettgjestingstilbyder har til hensikt å 

tilby lokale datanettgjestingstjenester, skal innenlandske tilbydere 

som driver et bakkebasert offentlig mobilkommunikasjonsnett for 

dette formål, imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet fra en alternativ nett-

gjestingstilbyder og tillate den alternative nettgjestingstilbyderen 

å levere lokale datanettgjestingstjenester og nettgjestingstil-

byderen med hjemmenett å levere gjenstående nettgjestings-

tjenester (tale og SMS) til de berørte nettgjestingskundene under 

bruk av de lokale datanettgjestingstjenestene. 

4.  Den avgivende nettgjestingstilbyderen skal samarbeide 

med den mottakende nettgjestingstilbyderen for å sikre at 

nettgjestingskunder som har inngått avtale med en mottakende 

nettgjestingstilbyder om levering av lokale datanettgjestings-

tjenester, kan begynne å bruke denne tilbyderens tjenester 

straks den mottakende nettgjestingstilbyderen sender en anmod-

ning til den avgivende nettgjestingstilbyderen. 

Den avgivende tilbyderen og den alternative nettgjestingstil-

byderen må ved gjennomføringen av det tekniske tiltaket sørge 

for at alle nettgjestingskunder som benytter lokale datanett-

gjestingstjenester, har mulighet til når som helst å slutte å 

benytte lokale datanettgjestingstjenester og gå tilbake til de 

opprinnelige nettgjestingstjenestene som den avgivende 

nettgjestingstilbyderen til enhver tid tilbyr. Den alternative 

nettgjestingstilbyderen som tilbyr lokale datanettgjestings-

tjenester, skal ikke hindre automatisk tilbakestilling til de 

opprinnelige nettgjestingstjenestene fra det øyeblikk den 

avgivende nettgjestingstilbyderen sender en anmodning til den 

alternative nettgjestingstilbyderen. 

Artikkel 5 

Teknisk løsning for gjennomføring av atskilt salg av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

De innenlandske tilbyderne som driver et bakkebasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett, skal kumulativt gjennomføre det 

tekniske tiltaket for gjennomføring av atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, levert som en pakke, 

sammen med det tekniske tiltaket for gjennomføring av tilgang 

til lokale datanettgjestingstjenester i et besøkt nett. 

Nettgjestingstilbydere skal samarbeide for å sikre samvir-

kingsevnen til grensesnittene for den tekniske løsningen for å 

gjennomføre atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet, på grunnlag av felles standarder. 

Referansedokumenter og databaserutiner som nettoperatørene 

benytter med henblikk på nettgjesting kan benyttes, forutsatt at 

de er offentlig tilgjengelige og i samsvar med forordning (EU) 

nr. 531/2012 og denne forordning. 

Artikkel 6 

Opplysninger til kunden i forbindelse med atskilt salg av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1.  Fra og med 1. juli 2014 skal innenlandske tilbydere 

opplyse sine eksisterende nettgjestingskunder og gi informasjon 

til nye kunder før avtale inngås, om muligheten til å velge 

atskilte nettgjestingstjenester levert av alternative nett-

gjestingstilbydere. I særdeleshet skal de gi følgende opplys-

ninger: 

a)  Detaljer om de nødvendige skrittene nettgjestingskunder 

må ta for å bytte til eller mellom alternative nettgjestingstil-

bydere. 

b)  At det er mulig å bytte til eller mellom alternative nett-

gjestingstilbydere på ethvert tidspunkt og uten gebyr.  
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c)  Hvilke endringer som skal skje i eksisterende avtalevilkår, 

som må sikre at den avgivende nettgjestingstilbyderen ikke 

pålegger kunden noen gebyrer i forbindelse med byttet. 

d)  Hvor lang tid det tar før byttet til eller mellom alternative 

nettgjestingstilbydere blir fullført. 

e)  En påminnelse om at ved bytte av innenlandsk tilbyder er 

den nye innenlandske tilbyderen ikke pliktig til å støtte de 

nettgjestingstjenestene som en bestemt alternativ nett-

gjestingstilbyder tilbyr. 

f)  Ved inngåelsen av en ny avtale eller fornyelse av en 

eksisterende avtale skal kundene uttrykkelig bekrefte at de 

er blitt informert om muligheten til å velge en alternativ 

nettgjestingstilbyder. 

2.  Informasjonen nevnt i nr. 1 skal leveres på et varig 

medium på en tydelig og forståelig måte, og i en lett til-

gjengelig form. Når det gjelder kunder med forhåndsbetalt 

abonnement, der kontaktopplysningene ikke er kjent for 

innenlandske tilbydere, skal disse informeres av de innen-

landske tilbyderne via SMS eller på annen egnet måte. 

Nettgjestingskunder skal ha rett til kostnadsfritt å be om og 

motta mer detaljerte opplysninger om muligheten til når som 

helst å bytte nettgjestingstilbyder. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse 

Når Kommisjonen foretar sin gjennomgåelse i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 531/2012, skal den også, i 

samråd med BEREC, vurdere hvor effektiv den valgte tekniske 

løsningen er for å gjennomføre atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, og om denne trenger å 

ajourføres sett i lys av den tekniske utviklingen eller 

markedsutviklingen. Det skal særlig vurderes om den tekniske 

løsningen fortsatt oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 531/2002 på den mest effektive måten. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014 til 30. juni 2022. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 1. september 2014 

om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum til trådløst PMSE-lydutstyr i Unionen 

[meddelt under nummer K(2014) 6011] 

(2014/641/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 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) Utstyr som brukes til programproduksjon og ved særlige arrangementer («programme making and special events» – 

PMSE), inngår i en lang rekke anvendelser for video- og lydoverføring som er stadig viktigere for utviklingen av medie- og 

underholdningsindustrien i Unionen. Dette omfatter kringkasting, kulturarrangementer, musikk- og teaterforestillinger, 

sosiale arrangementer og idrettsarrangementer. PMSE-utstyr brukes til yrkesmessige og ikke-yrkesmessige formål og i alt 

fra lokale til unionsdekkende arrangementer. Trådløse mikrofoner er den vanligste og mest utbredte typen trådløst PMSE-

lydutstyr, og beslektede systemer omfatter øresnegler, toveiskommunikasjonssystemer og lydforbindelser. 

2) I sin melding av 26. september 2012 til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen(2) konstaterte Kommisjonen at kulturell og kreativ virksomhet er en av Europas mest dynamiske 

økonomiske sektorer og en viktig drivkraft for kulturelt mangfold i Europa. I europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 243/2012/EU(3), særlig artikkel 8 nr. 5, understrekes viktigheten av PMSE ytterligere og medlemsstatene pålegges å, 

i samarbeid med Kommisjonen, sikre at nødvendige frekvensbånd er tilgjengelige for slikt utstyr i samsvar med 

Unionens mål om å bedre integreringen i det indre marked og tilgangen til kultur. I henhold til artikkel 6 nr. 6 i nevnte 

beslutning må medlemsstatene dessuten undersøke hvordan det kan sikres at frigjøringen av 800 MHz-båndet ikke får 

negative følger for brukere av PMSE-utstyr, og eventuelt treffe tekniske og lovgivningsmessige tiltak for å sikre dette. 

3) De gjeldende rammereglene er ikke fullt ut harmonisert i medlemsstatene i Den europeiske union når det gjelder spektrum 

som brukes av PMSE-utstyr, på grunn av historiske forskjeller i nasjonale frekvensplaner og håndteringen av ulike 

nasjonale krav og lokale behov. Selv om mange medlemsstater anvender Den europeiske radiokommunikasjonskomités 

(ERC) rekommandasjon 70-03 og vedlegg 10 til denne(4) og ERCs rekommandasjon 25-10 og vedlegg 2 til denne(5), der 

det gis veiledning om frekvensbånd og tekniske parametrer for PMSE-utstyr, gir disse rekommandasjonene ingen rettslig 

garanti for harmonisering av spektrum som brukes av PMSE-utstyr i Unionen. 

4) En harmonisering av spektrum som brukes av PMSE-utstyr, bør bidra til å nå målene for det indre marked ved å sikre 

bedre kvalitet og effektivitet i bruken av radiospektrum, gi langsiktig åpenhet og rettssikkerhet for tilgang til relevante 

spektrumbånd i hele Unionen, fremme forskning og utvikling, f.eks. digitalisering av PMSE-utstyr og andre forhold som 

gjelder effektiv bruk av spektrum, oppmuntre produsenter til å investere i PMSE-teknologi, gi lavere priser, gi 

stordriftsfordeler, fremme utstyrets overførbarhet og samvirkingsevne på tvers av landegrensene og hindre at ubrukt 

spektrum forblir ubenyttet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 3.9.2014, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 43. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om fremme av kulturell 

og kreativ virksomhet for å bidra til vekst og sysselsetting i EU, KOM(2012) 537 endelig utgave. 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(4) Rekommandasjon offentliggjort av Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT): Tromsø 1997, endret 7. februar 2014, vedlegg 10 om 

radiomikrofonanvendelser, herunder høreapparater. 

(5) Utgave av 11. februar 2003. 

2019/EØS/65/47 
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5) Selv om det trådløse PMSE-lydutstyrets spektrumbehov varierer i betydelig grad, mellom 8 MHz og 144 MHz(1) 

avhengig av bestemte lokale og midlertidige behov, oppgir yrkesbrukere at det daglige spektrumbehovet til trådløse 

PMSE-lydanvendelser ligger på 96 MHz i UHF-spekteret. 

6) Det er nødvendig å harmonisere en tilstrekkelig del av spekteret til å møte etterspørselen knyttet til trådløst PMSE-

lydutstyr ved å fastsette en minstemengde av spektrum som gjelder i hele Unionen, noe som vil gi stordriftsfordeler og 

sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte. Spekteret som hittil er harmonisert ved kommisjonsvedtak 

2006/771/EF(2), dvs. 2 MHz (863–865 MHz) for kortdistanseutstyr, herunder trådløse PMSE-lydanvendelser, er 

imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke brukernes behov, ettersom nevnte vedtak omfatter bare en del av bruken av 

trådløst PMSE-lydutstyr og med tanke på at størstedelen av frekvensbehovet må dekkes utenfor frekvensbåndene som 

omfattes av nevnte vedtak. 

7) Ulike avstemmingsområder for PMSE-lydutstyr er angitt i ERC-rekommandasjon 70-03 (vedlegg 10) og 25-10 

(vedlegg 2), og bransjen, herunder produsenter og brukere av trådløst PMSE-lydutstyr, har også gitt klart uttrykk for 

at de foretrekker avstemmingsområdet 470–790 MHz. I CEPT-rapport 32(3) om harmonisering av frekvensbåndet 

800 MHz påpekte Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT) viktigheten av innskutte kanaler, såkalte hvite 

områder, i frekvensbåndet 470–790 MHz for brukere av PMSE-utstyr og insisterte på å opprettholde tilgangen til 

nevnte spektrum særlig for PMSE-anvendelser som krever et visst vernenivå. Medlemsstatene framlegge 

opplysninger for CEPT om bruk av spektrum og lovgivningsmessige og tekniske vilkår for brukere av trådløst 

PMSE-lydutstyr på deres territorium, samt en liste over kontaktpunkter i den nasjonale forvaltningen der PMSE-

interessenter kan innhente opplysninger om vilkår for bruk av spektrum til PMSE-anvendelser. 

8) I CEPT-rapport 32 understrekes det at tilgangen til spektrum for trådløse PMSE-lydanvendelser vil minske, og at det vil 

bli nødvendig med hensiktsmessige tilpasninger. I kommisjonsbeslutning 2010/267/EU(4) harmoniseres de tekniske 

vilkårene for bruk av frekvensbåndet 790–862 MHz for elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, og 

begrenses tilgangen til dette frekvensbåndet for trådløst PMSE-lydutstyr. Det er nødvendig å finne en alternativ 

langsiktig løsning for å sikre framtiden til PMSE, enten ved å utpeke nytt spektrum eller ved å innføre deling av 

spektrum. 

9) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF gav Kommisjonen 15. desember 2011 Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) et mandat(5) knyttet til tekniske vilkår for mulighetene til spektrumharmonisering for trådløse 

radiomikrofoner og trådløse videokameraer. 

10) Som svar på dette vedtok CEPT 8. mars 2013 CEPT-rapport 50(6). I rapporten ble det konkludert med at frekvensområdene 

821–832 MHz og 1 785–1 805 MHz, som er dupleksgap i frekvensbånd som brukes av elektroniske kommunikasjons-

systemer, vil være egnet til harmonisert bruk av trådløst PMSE-lydutstyr på særlige vilkår. Trådløse videokameraer, som 

  

(1) CEPT-rapport 32, rapport fra CEPT til Europakommisjonen innenfor rammen av mandatet om tekniske betraktninger om harmonise-

ringsmuligheter for den digitale dividende i Den europeiske union, «Recommendation on the best approach to ensure the continuation of 

existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the 

advantage of an EU-level approach», sluttrapport av 30. oktober 2009. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 312 av 

11.11.2006, s. 66). 

(3) CEPTs sluttrapport av 30. oktober 2009. 

(4) Kommisjonsbeslutning 2010/267/EU av 6. mai 2010 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 790–862 MHz-frekvensbåndet for 

jordbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Den europeiske union (EUT L 117 av 11.5.2010, s. 95). 

(5) Mandat til CEPT om tekniske vilkår for mulighetene til spektrumharmonisering for trådløse radiomikrofoner og trådløse videokameraer 

(PMSE-utstyr), 15. desember 2011, endelig utgave. 

(6) Rapport A fra CEPT til Europakommisjonen innenfor rammen av Europakommisjonens mandat om tekniske vilkår for mulighetene til 

spektrumharmonisering for trådløse radiomikrofoner og trådløse videokameraer (PMSE-utstyr), tekniske vilkår for bruk av 

frekvensbåndene 821–832 MHz og 1 785–1 805 MHz til trådløse radiomikrofoner i EU, godkjent av ECC 8. mars 2013. 
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har andre frekvensbehov og benytter andre frekvensbånd, bør behandles separat. I en tilføyelse til CEPT-rapport 50(1) ble 

vilkårene for bruk av disse dupleksgapene til trådløse PMSE-lydanvendelser nærmere definert, og det ble fastsatt en 

framgangsmåte for å vurdere og begrense risikoen for interferens ved bruk av forbindelser mellom trådløse mikrofoner og 

øresnegler. 

11) I CEPT-rapport 50 påpekes også behovet for å verne mobiltelefonnett i frekvensbåndene 800 MHz og 1  800 MHz 

mot skadelig interferens fra trådløst PMSE-lydutstyr for å sikre at mobiltelefonnett kan benytte frekvensbåndene 

under 821 MHz og over 832 MHz samt under 1 785 MHz og over 1 805 MHz. Dette kan for eksempel kreve et 

beskyttelsesbånd på 2 MHz fra 821 til 823 MHz og begrensinger i 0,2 MHz av spekteret like over 1  785 MHz og 

like under 1 805 MHz. 

12) PMSE-utstyr kan, særlig når det brukes innendørs, bli utsatt for skadelig interferens fra mobiltelefonnett og brukerutstyr, for 

eksempel smarttelefoner, som bruker frekvensbånd tett opptil spekteret som brukes av trådløst PMSE-lydutstyr i 800 MHz- 

og 1 800 MHz-dupleksgapene. I tråd med målene og prinsippene i programmet for radiospektrumpolitikk om å finne 

metoder for å unngå skadelig interferens og fremme effektiv bruk av spektrum kan slik skadelig interferens unngås ved 

hjelp av visse interferensreduserende løsninger, for eksempel framgangsmåten for interferensfri drift av forbindelser 

mellom trådløse mikrofoner og øresnegler som er angitt i vedlegg 2 til tilføyelsen til CEPT-rapport 50, eller ved hjelp av 

andre interferensreduserende løsninger. Medlemsstater bør, der det er hensiktsmessig, oppmuntre til bruk av slike 

interferensreduserende løsninger og avtaler, herunder ved å gi bistand eller veiledning til berørte parter. 

13) Ved sosiale og kulturelle arrangementer vil behovene ofte overstige de 29 MHz som er tilgjengelige i dupleksgapene i 

800 MHz- og 1 800 MHz-frekvensbåndene. Ettersom frekvensbehovene til trådløse PMSE-lydanvendelser varierer i 

betydelig grad, må vedvarende tilgang til en basismengde av spektrum på omtrent 60 MHz sikres på unionsplan for å dekke 

de tilbakevendende, alminnelige behovene til brukere av trådløst PMSE-lydutstyr, selv om dette ikke nødvendigvis vil 

dekke alle mulige behov som kan oppstå. 

14) Medlemsstatene bør derfor stille en ytterligere del på opptil 30 MHz til rådighet for å dekke mulig etterspørsel etter trådløse 

PMSE-lydanvendelser ved sosiale og kulturelle arrangementer. Slikt spektrum bør velges ut fra avstemmingsområder som 

fastsettes av medlemsstatene, fortrinnsvis i frekvensbåndet 470–790 MHz, ved å bruke hvite områder. Den nøyaktige 

mengden av spektrum som skal enten tildeles eller godkjennes, bør avhenge av behovet det gis uttrykk for og trenger ikke 

alltid omfatte samtlige 30 MHz. Medlemsstatene bør også avgjøre på nasjonalt plan hvilken type godkjenning og 

framgangsmåte for søknad som skal gjelde for slikt ytterligere spektrum. 

15) Videre er det best at frekvensbehov utover 59 MHz som kan forekomme i bestemte geografiske områder, for eksempel 

områder med innholdsproduksjon eller teaterstrøk, eller ved store og spesielle arrangementer, behandles på nasjonalt plan i 

hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til særlige geografiske og tidsmessige begrensninger. Medlemsstatene bør derfor stå 

fritt til å tillate bruk av mer enn basismengden på 59 MHz. 

16) Bruk av ulike spektrumblokker til ulike analoge trådløse PMSE-lydanvendelser som trådløse mikrofoner, øresnegler og 

toveiskommunikasjonssystemer øker mulighetene til å bruke spekteret ved å unngå skadelig interferens forårsaket av 

intermodulasjon. 

17) Resultatene av arbeidet som er utført av CEPT(2) i samsvar med Kommisjonens mandat av 15. desember 2011, 

bør få anvendelse i Unionen og omgående gjennomføres av medlemsstatene, med tanke på behovet for å tildele 

passende spektrum til trådløst PMSE-lydutstyr på lang sikt for å dekke den økende etterspørselen.  

  

(1) Tilføyelse til CEPT-rapport 50 om egnetheten til frekvensbåndene 821–832 MHz og 1 785–1 805 MHz for trådløse radiomikrofoner, 

godkjent av ECC 8. november 2013. 

(2) CEPT-rapport 50 med tilføyelse. 
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18) Denne beslutning må regelmessig vurderes på nytt for å ta hensyn til ny utvikling, særlig for å vurdere frekvensbehovene til 

trådløse PMSE-lydanvendelser og den faktiske bruken av de harmoniserte frekvensbåndene. 

19) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formålet med denne beslutning er å harmonisere de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av radiospektrum til 

trådløst lydutstyr som brukes til programproduksjon og ved særlige arrangementer (PMSE). 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med: 

1) «trådløst PMSE-lydutstyr» radioutstyr som brukes til overføring av analoge eller digitale lydsignaler mellom et begrenset 

antall sendere og mottakere, for eksempel radiomikrofoner, øresnegler eller lydforbindelser, og som hovedsakelig brukes til 

produksjon av kringkastingsprogrammer eller ved private eller offentlige sosiale eller kulturelle arrangementer, 

2) «uten interferens og uten vern» at det ikke kan forårsakes skadelig interferens for radiokommunikasjonstjenester, og at 

det ikke kan stilles krav om vern mot skadelig interferens fra radiokommunikasjonstjenester.  

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at denne beslutning er trådt i kraft, utpeke og stille til rådighet 

frekvensbåndene 823–832 MHz og 1 785–1 805 MHz for trådløst PMSE-lydutstyr, uten interferens og uten vern, på de tekniske 

vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

2. Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at denne beslutning er trådt i kraft, utpeke og stille til rådighet 

radiospektrum utover det spektrum som omfattes av nr. 1, slik at en ytterligere del på minst 30 MHz kan brukes til trådløst 

PMSE-utstyr, avhengig av brukernes etterspørsel. Slik bruk til trådløst PMSE-utstyr skal skje uten interferens og uten vern med 

hensyn til brukere som har en individuell rett til å bruke slikt spektrum. 

3. Uten at det berører prinsippet som gjelder interferens og vern, og for å bedre sameksistensen mellom trådløst PMSE-lydutstyr 

som brukes innendørs i frekvensbåndene 823–832 MHz og 1 785–1 805 MHz, og mobile elektroniske kommunikasjonsnett, skal 

medlemsstatene når det er nødvendig og mulig fremme gjennomføringen av interferensreduserende løsninger. 

Artikkel 4 

Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 kan en medlemsstat opprettholde tillatelser og rettigheter til å bruke spektrum i frekvensbåndene 

823–832 MHz og 1 785–1 805 MHz som foreligger på datoen da denne beslutning trer i kraft, bare til disse utløper og i den 

grad det er nødvendig. Den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om dette og offentliggjøre disse 

opplysningene, med mindre dette er begrunnet med hensyn til offentlig sikkerhet eller forsvar. 

Artikkel 5 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndene som omfattes av denne beslutning, for å sikre at frekvensbåndene 

utnyttes på en effektiv måte, og skal melde fra til Kommisjonen dersom det er behov for en revisjon av vedlegget. 
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Artikkel 6 

Medlemsstatene skal senest ni måneder etter at denne beslutning trer i kraft, framlegge for Kommisjonen en rapport om 

gjennomføringen av denne beslutning. 

Artikkel 7 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 1. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Vilkår for Block Edge Mask-område for trådløst PMSE-lydutstyr i FDD-dupleksgapet i 800 MHz-båndet  

(821–832 MHz) 

Frekvenser under 821 

MHz 
821–823 MHz 823–826 MHz 826–832 MHz Frekvenser over 832 MHz 

Basisgrenseverdier 

utenfor blokken 

Beskyttelsesbånd (for 

vern av jordbaserte 

systemer som kan levere 

elektroniske kommuni-

kasjonstjenester 

(nedforbindelse), mot 

interferens fra PMSE) 

Grenseverdier innenfor blokken Basisgrenseverdier 

utenfor blokken 

Ekvivalent isotrop 

utstrålt effekt (EIRP) 

utenfor blokken er – 

43 dBm/(5 MHz) 

– EIRP innenfor 

blokken på 13 dBm 

for håndholdt 

PMSE-lydutstyr. 

– EIRP innenfor 

blokken på 20 dBm 

for PMSE-lydutstyr 

som bæres på 

kroppen. 

EIRP innenfor blokken 

på 20 dBm 

EIRP utenfor blokken 

er –25 dBm/(5 MHz) 

 

Tabell 2 

Vilkår for Block Edge Mask-område for trådløst PMSE-lydutstyr i FDD-dupleksgapet i 1 800 MHz-båndet  

(1 785–1 805 MHz) for håndholdt utstyr (EIRP) 

 Frekvensområde Håndholdt utstyr (EIRP) 

Utenfor blokken < 1 785 MHz –17 dBm/200 kHz 

Begrenset frekvensområde 1 785–1785,2 MHz 4 dBm/200 kHz 

 1 785,2–1 803,6 MHz 13 dBm/kanal 

 1 803,6–1 804,8 MHz 10 dBm/200 kHz, med en grenseverdi på 

13 dBm/kanal 

Begrenset frekvensområde 1 804,8–1 805 MHz –14 dBm/200 kHz 

Utenfor blokken > 1805 MHz –37 dBm/200 kHz 

 

Tabell 3 

Vilkår for Block Edge Mask-område for trådløst PMSE-lydutstyr i FDD-dupleksgapet i 1 800 MHz-båndet  

(1 785–1 805 MHz) for utstyr som bæres på kroppen (EIRP) 

 Frekvensområde Utstyr som bæres på kroppen (EIRP) 

Utenfor blokken < 1 785 MHz –17 dBm/200 kHz 

 1 785–1 804,8 MHz 17 dBm/kanal 

Begrenset frekvensområde 1 804,8–1 805 MHz 0 dBm/200 kHz 

Utenfor blokken > 1805 MHz –23 dBm/200 kHz 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 11. september 2013 

om enhetlige likebehandlingsforpliktelser og kostberegningsmetoder for å fremme konkurransen og 

bedre klimaet for bredbåndsinvesteringer 

(2013/466/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ramme-

direktiv)(1), særlig artikkel 19 nr. 1, 

under henvisning til uttalelser fra Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommuni-

kasjon (BEREC) og Kommunikasjonskomiteen (COCOM), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å stimulere til nyskaping og øke produktiviteten, 

sysselsettingen og konkurranseevnen, og i siste instans 

skape økonomisk vekst og nå målene i Europa 2020-

strategien, er det svært viktig å videreutvikle EUs indre 

marked for elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester, ikke minst ved å bygge ut høyhastighets-

internett. Kommisjonen, nasjonale regule-

ringsmyndigheter (NRA) og BEREC bidrar til 

utviklingen av det indre marked for elektronisk kom-

munikasjon ved å utarbeide felles metoder for en 

enhetlig anvendelse av rammereglene som ble fastlagt 

ved direktiv 2002/21/EF (rammereglene). 

2) Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd er svært viktig 

for å oppnå investeringer, sysselsetting og et generelt 

økonomisk oppsving i Unionen. Kommisjonen og Det 

europeiske råd har derfor satt opp ambisiøse mål for 

utbyggingen av høyhastighetsbredbånd, som en del av 

Unionens digitale dagsorden for Europa (DAE) – ett av 

flaggskipinitiativene i Europa 2020. 

3) Ett av de sentrale målene i den digitale dagsordenen for 

Europa er utbyggingen av neste generasjon aksessnett 

(NGA-nett). Den digitale dagsordenen for Europa har 

som formål å støtte de betydelige investeringene som vil 

bli nødvendige i årene som kommer. Denne 

rekommandasjon har som formål å fremme effektiv 

investering og nyskaping i nye og bedre infrastrukturer, 

samtidig som behovet for å opprettholde en effektiv 

konkurranse blir ivaretatt, noe som på lengre sikt 

stimulerer til investering. Denne rekommandasjon har 

som formål: i) å sikre likeverdige vilkår ved anvendelse 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 21.9.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 44. 

(1) EUT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

av strengere regler for likebehandling, ii) å fastsette 

forutsigbare og stabile regulerte engrospriser for tilgang 

via kobber, samt iii) å gi økt visshet om forhold som kan 

tilsi at det ikke pålegges regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for NGA-tjenester. Økt juridisk og 

reguleringsmessig forutsigbarhet bør bidra ytterligere til 

å utløse nødvendig investering på kort og mellomlang 

sikt. 

4) Det er svært viktig å skape reguleringsmessig forut-

sigbarhet for å fremme effektiv investering og nyska-

ping i ny og bedre infrastruktur. Om investorene skal få 

nødvendig tillit til å utforme langsiktige forretnings-

planer, er det helt avgjørende å følge en enhetlig og 

stabil reguleringsmetode over tid. For å gi nødvendig 

forutsigbarhet over et lengre tidsrom, dvs. ut over det 

tidsrom som dekkes av en enkelt markedsanalyse, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter, i sine bestemmelser 

om avhjelpende tiltak innenfor rammereglene, så langt 

som mulig klargjøre hvordan forutsigbare endringer i 

markedsforholdene vil kunne påvirke de aktuelle 

avhjelpende tiltakene. 

5) Under vurderingen av utkast til tiltak som er meldt til 

Kommisjonen i henhold til artikkel 7 i direktiv 2002/ 

21/EF kom det fram at det fremdeles er betydelige 

forskjeller innenfor Unionen med hensyn til anven-

delsen av forpliktelser til likebehandling i henhold til 

artikkel 10 og forpliktelser knyttet til priskontroll og 

kostnadsregnskap i henhold til artikkel 13 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(2) for 

markedet for tilgang til nettinfrastruktur i engrosleddet 

(marked 4) og markedet for bredbåndstilgang i 

engrosleddet (marked 5) som nevnt i kommisjons-

rekommandasjon 2007/879/EF(3).  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om 

tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett 

og tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 

24.4.2002, s. 7). 

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2007/879/EF av 17. desember 2007 

om relevante produkt- og tjenestemarkeder i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon som kan bli underlagt forhåndsregulering i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rekommandasjon om relevante markeder) (EUT L 344 av 

28.12.2007, s. 65). 

2019/EØS/65/48 
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6) De reguleringsmessige forpliktelser som er pålagt i 

henhold til artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF varierer 

fremdeles betydelig innenfor Unionen, selv når de 

underliggende markedsproblemene er sammenlignbare. 

Samtidig som stadig flere nasjonale regule-

ringsmyndigheter i den senere tid har overveid en mer 

detaljert anvendelse av en generell forpliktelse til 

likebehandling ved å benytte nøkkelindikatorer for 

ytelse og sikre helt likeverdig tilgang, viser de utkast til 

tiltak som er meldt til Kommisjonen i henhold til 

artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF at nasjonale regule-

ringsmyndigheter har svært ulik tilnærming med hensyn 

til denne forpliktelsens virkeområde, anvendelse, 

samsvarskontroll og håndheving, ikke minst med 

hensyn til hvilken likeverdighetsmodell som er valgt 

(dersom en slik modell i det hele tatt anvendes). 

7) På samme måte varierer reguleringsmessige forpliktel-

ser med hensyn til prissetting for tilgang i henhold til 

artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF i marked 4 og 5 også 

betydelig mellom Unionens medlemsstater, selv når 

disse ulikhetene ikke kan forklares med underliggende 

forskjeller i nasjonale forhold. I den forbindelse har 

Kommisjonen, i henhold til den myndighet den er gitt i 

artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF, til stadighet oppfordret 

nasjonale reguleringsmyndigheter sterkt til i) å benytte 

hensiktsmessige kostberegningsmetoder og sikre 

enhetlig prissetting for tilgangsprodukter langs samme 

verdikjede for å ivareta prinsippet om investerings-

stigen, ii) å anvende den aktuelle kostmodellens 

prinsipper på en enhetlig måte på alle relevante inndata 

og iii) å innse at det er viktig å benytte kostnadene ved 

et moderne, effektivt nett til å fastsette prisene for 

tilgang. 

8) De betydelige forskjellene i de reguleringsmetoder 

nasjonale reguleringsmyndigheter har valgt for disse to 

avhjelpende tiltakene hemmer utviklingen av det indre 

marked for elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester, og vanskeliggjør dermed potensielt store 

velferdsgevinster for økonomien som helhet. Forskjel-

lene skaper reguleringsmessig usikkerhet og fører til en 

lite enhetlig regulering av tilgangen, og begrenser 

dermed mulighetene for å oppnå stordriftsfordeler. 

9) Dersom det finnes en SMP-operatør i marked 4 og/eller 

5, bør det anvendes et sett med avhjelpende tiltak i 

samsvar med prinsippene omhandlet i direktiv 

2002/19/EF, og særlig artikkel 8 nr. 4. Avhjelpende 

tiltak omhandlet i denne rekommandasjon må anvendes 

i samsvar med prinsippene i direktiv 2002/21/EF og 

2002/19/EF. 

10) Denne rekommandasjon er forenlig med kommisjons-

rekommandasjon 2010/572/EU(1) og bygger på Kommi-

sjonens veiledning om anvendelsen av de særlige 

forpliktelser i rammereglene som er omhandlet i 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2010/572/EU av 20. september 2010 

om regulert tilgang til neste generasjon aksessnett (NGA) (EUT  

L 251 av 25.9.2010, s. 35). 

rekommandasjon 2010/572/EU. Den angir for eksempel 

mer detaljert når kostnadsorientert tilgang i engrosleddet 

til NGA-bredbånd kan være unødvendig, som fastsatt i 

nr. 36 i rekommandasjon 2010/572/EU, og angir 

scenarioer der fastsatte tiltak for å beskytte konkurran-

sen bør føre til at nasjonale reguleringsmyndigheter 

avviker fra det generelle prinsippet om kostnadsorientert 

NGA-tilgang, som nevnt i nr. 5 i rekommandasjon 

2010/572/EU. Dette innebærer at det bør tas hensyn til 

prinsippene omhandlet i denne rekommandasjon, særlig 

i betraktning 25–28, betraktning 49 og 50, samt nr. 58 

ved fortolkningen av begge rekommandasjoner. 

11) Denne rekommandasjon tar også opp spørsmål som ikke 

er behandlet i rekommandasjon 2010/572/EU, for 

eksempel en enhetlig anvendelse av artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF og en enhetlig metode til å beregne 

engrospriser for tilgang via kobber. 

ANVENDELSE AV EN FORPLIKTELSE TIL 

LIKEBEHANDLING 

Å sikre likeverdig tilgang 

12) Et av de største hindrene for å kunne utarbeide reelt like 

vilkår for dem som søker om tilgang til elektroniske 

kommunikasjonsnett, er preferansebehandling av 

foretak i etterfølgende ledd, for eksempel detaljistleddet, 

hos en vertikalt integrert operatør med sterk markeds-

stilling (SMP-operatør), ved forskjellsbehandling på pris 

og andre former for forskjellsbehandling (for eksempel 

forskjellsbehandling med hensyn til tjenestenes kvalitet, 

tilgang til informasjon, uthalingstaktikk, urimelige krav 

og strategisk utforming av vesentlige produkt-

egenskaper). I den forbindelse er det særlig vanskelig å 

avdekke og rette opp forskjellsbehandling som ikke 

handler om pris ved at det kun anvendes en generell 

forpliktelse til likebehandling. Det er derfor viktig å 

sikre at tilgangen er reelt likeverdig ved å anvende 

forpliktelsene til likebehandling strengt og benytte 

effektive metoder til å kontrollere og sikre at de blir 

overholdt. 

13) Kommisjonen har sett at nasjonale regule-

ringsmyndigheter har valgt nokså forskjellige regule-

ringsmetoder til å håndtere og hindre forskjells-

behandling som ikke handler om pris. Kommisjonen 

anser at likeverdige innsatsfaktorer (Equivalence of 

inputs, EoI) i prinsippet er den sikreste metoden til å 

oppnå et effektivt vern mot forskjellsbehandling, 

ettersom de som søker om tilgang vil kunne konkurrere 

med den vertikalt integrerte SMP-operatørens foretak i 

etterfølgende ledd ved å benytte nøyaktig de samme 

regulerte produktene i engrosleddet, til samme priser og 

med samme transaksjonsprosesser. Dessuten er EoI, i 

motsetning til likeverdig resultat (Equivalence of 

Output, EoO), bedre egnet til å gi innsyn og løse 

problemet med asymmetrisk informasjon.  
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14) Nasjonale reguleringsmyndigheter skal i henhold til 

artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2002/19/EF sikre at regule-

ringsmessige forpliktelser som pålegges når det fastslås 

at en operatør har en sterk markedsstilling, er basert på 

det identifiserte problemet, og at de er forholdsmessige i 

lys av artikkel 8 nr. 5 i direktiv 2002/21/EF, særlig 

artikkel 8 nr. 5 bokstav b). Å sørge for regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet på et EoI-grunnlag vil 

sannsynligvis medføre høyere kostnader knyttet til 

overholdelse enn mindre strenge forpliktelser til 

likebehandling, som følge av nødvendige systemtil-

pasninger. Dessuten vil en SMP-operatør ikke bli i stand 

til å utnytte enkelte vertikale synergier, ettersom den 

bare ville få lov til å benytte de samme engrosprodukter 

som den leverer eller tilbyr til sine konkurrenter. Høyere 

kostnader knyttet til overholdelse bør imidlertid holdes 

opp mot fordelene ved en sterkere konkurranse i 

etterfølgende ledd. 

15) Det er mindre sannsynlig at krav til SMP-operatøren om 

å levere eldre kobberbaserte innsatsfaktorer i engros-

leddet via eksisterende systemer på et EoI-grunnlag gir 

tilstrekkelige nettofordeler til å bestå en forholds-

messighetsprøve, grunnet høyere kostnader ved å endre 

utformingen av eksisterende støttesystemer til levering 

og drift for å bringe dem i samsvar med EoI. På den 

andre siden er det sannsynlig at krav til SMP-operatøren 

om å levere NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet, som i 

mange tilfeller leveres via nye systemer, på et EoI-

grunnlag gir tilstrekkelige nettofordeler og derfor er 

forholdsmessige, ettersom differansekostnadene ved å 

sikre at nybygde systemer er i samsvar med EoI er 

relativt lavere. Før SMP-operatøren leverer nye 

innsatsfaktorer til sine foretak i etterfølgende ledd, bør 

den kunne bygge inn EoI allerede under utformingen av 

nye produkter til en kostnad som står i forhold til dette. 

16) Fordi det kan bli høye kostnader knyttet til overholdelse, 

kan det være urimelig å kreve at SMP-operatøren 

anvender EoI på hvert eneste ledd i verdikjeden. Derfor 

må nasjonale reguleringsmyndigheter først finne det nivå 

der innføring av EoI ut fra nasjonale forhold ville være 

mest til gagn for konkurranse og nyskaping, og deretter 

vurdere om EoI ville være hensiktsmessig og 

forholdsmessig også på andre nivåer. Ettersom EoI kan gi 

raskere nyskaping i detaljistmarkedet, bør EoI i prinsippet 

innføres på lavest mulig nettnivå der konkurransen vil 

være effektiv og kunne opprettholdes på lengre sikt.  

I medlemsstater med mange små SMP-operatører kan det 

være urimelig å innføre EoI for hver enkelt operatør. 

17) Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter kommer til at 

det er urimelig med en forpliktelse til å levere regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet på EoI-basis, bør det 

anvendes en EoO-modell, som sikrer at innsatsfaktorer i 

engrosleddet som leveres til alternative operatører – selv 

om de ikke benytter de samme systemer og prosesser – 

har funksjoner og priser som kan sammenlignes med 

dem som den vertikalt integrerte SMP-operatøren selv 

bruker. 

18) En beslutning om å innføre EoI, når det er hensikts-

messig, berettiget og forholdsmessig, og etter samråd i 

samsvar med artikkel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF, er en 

forpliktelse til likebehandling i henhold til artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF, uten at dette skal berøre: i) en 

eventuell beslutning om å pålegge plikt til funksjonell 

atskillelse i henhold til artikkel 13a i direktiv 

2002/19/EF når en nasjonal reguleringsmyndighet 

kommer til at de aktuelle forpliktelsene (herunder 

forpliktelser til likebehandling, f.eks. EoI) ikke har ført 

til effektiv konkurranse, ii) en frivillig atskillelse i 

samsvar med artikkel 13b i direktiv 2002/19/EF, og iii) 

en analyse av konkurransevilkårene på de områder som 

omfattes av felles utbygging av fibernett til hjemmet 

(FTTH), som er anbefalt i nr. 28 i rekommandasjon 

2010/572/EU. 

19) Volumrabatter og/eller avtaler om prissetting for 

langsiktig tilgang er et viktig verktøy til å fremme 

NGA-investering, særlig når bruken blant forbrukerne 

fremdeles er begrenset, og kan være forenlig med en 

EoI- og EoO-metode. Men for å sikre at effektive 

konkurrenter kan komme inn på markedet, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter bare godta at SMP-operatører 

gir volumrabatt til sine egne foretak i etterfølgende ledd, 

for eksempel detaljistleddet, dersom de ikke overskrider 

den største volumrabatten tilbudt i god tro til 

tredjeparter som søker om tilgang. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør også bare godta avtaler om 

prissetting for langsiktig tilgang mellom SMP-

operatører og deres egne foretak i etterfølgende ledd, for 

eksempel detaljistleddet, dersom de ikke overskrider 

den største rabatten for langsiktig tilgang tilbudt i god 

tro til tredjeparter som søker om tilgang. 

Å sikre at SMP-operatørens nye sluttbrukertilbud som 

et minimum er teknisk reproduserbar 

20) Uavhengig av nøyaktig hvilken likeverdighetsmodell 

den nasjonale reguleringsmyndigheten velger å innføre, 

er det, når den nasjonale reguleringsmyndigheten 

beslutter at en forpliktelse til likebehandling i henhold 

til artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF er hensiktsmessig, 

forholdsmessig og objektivt begrunnet, viktig for å 
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oppnå like vilkår å sørge for at andre operatører som 

søker om tilgang kan reprodusere SMP-operatørens 

sluttbrukertilbud teknisk på grunnlag av de regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet som de mottar. Selv om 

nasjonale reguleringsmyndigheter ikke behøver å 

fastsette i detalj nøyaktig hvordan de aktuelle tilgangs-

produktene i engrosleddet skal utformes, bør de sørge 

for at det gjennomføres en undersøkelse av teknisk 

reproduserbarhet i forbindelse med en ny tjeneste eller 

pakke til sluttbruker, der en rekke faktorer undersøkes. 

21) Når nasjonale reguleringsmyndigheter gjennomfører en 

undersøkelse av teknisk reproduserbarhet eller vurderer 

resultatene av en undersøkelse som SMP-operatøren har 

gjennomført, bør de også ta hensyn til faren for 

monopolisering i markedet i etterfølgende ledd som 

følge av det nye tilbudet, og innvirkningen på 

nyskaping. For eksempel bør det aktuelle tilgangs-

produktet i engrosleddet, i rimelig tid før SMP-

operatøren lanserer sluttbrukertilbudet, være tilgjengelig 

for operatører som søker om tilgang for å unngå en 

urimelig tidsmessig fordel for SMP-operatøren, etter-

som en effektiv alternativ operatør trenger å utvikle og 

tilpasse sine egne systemer og prosesser for å kunne 

tilby en ny, konkurransedyktig tjeneste til sluttbruker. 

22) Ettersom det er viktig av hensyn til konkurransen å sikre 

teknisk reproduserbarhet, er det helt avgjørende at den 

regulerte SMP-leverandøren ser til at nye sluttbruker-

tilbud er teknisk reproduserbare både før og etter at de 

lanseres. En undersøkelse av teknisk reproduserbarhet 

kan derfor gjennomføres før og etter lansering av et nytt 

sluttbrukertilbud, alt etter når den nasjonale regule-

ringsmyndigheten mener det er hensiktsmessig. Dersom 

en nasjonal reguleringsmyndighet har begrenset 

mulighet for å offentliggjøre SMP-operatørens 

forretningsdata på grunn av nasjonale bestemmelser om 

fortrolig behandling, kan for eksempel den nasjonale 

reguleringsmyndigheten velge å utføre en undersøkelse 

av teknisk reproduserbarhet etter at tjenestene til 

sluttbruker er lansert. 

KONTROLL MED AT FORPLIKTELSENE TIL 

LIKEBEHANDLING ER OPPFYLT 

Nøkkelindikatorer for ytelse 

23) På grunn av manglende innsyn til å kunne sammenligne 

kvaliteten på den tjeneste SMP-operatøren leverer til seg 

selv, og kvaliteten på den tjeneste den leverer til 

tredjeparter som søker om tilgang, er det ofte vanskelig 

å avdekke forskjellsbehandling og dermed også å 

håndheve likebehandling i samsvar med artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF. Nøkkelindikatorer for ytelse (KPI) 

er det beste verktøyet til å avdekke mulig for-

skjellsbehandling og gi økt innsyn i forbindelse med 

leveransen av og kvaliteten på SMP-operatørens 

regulerte tilgangsprodukter i engrosleddet i de aktuelle 

markedene. For å gi økt innsyn og tillit i markedet kan 

nasjonale reguleringsmyndigheter, gjennom hensikts-

messige bransjefora, lette avtaler om detaljerte 

nøkkelindikatorer for ytelse mellom SMP-operatøren og 

tredjeparter som søker om tilgang, og sørge for at disse 

indikatorene gjennomgås og offentliggjøres på en måte 

som gjør at mulig forskjellsbehandling kan avdekkes på 

et tidlig tidspunkt. Nøkkelindikatorene for ytelse bør 

knyttes til hovedvirksomheten i alle faser av leverings-

syklusen, dvs. bestillingsprosessen, levering av tjenes-

ten, tjenestens kvalitet – herunder feil og feilrettingstid – 

samt migrering mellom ulike regulerte innsatsfaktorer i 

engrosleddet for operatører som søker om tilgang. 

Tjenestenivåavtaler og tjenestenivågarantier 

24) For å gi full sikkerhet for likebehandling bør nøkkel-

indikatorer for ytelse suppleres med tjenestenivåavtaler 

(SLA) og tjenestenivågarantier (SLG). Tjenestenivå-

avtaler sikrer at kvaliteten på tjenester levert til 

operatører som søker om tilgang er som avtalt, mens en 

tilsvarende tjenestenivågaranti kan hindre forskjells-

behandling. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør være 

tett involvert i arbeidet med å utarbeide tjenesteni-

våavtaler, for eksempel ved å godkjenne avtaler 

utarbeidet av SMP-operatøren som en del av et regulert 

standardtilbud. 

KOSTBEREGNINGSMETODE 

Anbefalt kostberegningsmetode 

25) For å nå målene i rammereglene er det hensiktsmessig 

med en kostberegningsmetode som gir tilgangspriser som 

så langt det er mulig gjenspeiler forventede priser i et 

marked med effektiv konkurranse. En slik kost-

beregningsmetode bør være basert på et moderne og 

effektivt nett, avspeile behovet for stabile og forutsigbare 

engrospriser for tilgang via kobber over tid som motvirker 

store prissvingninger og prissjokk, for å gi en tydelig 

investeringsramme og kunne skape kostnadsorienterte 

engrospriser for tilgang via kobber som fungerer som 

referanse for NGA-tjenester, samt gjøre det mulig å 

håndtere virkningene av reduserte volum som følge av 

overgang fra kobbernett til NGA-nett på en 

hensiktsmessig og helhetlig måte, dvs. unngå en kunstig 

økning av engrospriser for tilgang via kobber som ellers 

ville bli oppfattet som en følge av at kunder bytter til 

SMP-operatørens NGA-nett.  
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26) Dekning av kostnader er et nøkkelprinsipp i en kost-

beregningsmetode. Det sikrer at operatørene kan dekke 

faktisk påløpte kostnader og få tilfredsstillende 

avkastning av investert kapital. 

27) En kostberegningsmetode som gir det rette signalet om 

«bygg eller kjøp» gir god balanse mellom det å sikre 

effektiv tilgang, og tilstrekkelige tiltak som stimulerer 

til investering, og framfor alt til å bygge ut NGA-nett og 

dermed levere nye og raskere bredbåndstjenester av 

høyere kvalitet. 

28) Den anbefalte kostberegningsmetoden bør sikre innsyn 

og enhetlighet innenfor Unionen. Den bør også sikre at 

det tas høyde for særlige nasjonale forhold innenfor 

rammen av en enhetlig modell. 

29) Kostberegningsmetoden BU LRIC + («Nedenfra-og-

opp»-modellen for langsiktig differansekostnad pluss) 

er den metode som best oppfyller disse vilkårene når det 

gjelder å fastsette prisene for regulerte tilgangstjenester i 

engrosleddet. Ved denne metoden modelleres diffe-

ransekostnadene knyttet til kapital (herunder kostnader 

som ikke kan gjenvinnes, såkalte «sunk costs») og drift 

som skal dekkes av en hypotetisk, effektiv operatør ved 

levering av alle tilgangstjenester, pluss et påslag for ren 

dekning av felles kostnader. BU LRIC +-metoden gjør 

det derfor mulig å få dekket alle faktisk påløpte 

kostnader. 

30) Med BU LRIC +-metoden beregnes forventede 

dagsverdikostnader (dvs. basert på den nyeste 

teknologien, forventet etterspørsel, osv.) som en effektiv 

nettoperatør ville få ved å bygge opp et moderne nett i 

dag som kan levere alle etterspurte tjenester. BU LRIC 

+-metoden gir derfor korrekte og effektive signaler for 

tilgang. 

31) Når kabelnett, fibernett (FttX) og i mindre utstrekning 

mobile nett (særlig LTE-mobilnett) konkurrerer mot 

kobbernett, reagerer SMP-operatørene med å 

oppgradere sine kobbernett og gradvis erstatte dem med 

NGA for å kunne ta opp konkurransen. Ettersom ingen 

operatør i dag vil bygge et rent kobbernett, beregnes 

med BU LRIC +-metoden dagsverdikostnader ved å 

bygge ut et effektivt og moderne NGA-nett. 

32) Et slikt effektivt NGA-nett vil helt eller delvis bestå av 

optiske elementer, avhengig av nasjonale forhold, og 

bør kunne nå målene i den digitale dagsordenen for 

Europa når det gjelder båndbredde, dekning og bruk. 

33) Den underliggende konkurransen, og framfor alt 

hvorvidt eiendelene er reproduserbare, avspeiles best 

ved å verdsette eiendelene i et slikt NGA-nett til 

dagsverdikostnader. 

34) Til forskjell fra eiendeler som teknisk utstyr og 

overføringsmedium (for eksempel fiber), er 

anleggseiendeler (for eksempel kabelrør, grøfter og 

master) eiendeler som sannsynligvis ikke vil bli 

reprodusert. Teknologisk utvikling, konkurransenivå og 

etterspørsel i detaljistleddet forventes ikke å gjøre det 

mulig for alternative operatører å bygge ut en parallell 

anleggsinfrastruktur, og i hvert fall ikke når den eldre 

anleggsstrukturen kan brukes på nytt til å bygge ut et 

NGA-nett. 

35) I den anbefalte kostberegningsmetoden verdsettes den 

reguleringsmessige eiendelsbasen (RAB), som svarer til 

de eldre ombrukbare anleggseiendelene til dagsverdi-

kostnader, der det tas hensyn til eiendelenes tilbakelagte 

økonomiske levetid, og dermed til de kostnader som den 

regulerte SMP-operatøren allerede har fått dekket. 

Denne metoden gir effektive markedsadgangssignaler 

ved beslutninger om «bygg eller kjøp», og motvirker 

faren for overdekning av kostnader til eldre ombrukbar 

anleggsinfrastruktur. En overdekning av kostnader er 

ikke berettiget for å sikre effektiv adgang og 

opprettholde stimulering til å investere, ettersom 

byggealternativet ikke er økonomisk gjennomførbart for 

denne kategorien eiendeler. 

36) Indekseringsmetoden vil bli benyttet til å beregne 

dagsverdikostnader for det RAB-grunnlag som svarer til 

de eldre ombrukbare anleggseiendelene. Denne metoden 

er å foretrekke fordi den er praktisk, robust og åpen. 

Den vil baseres på tidligere utgiftsdata, akkumulert 

avskrivning og avhending av eiendeler, i den grad de er 

tilgjengelige i den regulerte SMP-operatørens lovfestede 

og reguleringsmessige regnskaper og årsberetninger, 

samt på en offentlig tilgjengelig prisindeks, for 

eksempel sluttbrukerprisindeksen. 

37) Derfor vil den opprinnelige RAB, som svarer til de eldre 

ombrukbare anleggseiendelene, bli satt til den 

reguleringsmessige regnskapsverdien, etter fradrag av 

akkumulert avskrivning på beregningstidspunktet og 

indeksert ut fra en passende prisindeks, for eksempel 

sluttbrukerprisindeksen. 

38) Den opprinnelige RAB vil deretter fryses og fram-

skrives fra én reguleringsperiode til den neste. Det å 

fryse RAB sikrer at ikke-reproduserbare eldre 

ombrukbare anleggseiendeler ikke lenger inngår i RAB 

når de er helt avskrevet, og derfor ikke lenger 

representerer en kostnad for operatøren som søker om 

tilgang, og heller ikke for SMP-operatøren. En slik 

metode vil også sikre en tilfredsstillende godtgjøring til 

SMP-operatøren og samtidig gi reguleringsmessig 

sikkerhet over tid for både SMP-operatøren og 

operatører som søker om tilgang.  
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39) Det blir færre aktive kobberlinjer fordi kundene går over 

til kabel-, fiber- og/eller mobilnett. Modellering av kun 

ett effektivt NGA-nett for kobber og NGA-tilgangs-

produkter nøytraliserer den inflasjonseffekt på volumet 

som vil oppstå når det modelleres et kobbernett, om de 

faste nettkostnadene fordeles på stadig færre aktive 

kobberlinjer. Dette gir mulighet for en gradvis 

overføring av trafikkmengden fra kobber til NGA, med 

utbygging av og overgang til NGA. Bare den 

trafikkmengde som flyttes til andre infrastrukturer (for 

eksempel kabel, mobil), og som ikke inngår i 

kostmodellen, vil medføre økte enhetskostnader. 

40) I lys av prinsippet om teknologisk nøytralitet, og fordi 

de nasjonale forholdene varierer, trenger nasjonale 

reguleringsmyndigheter en viss fleksibilitet når de skal 

modellere et slikt moderne, effektivt NGA-nett. NGA-

nettet kan derfor være basert på en hvilken som helst av 

de ulike tilgangsteknologier og nett-topologier som er 

tilgjengelige for operatørene ved utbygging av et NGA-

nett. 

41) Et FttH-nett, et FttC-nett eller en kombinasjon av dem 

kan anses som et moderne, effektivt NGA-nett. Etter 

denne metoden bør beregnet kostnad for NGA-nettet 

tilpasses slik at den avspeiler de ulike egenskapene ved 

et kobbernett. Dette krever beregning av kostnads-

forskjellen mellom et tilgangsprodukt basert på NGA og 

et tilgangsprodukt som utelukkende er basert på kobber, 

ved å foreta nødvendige tilpasninger av nettanlegget i 

NGA-modellen for å bestemme engrosprisen for tilgang 

via kobber. Når nasjonale reguleringsmyndigheter 

fastsetter den økonomiske levetiden for eiendelene i et 

modellert FttC, bør de ta hensyn til den forventede 

utviklingen av teknologi og nett knyttet til de ulike 

nettkomponentene. 

42) Dersom topologien i NGA-nettet som skal modelleres er 

så forskjellig fra kobbernettet at tilpasninger av 

nettanlegget i NGA-anleggsmodellen ikke er mulig, kan 

nasjonale reguleringsmyndigheter finne kobberprisen 

ved å modellere et overlappende NGA-nett, der to 

parallelle nett (kobber og fiber, enten FttH eller FttC) til 

en viss grad deler den samme nettinfrastrukturen. Etter 

denne metoden vil inflasjonseffekten på volumet bli 

nøytralisert for anleggseiendeler fordi de modellerte 

kobber- og fibernettene vil ha felles anleggseiendeler. 

Enhetskostnadene for disse eiendelene, som utgjør 

størstedelen av kostnadene ved et aksessnett, vil derfor 

forbli stabile. 

Gjennomføring av kostberegningsmetoden 

43) Det er behov for en overgangsperiode som er til-

strekkelig lang til å unngå unødige forstyrrelser, og som 

gir en stabil reguleringsmetode med mulighet for 

innsyn. Ettersom nasjonale reguleringsmyndigheter bør 

gjennomføre den anbefalte kostberegningsmetoden, og 

operatørene dermed må tilpasse sine forretningsplaner 

etter dette, er det hensiktsmessig med en over-

gangsperiode fram til 31. desember 2016. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter behøver ikke opprettholde 

kostmodeller for beregning av engrospriser for tilgang 

via kobber når det ikke er innført en forutgående 

prisregulering, for eksempel ved manglende etterspørsel 

etter slike tjenester. 

44) I tråd med prinsippene om åpen og forutsigbar 

regulering, og med behovet for å sikre prisstabilitet, 

fastsetter Kommisjonen et prisintervall der det forventes 

at gjennomsnittlig månedlig leiepris i Unionen for full 

tilgang til aksesslinjen til kobbernettet (netto etter skatt) 

vil ligge når den anbefalte kostberegningsmetoden 

benyttes. 

45) Dette intervallet skal først og fremst være en veiledning 

for nasjonale reguleringsmyndigheter når de gjennom-

fører kostberegningsmetoden, slik at de når 

rekommandasjonens overordnede mål om stabile og 

forutsigbare priser for tilgang via kobber. Dersom 

regulerte månedspriser for tilgang til aksesslinjen til 

kobbernettet ligger utenfor intervallet i bestemte 

medlemsstater på det tidspunkt denne rekommandasjon 

trer i kraft, bør nasjonale reguleringsmyndigheter som 

skal gjennomføre den anbefalte kostberegningsmetoden 

i disse medlemsstater gjøre dette snarest mulig. Det er 

de som skal vurdere om den anbefalte kostberegnings-

metoden krever en gradvis prisjustering fram til  

31. desember 2016, særlig i medlemsstater der prisene 

for tilgang i dag ikke er kostnadsorientert, og det 

dermed sannsynligvis vil være behov for større 

prisjusteringer. For å unngå tvil krever denne 

rekommandasjon ikke at nasjonale regule-

ringsmyndigheter fastsetter tilgangspriser innenfor inter-

vallet når de benytter den anbefalte kostberegnings-

metoden eller en metode i henhold til nr. 40. 

46) Tilgangspriser anses som stabile selv når de følger en 

tendens i nominelle verdier. De bør imidlertid være 

forutsigbare og ikke svinge mye gjennom det aktuelle 

tidsrommet. 

47) I samsvar med prinsippene om åpen og forutsigbar 

regulering kan andre anvendte metoder enn den anbefalte 

kostberegningsmetoden også oppfylle vilkårene i nr. 40. 

Anvendelsen av dette prinsippet for de enkelte medlems-

staters vedkommende bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, 

og krever vurdering på et tidlig tidspunkt ved melding til 

Kommisjonen, BEREC og andre nasjonale regule-

ringsmyndigheter før 31. desember 2016.  
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48) For nasjonale reguleringsmyndigheter med begrensede 

ressurser kan det unntaksvis være behov for en 

ytterligere overgangsperiode etter 2016 til å utarbeide 

den anbefalte kostmodellen. I slike tilfeller bør en 

nasjonal reguleringsmyndighet vurdere å fastsette 

foreløpige priser basert på en standardverdi som bare tar 

hensyn til et gjennomsnitt av de tilgangspriser som er 

fastsatt av nasjonale reguleringsmyndigheter i samsvar 

med vilkårene i denne rekommandasjon. I over-

gangsperioden kan den berørte nasjonale regule-

ringsmyndigheten be BEREC om praktisk støtte og 

veiledning til å kunne håndtere situasjonen med 

begrensede ressurser, og framfor alt kostnaden ved å 

gjennomføre den anbefalte kostberegningsmetoden. 

IKKE PÅLEGG OM REGULERTE TILGANGSPRISER I 

ENGROSLEDDET FOR NGA-NETT 

49) På grunn av dagens usikre etterspørsel etter 

bredbåndstjenester med svært høy hastighet er det viktig 

å gi operatører som investerer i NGA-nett en viss 

fleksibilitet i prissettingen slik at de kan prøve ut 

prispunkter og foreta hensiktsmessig prissetting i 

markedet, for å kunne fremme effektiv investering og 

nyskaping i samsvar med artikkel 8 nr. 5 bokstav d) i 

direktiv 2002/21/EF. Dette vil gi SMP-operatører og 

operatører som søker om tilgang mulighet for å dele noe 

av investeringsrisikoen ved å differensiere tilgangs-

prisene i engrosleddet, alt etter graden av engasjement 

hos dem som søker om tilgang. Dette kan gi lavere 

priser i langsiktige avtaler med volumgaranti, som en 

følge av at operatører som søker om tilgang påtar seg en 

del av risikoen knyttet til usikker etterspørsel. Videre er 

det behov for fleksibel prissetting i engrosleddet slik at 

både den operatør som søker om tilgang og SMP-

operatørens detaljistvirksomhet kan innføre differen-

sierte priser i detaljistmarkedet for bredbånd for bedre å 

kunne imøtekomme forbrukernes ønsker og fremme 

markedsgjennomtrenging av bredbåndstjenester med 

svært høy hastighet. 

50) I tråd med nr. 48–57 bør det, for at en slik pris-

fleksibilitet ikke skal føre til altfor høye priser i 

markeder med SMP-operatører, også innføres ekstra 

tiltak for å beskytte konkurransen. For dette formål bør 

en strengere forpliktelse til likebehandling, dvs. EoI og 

teknisk reproduserbarhet, utfylles med garantert øko-

nomisk reproduserbarhet for produkter i etterfølgende 

ledd, kombinert med prisregulering for kobberbaserte 

tilgangsprodukter i engrosleddet. 

51) For å sikre innsyn og åpenhet og gjøre det lettere å følge 

med på utviklingen av investeringsklimaet for NGA-

bredbånd, og på konkurransevilkårene, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter be operatørene legge fram 

ajourførte opplysninger jevnlig, herunder investerings- 

og utbyggingsplaner for NGA. Resultatene av en slik 

overvåking vil også tjene som innspill til den 

overvåking som skal foretas av BEREC og 

Kommisjonens nettverk av sakkyndige som nevnt i 

betraktning 69. 

52) Med tanke på fordelene ved en fleksibel prissetting 

under slike forhold, innenfor rammen av den anbefalte 

metoden, anses tilgangsprisene i engrosleddet for 

passive NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet, eller ikke-

fysiske eller virtuelle NGA-innsatsfaktorer i engros-

leddet som gir tilsvarende funksjoner, som tilstrekkelig 

begrensede (dvs. at prisrelaterte konkurranseproblemer 

anses å være effektivt håndtert) når: i) det er en 

påviselig begrensning av sluttbrukerprisene som følge 

av infrastrukturkonkurranse eller en referansepris ut fra 

kostnadsorienterte engrospriser for tilgang via kobber, 

ii) forutgående undersøkelse av økonomisk reproduser-

barhet er på plass i de tilfeller der det ikke er pålagt 

regulering av engrosprisene og iii) det er plikt til å 

levere tilgangstjenester i engrosleddet på grunnlag  

av EoI. Med andre ord bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter, når EoI anvendes og de anser at 

ovennevnte tiltak for å beskytte konkurransen er på 

plass, ikke pålegge en regulert tilgangspris på disse 

NGA-innsatsfaktorene i engrosleddet. 

53) For aktive NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet finnes 

det tilstrekkelige tiltak for å beskytte konkurransen 

dersom operatører som søker om tilgang kan benytte seg 

av produkter i de foregående ledd i markedet for tilgang 

til nettinfrastruktur (for eksempel atskilt tilgang eller 

virtuelt atskilt tilgang) som leveres på EoI-basis, 

forutsatt at den faktiske bruken av slike produkter i 

foregående ledd eller tilstedeværelse av alternative 

infrastrukturer gir en påviselig begrensning av 

sluttbrukerprisene slik at det ikke er behov for ekstra 

beskyttelsestiltak på engrosnivå. 

54) En slik påviselig begrensning av sluttbrukerprisene vil 

ikke være tilstrekkelig sterk til å kunne konkludere med 

at det er effektiv konkurranse i det aktuelle engrosmar-

kedet, og dermed at ingen operatør har SMP. Begrens-

ningen av sluttbrukerprisene bør imidlertid hindre en 

operatør som har SMP på engrosnivå i å fastsette altfor 

høye sluttbrukerpriser. 

55) Å ikke pålegge eller å oppheve regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for NGA-nett i henhold til nr. 48 og 49 

berører ikke tiltak som treffes for å rette opp 

utilstrekkelige marginer avdekket under en forutgående 

undersøkelse av økonomisk reproduserbarhet som 

fastsatt i denne rekommandasjon, med sikte på å sikre 

konkurransen i tilfeller der regulering av engrosprisene 

ikke bør pålegges SPM-operatøren.  
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56) Dersom produktet som tilbys av SMP-operatøren i det 

eldre aksessnettet ikke lenger fører til en påviselig 

begrensning av sluttbrukerprisen på NGA-produktet (for 

eksempel dersom kobbernett ikke lenger er i bruk), vil 

det i prinsippet kunne erstattes med et tilpasset NGA-

basert produkt med de samme produktegenskapene. En 

ser imidlertid ikke for seg at det blir behov for et slikt 

NGA-basert referanseprodukt i nærmeste framtid eller 

før 2020. 

57) Prosessen med å gjennomføre EoI bør etableres av den 

nasjonale reguleringsmyndigheten etter samråd med 

SMP-operatøren og berørte parter. En detaljert plan, 

med de viktigste delmålene som må nås for å kunne 

gjennomføre EoI fullt ut for de relevante tilgangs-

produktene, bør inngå i det vedtatte tiltaket. 

58) En fast forpliktelse på å gjennomføre likebehand-

lingstiltak i tide bør gi tilstrekkelig vern til å tillate 

fleksibel prissetting før planen gjennomføres fullt ut, og 

kan få en umiddelbar positiv innvirkning på tiltak som 

stimulerer til investering. På den annen side må 

nasjonale reguleringsmyndigheter til en viss grad selv 

kunne bestemme når fleksibel prissetting skal innføres 

for å beskytte konkurransen, og framfor alt for å unngå 

risiko for innvirkning på eksisterende avtaler om 

tilgang. 

59) Dersom den regulerte SMP-operatøren ikke overholder 

sine forpliktelser i henhold til planen, bør det få 

konsekvenser som har avskrekkende virkning. Framfor 

alt bør det ikke lenger antas at EoI er innført dersom ett 

eller flere delmål i planen ikke er nådd, slik det er angitt 

i nr. 51 i denne rekommandasjon. Som en følge av dette 

er likebehandlingsvilkårene for ikke å pålegge eller 

opprettholde regulerte tilgangspriser i engrosleddet for 

NGA-nett ikke lenger oppfylt, og det bør føre til at 

regulerte tilgangspriser i engrosleddet pålegges på nytt, 

eller til at nasjonale reguleringsmyndigheter gjør bruk 

av sin myndighet til å ilegge sanksjoner i samsvar med 

rammereglene. 

60) For at regulerte tilgangspriser i engrosleddet kan pålegges 

ved manglende overholdelse av forpliktelsen til 

likebehandling som fastsatt i nr. 54 uten at nasjonale 

tilsynsmyndigheter trenger å utføre en ny markeds-

analyse, bør en slik mulig konsekvens inngå i det 

opprinnelig meldte tiltaket, og markedsdataene som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten har basert sin 

opprinnelige markedsanalyse på, bør ikke være vesentlig 

endret. Selv om det ikke kreves en ny markedsanalyse, 

må alle endringer av avhjelpende tiltak meldes i samsvar 

med framgangsmåten i artikkel 7. 

61) For å kunne avgjøre om alternative operatører som 

søker om tilgang kan reprodusere økonomisk et tilbud i 

etterfølgende ledd fra SMP-operatøren med tilgjengelige 

regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet, bør en nasjonal 

reguleringsmyndighet utføre en undersøkelse av 

økonomisk reproduserbarhet i tilfeller der det ikke bør 

pålegges regulering av engrospriser. 

62) Ettersom det er usikkerhet omkring dagens etterspørsel 

etter NGA-baserte tjenester til sluttbruker, kan SMP-

operatører hvis NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet ikke 

er undergitt regulerte tilgangspriser, benytte prisstrategier 

for markedsgjennomtrenging til å fremme etterspørselen i 

detaljistleddet etter slike NGA-baserte tjenester til 

sluttbruker. Formålet med en undersøkelse av økonomisk 

reproduserbarhet er, sammen med øvrige tiltak for å 

beskytte konkurransen, for eksempel EoI, undersøkelse 

av teknisk reproduserbarhet og en påviselig begrensning 

av prisene til sluttbruker som følge av et kobberbasert 

referanseprodukt eller alternative infrastrukturer, å sikre 

at SMP-operatører ikke misbruker denne prisfleksibilite-

ten til å utestenge (mulige) konkurrenter fra markedet. 

Veiledningen i vedlegg II gjelder bare nr. 56. 

63) En slik undersøkelse vil ikke berøre marginskvis-

undersøkelser som Kommisjonen og/eller vedkommende 

myndigheter på nasjonalt plan utfører i etterhånd i 

henhold til konkurranseregelverk/konkurranselovgivning. 

Dessuten kan nasjonale reguleringsmyndigheter også på 

forhånd utføre en marginskvisundersøkelse av regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet for å sikre at prissettingen i 

engrosleddet for kobberbaserte tilgangsprodukter ikke 

hindrer konkurransen på detaljistnivå, eller for å sikre et 

tilstrekkelig økonomisk rom mellom de ulike innsats-

faktorer for kobbertilgang. For eldre kobberbaserte 

innsatsfaktorer bør det imidlertid ikke kunne benyttes 

prisstrategier for markedsgjennomtrenging, med tanke på 

markedets modenhet og den kostnadsorientering som 

vanligvis gjelder for kobberbaserte innsatsfaktorer i 

engrosleddet. 

64) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at marginen 

mellom SMP-operatørens sluttbrukerpris og prisen på 

NGA-innsatsfaktoren i engrosleddet dekker differanse-

kostnadene i etterfølgende ledd og en rimelig prosentdel 

av felles kostnader. Dersom prisregulering i engros-

leddet for NGA-innsatsfaktorer ikke bør pålegges SMP-

operatøren når ekstra beskyttelsestiltak er gjennomført i 

samsvar med denne rekommandasjon, kan manglende 

økonomisk reproduserbarhet påvises ved å vise at SMP-

operatørens egen detaljistvirksomhet i etterfølgende 

ledd ikke kan drives lønnsomt på grunnlag av den pris i 

foregående ledd som SMP-operatørens virksomheter i 

foregående ledd krever av sine konkurrenter («like 

effektiv operatør»-undersøkelse (EEO-undersøkelse)). 

Bruken av EEO-standarden gjør det mulig for nasjonale 

reguleringsmyndigheter å støtte SMP-operatørenes 

investeringer i NGA-nett, og stimulerer til nyskaping i 

NGA-baserte tjenester.  
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65) Under spesielle markedsforhold, for eksempel dersom 

markedsadgang eller markedsutvidelse tidligere ikke har 

lyktes, kan nasjonale reguleringsmyndigheter justere 

SMP-operatørens kostnader etter størrelsen for å sikre at 

det er realistisk å oppnå økonomisk reproduserbarhet. I 

slike tilfeller bør den med rimelighet effektive størrelsen 

som er identifisert av nasjonale reguleringsmyndigheter 

ikke være større enn en markedsstruktur med et 

tilstrekkelig antall kvalifiserte operatører for å sikre 

effektiv konkurranse. 

66) Den nasjonale reguleringsmyndigheten bør på forhånd, i 

forbindelse med tiltaket som er vedtatt på bakgrunn av 

en markedsanalyse, utarbeide og offentliggjøre den 

framgangsmåte og de parametrer den vil benytte når den 

utfører en forutgående undersøkelse av økonomisk 

reproduserbarhet. Den nasjonale reguleringsmyndig-

heten kan utføre undersøkelsen før SMP-operatøren 

lanserer et nytt sluttbrukertilbud, for eksempel dersom 

den nasjonale reguleringsmyndigheten mener det er 

hensiktsmessig å tilpasse tidspunktet for undersøkelsen 

av økonomisk reproduserbarhet til undersøkelsen av 

teknisk reproduserbarhet, dersom også den skal utføres 

før lanseringen. Den nasjonale reguleringsmyndigheten 

behøver ikke utføre undersøkelsen for hvert eneste nye 

sluttbrukertilbud, men bare for flaggskipprodukter, som 

skal identifiseres av den nasjonale regule-

ringsmyndigheten. En nasjonal reguleringsmyndighet 

kan utføre undersøkelsen av eget initiativ, eksempelvis i 

de første fasene av gjennomføringen av et tiltak som 

tillater fleksibel prissetting for NGA-nett, særlig når det 

tidligere er innført regulerte tilgangspriser i engros-

leddet, eller som en reaksjon på endringer i 

markedsstrukturen, for eksempel som en følge av den 

teknologiske utviklingen. 

67) Undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet som 

fastlegges av den nasjonale reguleringsmyndigheten på 

forhånd bør være tilstrekkelig detaljert, og som et minimum 

inneholde et sett med relevante parametrer for å sikre 

forutsigbarhet og nødvendig innsyn for operatørene. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør anvende en LRIC  

+-modell, samtidig som de tar hensyn til SMP-operatørens 

reviderte kostnader i etterfølgende ledd, og vurdere 

fortjenestemarginen mellom de mest relevante slutt-

brukerproduktene, herunder bredbåndstjenester (flagg-

skipprodukter) og den regulerte innsatsfaktoren for NGA-

tilgang som er mest brukt, eller som i henhold til en metode 

basert på forventning er identifisert som mest relevant for 

levering av sluttbrukerprodukter i den aktuelle markeds-

analyseperioden. Utformingen av undersøkelsen som 

anvendes på SMP-operatørens reviderte kostnader i 

etterfølgende ledd, og bare på flaggskipprodukter, skal 

sikre at NGA-investeringer og effekten av anbefalt fleksibel 

prissetting ikke hindres av dette beskyttelsestiltaket. For å 

utelukke kryss-subsidiering mellom ulike produkter i en 

pakke eller portefølje bør nasjonale reguleringsmyndigheter 

utføre en undersøkelse på kun ett nivå, dvs. mellom 

tjenestene til sluttbruker og den innsatsfaktor for NGA-

tilgang som er mest relevant for operatører som søker om 

tilgang (for eksempel fibertilgang til fordelerskapet, 

virtuelt atskilt tilgang). Imidlertid kan en ny innsats-

faktor for NGA-tilgang vinne terreng etter hvert (for 

eksempel atskilt tilgang til fiber ved ODF), slik at en 

undersøkelse av økonomisk reproduserbarhet bør 

utføres med referanse til denne nye innsatsfaktoren i 

stedet for den som opprinnelig var mest brukt. Dersom 

den nasjonale konkurransesituasjonen viser at det er en 

forskjell mellom geografiske områder med hensyn til 

hvilken innsatsfaktor for NGA-tilgang som benyttes (for 

eksempel ute i distriktene og i byer og tettsteder) bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter justere undersøkelsen 

ut fra de spesifikke innsatsfaktorer som er identifisert 

som mest relevante. 

68) Det kan hende at nasjonale reguleringsmyndigheter ikke 

kan finne ovennevnte begrensninger på konkurransen i 

hele det definerte markedet. Dersom den nasjonale 

reguleringsmyndigheten ikke kan konkludere med at de 

ulike konkurransevilkårene er stabile over tid, og at de 

er slik at det tilsier en oppdeling i markeder under 

nasjonalt nivå, bør den likevel vurdere å reagere på de 

varierende konkurransevilkårene ved å anvende 

differensierte avhjelpende tiltak, for eksempel ved å 

oppheve prisregulering i engrosleddet bare i områder 

der det kan innføres nødvendige tiltak for å beskytte 

konkurransen. Dersom en nasjonal regule-

ringsmyndighet anser at konkurranse- og regulerings-

vilkårene er slik at SMP-operatøren har tilstrekkelige 

begrensninger på sin prissetting, kan den nasjonale 

reguleringsmyndigheten avstå fra å pålegge prisregule-

ring i henhold til rammereglene. Når det gjennomføres 

en funksjonell eller frivillig atskillelse i samsvar med 

henholdsvis artikkel 13a eller 13b i direktiv 2002/19/EF 

(tilgangsdirektivet) bør det tas behørig hensyn til dette 

når det vurderes om det er hensiktsmessig eller ikke å 

pålegge prisregulering på neste generasjon nettverk. 

69) BEREC og Kommisjonen er enige om at gjennom-

føringen av denne rekommandasjon skal følges nøye 

opp i et nettverk av sakkyndige fra Kommisjonen og 

BEREC med sikte på å overvåke de praktiske 

virkningene av rekommandasjonen, særlig innvirknin-

gen på investering, konkurranse og sluttbrukerpriser, og 

om nødvendig gi ytterligere veiledning til nasjonale 

reguleringsmyndigheter. Dette bør bidra til å håndtere 

eventuelle utilsiktede konsekvenser, til rett tid og 

gjennom samarbeid. Nettverket av sakkyndige vil dra 

fordel av innspill fra nasjonale reguleringsmyndigheter 

vedrørende ajourførte opplysninger om operatørenes 

investeringer og planer om utbygging av NGA som 

omhandlet i nr. 55. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

1.  Formålet med denne rekommandasjon er å bedre de 

reguleringsvilkår som er nødvendige for å fremme en 

effektiv konkurranse, styrke det indre marked for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester og fremme 

investeringer i neste generasjon aksessnett (NGA-nett). Den 
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bidrar, på en teknologisk nøytral måte, til å virkeliggjøre de 

overgripende målene i Europa 2020-strategien, som er å 

fremme vekst og sysselsetting, stimulere til nyskaping og i 

siste instans mer effektive digitale tjenester for sluttbrukere 

i Unionen, samt å fremme digital integrering. Den har også 

som formål å øke rettssikkerheten og forutsigbarheten i 

reguleringen, med tanke på de lange investerings-

horisontene for NGA-nett. 

2.  Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter, i forbindelse 

med markedsanalyser som utføres i henhold til artikkel 15 

og artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF, fastslår at det 

ikke er tilstrekkelig konkurranse i et marked som 

omhandlet i nr. 5 nedenfor, og identifiserer foretak som 

hver for seg eller i fellesskap har en sterk markedsstilling 

(SMP) i det markedet (som SMP-operatør(er)), skal de, når 

det er hensiktsmessig, pålegge forpliktelser til 

likebehandling i forbindelse med samtrafikk og/eller 

tilgang i henhold til artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF og 

forpliktelser til priskontroll og kostnadsregnskap, særlig 

kostnadsorientering, i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2002/19/EF. 

3.  Denne rekommandasjon gjelder anvendelsen av disse 

forpliktelsene og fastsetter en felles metode til å fremme en 

enhetlig og effektiv gjennomføring av dem i forbindelse 

med eldre nett og NGA-nett, i den grad de gir mulighet for 

levering av bredbåndstjenester. 

4.  Denne rekommandasjon gir ytterligere veiledning om 

reguleringsprinsippene som er fastsatt ved rekommandasjon 

2010/572/EU, framfor alt vilkårene for om tilgangspriser i 

engrosleddet bør reguleres eller ikke. 

5.  Prinsippene i denne rekommandasjon får anvendelse på 

markedet for tilgang til nettinfrastruktur i engrosleddet 

(marked 4) og markedet for bredbåndstilgang i engros-

leddet (marked 5) omhandlet i rekommandasjon 2007/ 

879/EF, eller markeder som kan være gjenstand forhånds-

regulering, som er identifisert av nasjonale regule-

ringsmyndigheter i forbindelse med en markedsanalyse, og 

som erstatter nevnte markeder og dekker de samme nettlag. 

Dette omfatter blant annet: i) tilgang til anleggsinfra-

strukturen, ii) atskilt tilgang til kobber- og fiberaksess-

linjene, iii) atskilt tilgang til kobber-delaksesslinjen, iv) 

ikke-fysisk eller virtuell nett-tilgang og v) bredbåndstilgang 

i engrosleddet (bitstrømtjenester) via kobber- og fibernett 

(som blant annet omfatter ADSL, ADSL2+, VDSL og 

Ethernet). 

DEFINISJONER 

6.  I denne rekommandasjon får definisjonene i direktiv 

2002/21/EF, direktiv 2002/19/EF og rekommandasjon 

2010/572/EU anvendelse. Videre menes med: 

a) «metode for nedenfra-og-opp-modellering» en metode 

til å utarbeide en kostmodell med utgangspunkt i 

forventet etterspørsel ut fra abonnenter og trafikk. Den 

modellerer deretter det effektive nett som er nødvendig 

for å kunne dekke forventet etterspørsel, og vurderer 

kostnadene ved hjelp av en teoretisk nettanleggsmodell, 

der kostnadene beregnes på grunnlag av et effektivt 

nett med den nyeste teknologien som benyttes i store 

nett. 

b) «felles kostnader» delte kostnader for produkter eller 

tjenester som produseres i fellesskap, og som ikke kan 

tilskrives et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. 

c) «kobberbasert referanseprodukt» et kostnadsorientert 

kobberbasert tilgangsprodukt i engrosleddet som 

begrenser NGA-prisene på en slik måte at NGA-

tjenestene vil bli prissatt etter forbrukernes villighet til 

å betale for den ekstra kapasiteten og de ekstra 

funksjonene et NGA-basert sluttbrukerprodukt kan 

tilby sammenlignet med et kobberbasert sluttbruker-

produkt. 

d) «dagsverdikostnader» de kostnader som framkommer 

ved å verdsette eiendeler til gjenanskaffelseskost, dvs. 

kostnaden ved å erstatte dem med samme typer 

eiendeler eller andre eiendeler med lignende ytelses-

egenskaper, når det tas hensyn til slitasje og 

effektivitetsjusteringer. 

e) «avskrivningsmetoder» metoder til å fordele verdien av 

eiendeler over deres levetid, noe som påvirker profilen 

over tillatt inntekt for eiendelenes eier i et bestemt 

tidsrom. 

f) «kostnader i etterfølgende ledd» kostnader ved 

virksomhet i detaljistleddet, herunder markedsføring, 

kundeverving, fakturering og andre nettkostnader som 

oppstår i tillegg til de nettkostnader som allerede inngår 

i tilgangstjenestene i engrosleddet. 

g) «likeverdige innsatsfaktorer (EoI)» levering av 

tjenester og informasjon til interne og eksterne 

operatører som søker om tilgang på samme vilkår, 

herunder tjenestenes pris- og kvalitetsnivå, innenfor 

samme tidsrammer med samme systemer og prosesser 

og med samme pålitelighet og ytelse. EoI kan, slik det 

er definert her, gjelde for tilgangsprodukter samt 

tilknyttede tjenester og tilleggstjenester som er 

nødvendige for å kunne levere «innsatsfaktorer i 

engrosleddet» til interne og eksterne operatører som 

søker om tilgang. 

h) «likeverdig resultat» (EoO) levering til operatører som 

søker om tilgang, av innsatsfaktorer i engrosleddet  

som – med hensyn til funksjoner og pris – kan 

sammenlignes dem SMP-operatøren leverer internt til 

sine foretak i etterfølgende ledd, selv om det benyttes 

andre systemer og prosesser.  
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i) «differansekostnader» kostnader som er direkte knyttet 

til endret virksomhet, dvs. ekstra kostnad ved å levere 

en tjeneste ut over den situasjon der tjenesten ikke ble 

levert, forutsatt at all annen produksjonsvirksomhet er 

uendret. 

j)  «nøkkelindikatorer for ytelse (KPI)» indikatorer som 

måler ytelsesnivået i leveringen av de aktuelle 

engrostjenestene. 

k) «langsiktige differansekostnader (LRIC)» differanse-

kostnader som svarer til en tidshorisont der alle 

produksjonsfaktorer, herunder driftsmidler, varierer 

som følge av endret etterspørsel grunnet endringer i 

produksjonsmengde eller produksjonsstruktur. Derfor 

anses alle investeringer som variable kostnader. 

l) «påslag» tillegg til differansekostnaden for en bestemt 

tjeneste for å fordele og dekke felles kostnader ved at 

de fordeles på alle tjenester der disse felles kostnadene 

inngår. 

m) «nytt sluttbrukertilbud» ethvert nytt tilbud i 

detaljistleddet om tjenester, herunder tjenestepakker, 

fra en SMP-operatør basert på eksisterende eller nye 

regulerte «innsatsfaktorer i engrosleddet». 

n) «NGA-basert lag i engrosleddet» et nettlag der 

operatører som søker om tilgang, får tilgang til et 

NGA-basert nett og der det kan leveres flere 

«innsatsfaktorer i engrosleddet». Tilgangsprodukter i 

engrosleddet som tilbys i dette nettlaget kan bestå av 

aktive innsatsfaktorer, for eksempel bitstrøm over 

fibernett, passive innsatsfaktorer, for eksempel atskilt 

tilgang til fiber ved ODF, i fordelerskapet eller ved 

konsentrasjonspunktet, eller ikke-fysiske eller virtuelle 

innsatsfaktorer i engrosleddet som har tilsvarende 

funksjoner som passive innsatsfaktorer. 

o) «ikke ombrukbare anleggseiendeler» eldre an-

leggseiendeler som benyttes til kobbernett, men som 

ikke kan brukes på nytt i et NGA-nett. 

p) «reguleringsmessig regnskapsverdi» verdien av 

eiendeler slik de er oppført i de reviderte regule-

ringsmessige regnskapene i et foretak, som dekker 

eiendelenes faktiske bruk og levetid, som typisk er 

lengre enn det som er oppført i lovfestede regnskaper, 

men mer i tråd med teknisk levetid. 

q) «reguleringsmessig eiendelsbase (RAB)» den samlede 

kapitalverdien av de eiendeler som benyttes til å 

beregne kostnader forbundet med regulerte tjenester. 

r) «ombrukbare anleggseiendeler» eldre anleggseiendeler 

som benyttes til kobbernett, og som kan brukes på nytt i 

et NGA-nett. 

s) «tjenestenivåavtaler (SLA)» forretningsavtaler som 

innebærer at SMP-operatøren har plikt til å levere 

tilgang til engrostjenester som holder et nærmere angitt 

kvalitetsnivå. 

t)  «tjenestenivågarantier (SLG)» en integrert del av 

tjenestenivåavtaler som angir størrelsen på den 

kompensasjon SMP-operatøren skal betale dersom den 

leverer engrostjenester som ikke holder den kvalitet 

som er angitt i tjenestenivåavtalen. 

u) «innsatsfaktorer i engrosleddet» et tilgangsprodukt som 

kreves for at operatører som søker om tilgang skal 

kunne levere en bredbåndstjeneste til sluttbrukere i et 

detaljistmarked, og som består av et aktivt eller passivt 

produkt eller et virtuelt tilgangsprodukt som har 

tilsvarende funksjoner som et passivt tilgangsprodukt. 

Innsatsfaktorer i engrosleddet kan leveres via eldre 

infrastrukturer for kobbernett eller NGA-baserte 

infrastrukturer. 

ANVENDELSE AV EN FORPLIKTELSE TIL 

LIKEBEHANDLING 

Å sikre likeverdig tilgang 

7.  Effektiv likebehandling oppnås best ved å anvende 

metoden med «likeverdige innsatsfaktorer» (EoI), som 

fremmer konkurransen og sikrer like konkurransevilkår for 

SMP-operatørens foretak i etterfølgende ledd, for eksempel 

dens detaljistvirksomhet, og tredjeparter som søker om 

tilgang. Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter anser at 

det i henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF og 

artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2002/19/EF er hensiktsmessig, 

forholdsmessig og berettiget å pålegge SMP-operatører en 

forpliktelse til likebehandling etter artikkel 10 i direktiv 

2002/19/EF, bør de undersøke om det vil være forholds-

messig å kreve at SMP-operatører leverer innsatsfaktorer i 

engrosleddet på et EoI-grunnlag. I så fall bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter blant annet vurdere om kostnadene 

knyttet til overholdelse, for eksempel ved endring av 

eksisterende systemer, oppveies av de forventede 

konkurransefordelene. Når nasjonale regule-

ringsmyndigheter vurderer forholdsmessigheten, bør de 

blant annet ta hensyn til følgende: i) differansekostnadene 

ved å overholde EoI vil sannsynligvis være lave ved 

utvikling av nye systemer, ii) muligheten for å kombinere 

dette med å la være å pålegge regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet på NGA-nett i tråd med anbefalingene i nr. 48 

og 49, iii) den mulige positive effekten som anvendelsen av 

EoI kan få på nyskaping og konkurranse, iv) en eventuell 

frivillig forpliktelse fra SMP-operatørens side til å levere 
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innsatsfaktorer i engrosleddet til operatører som søker om 

tilgang på et EoI-grunnlag, så lenge et slikt frivillig tilbud 

oppfyller vilkårene i denne rekommandasjon, og v) antall 

SMP-operatører og hvor store de er. 

8.  EoI bør, når det er forholdsmessig, anvendes på de(t) mest 

hensiktsmessige nivå(er) i verdikjeden, på de innsats-

faktorer i engrosleddet som SMP-operatøren leverer til sine 

egne foretak i etterfølgende ledd, for eksempel sin 

detaljistvirksomhet, med mindre det kan godtgjøres overfor 

den nasjonale reguleringsmyndigheten etter at den har 

innhentet synspunkter fra tredjeparter som søker om 

tilgang, at det ikke er noen rimelig etterspørsel etter den 

aktuelle innsatsfaktoren i engrosleddet. 

9.  Dersom EoI ikke er forholdsmessig, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter sikre at SMP-operatøren leverer 

innsatsfaktorer i engrosleddet på grunnlag av «likeverdig 

resultat» (EoO) til operatører som søker om tilgang. 

10. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør, når det pålegges en 

forpliktelse til likebehandling, sikre at operatører som søker 

om tilgang, kan benytte de aktuelle systemer og prosesser 

med samme pålitelighet og ytelse som SMP-operatørenes 

egen detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd. 

Å sikre at SMP-operatørens nye sluttbrukertilbud er 

teknisk reproduserbare 

11. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at SMP-

operatører som har en forpliktelse til likebehandling, 

leverer regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet til opera-

tører som søker om tilgang, og at de rent faktisk gir disse 

mulighet for å teknisk reprodusere nye sluttbrukertilbud fra 

SMP-operatørens detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd, 

og særlig når EoI ikke er gjennomført fullt ut. 

12. For å oppnå dette, og for å garantere likeverdige vilkår 

mellom SMP-operatørens detaljistvirksomhet i etterfølgende 

ledd og tredjeparter som søker om tilgang, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter sikre at interne og eksterne 

operatører som søker om tilgang, har tilgang til de samme 

tekniske opplysninger og forretningsopplysninger om den 

aktuelle regulerte innsatsfaktoren i engrosleddet, med 

forbehold for gjeldende regler for forretningshemmeligheter. 

Dette omfatter opplysninger som dreier seg om nye regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet eller endringer av eksisterende 

innsatsfaktorer i engrosleddet, som skal gis i samsvar med de 

frister som fastlegges i hvert enkelt tilfelle. 

13. Når den nasjonale reguleringsmyndigheten vurderer om 

SMP-operatørens nye sluttbrukertilbud er teknisk reproduser-

bar, bør den ta hensyn til: i) hvorvidt de tilsvarende 

innsatsfaktorene i engrosleddet for bestilling, levering og 

feilretting som er nødvendige for at en effektiv operatør skal 

kunne utvikle eller tilpasse sine egne systemer og prosesser 

med sikte på å tilby nye konkurransedyktige tjenester til 

sluttbruker, stilles til rådighet i et rimelig tidsrom før SMP-

operatøren eller dens detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd 

lanserer sin egen tilsvarende tjeneste til sluttbruker, idet det 

tas hensyn til faktorene oppført i vedlegg I, og ii) hvorvidt 

det foreligger tilsvarende tjenestenivåavtaler og nøkkel-

indikatorer for ytelse. 

14. Den nødvendige undersøkelsen av teknisk reproduserbarhet 

kan utføres av enten SMP-operatøren eller den nasjonale 

reguleringsmyndigheten. 

15.  Dersom SMP-operatøren utfører undersøkelsen av teknisk 

reproduserbarhet selv, bør den nasjonale regule-

ringsmyndigheten kreve at SMP-operatøren oversender den 

resultatene med alle opplysninger som må til for å 

godtgjøre at teknisk reproduserbarhet er fullt ut sikret, så 

god tid i forveien at den nasjonale reguleringsmyndigheten 

kan validere resultatene, og operatører som søker om 

tilgang kan reprodusere det aktuelle sluttbrukertilbudet i 

samsvar med parametrene i vedlegg I. 

16. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten utfører 

undersøkelsen av teknisk reproduserbarhet, bør den kreve 

melding fra SMP-operatøren med nærmere opplysninger om 

nye sluttbrukertilbud som inneholder en relevant regulert 

innsatsfaktor i engrosleddet, sammen med alle opplysninger 

som må til for at den nasjonale reguleringsmyndigheten skal 

kunne vurdere reproduserbarheten, tilstrekkelig tid i forveien 

før sluttbrukertilbudene lanseres. Dette tidsrommet bør være 

tilstrekkelig langt til at den nasjonale regule-

ringsmyndigheten kan utføre undersøkelsen av teknisk 

reproduserbarhet, og til at operatører som søker om tilgang, 

kan reprodusere det aktuelle sluttbrukertilbudet i samsvar 

med parametrene i vedlegg I. 

17. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten anser at det 

nye sluttbrukertilbudets tekniske reproduserbarhet ikke er 

sikret, bør den kreve at SMP-operatøren endrer den eller de 

aktuelle regulerte innsatsfaktorene i engrosleddet på en slik 

måte at teknisk reproduserbarhet sikres. 

18. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten anser at et 

sluttbrukertilbud som ikke er teknisk reproduserbart, vil 

kunne være til betydelig skade for konkurransen, bør den i 

henhold til artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/20/EF(1) kreve at SMP-operatøren stanser eller 

utsetter leveringen av det aktuelle sluttbrukertilbudet til 

kravet om teknisk reproduserbarhet er oppfylt. 

KONTROLL MED AT FORPLIKTELSENE TIL 

LIKEBEHANDLING ER OPPFYLT 

Nøkkelindikatorer for ytelse 

19. Når nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger en 

forpliktelse til likebehandling i henhold til artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF, bør de kreve at SMP-operatøren 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om 

tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21). 
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benytter nøkkelindikatorer for ytelse for å kunne 

kontrollere på en effektiv måte at forpliktelsen til 

likebehandling blir overholdt. 

20.  Nøkkelindikatorene bør som et minimum måle ytelsen 

knyttet til følgende nøkkelelementer i leveringen av 

regulerte engrostjenester: 

a)  bestillingsprosess, 

b)  tjenestelevering, 

c)  tjenestens kvalitet, herunder feil, 

d)  feilrettingstider og 

e)  migrering mellom forskjellige regulerte innsatsfaktorer 

i engrosleddet (unntatt enkeltstående massemigrasjon). 

21. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør for hvert av 

nøkkelelementene som er nevnt over kreve at det benyttes 

nøkkelindikatorer for ytelse i leveringen av regulerte 

engrostjenester. Nøkkelindikatorene bør gjøre det mulig å 

sammenligne tjenester som leveres internt til SMP-

operatørens detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd med de 

tjenester som leveres eksternt til tredjeparter som søker om 

tilgang. 

22. De konkrete detaljene i nøkkelindikatorer pålagt av 

nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til nr. 21 kan 

avtales mellom SMP-operatøren og tredjeparter som søker 

om tilgang, og bør ajourføres jevnlig etter behov. 

23.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter krever bruk av 

nøkkelindikatorer for ytelse, bør de ta hensyn til de 

målinger av ytelse som allerede finnes, selv når de bare 

brukes for SMP-operatørens interne formål. 

24.  For å sikre at mulig forskjellsbehandling oppdages på et 

tidlig tidspunkt, og at det er innsyn og åpenhet omkring 

leveringen av regulerte tjenester i engrosleddet, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter sørge for at nøkkel-

indikatorer for ytelse offentliggjøres minst hvert kvartal på 

hensiktsmessig måte, enten på den nasjonale regule-

ringsmyndighetens nettsted eller på nettstedet til en 

uavhengig tredjepart utpekt av den nasjonale regule-

ringsmyndigheten. 

25.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at nøk-

kelindikatorene revideres jevnlig, enten av myndigheten 

selv eller av en uavhengig kontrollør. 

26.  Dersom nøkkelindikatorene viser at SMP-operatøren 

muligens ikke overholder sin forpliktelse til likebehandling, 

bør den nasjonale reguleringsmyndigheten gripe inn og 

undersøke saken nærmere, og om nødvendig håndheve 

kravet. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør, for 

eksempel på sin nettside, offentliggjøre sin beslutning om å 

rette opp situasjonen med manglende overholdelse. 

Tjenestenivåavtaler og tjenestenivågarantier 

27.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at SMP-

operatøren innfører motsvarende tjenestenivåavtaler 

parallelt med nøkkelindikatorene for ytelse. 

28.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at SMP-

operatøren gir motsvarende tjenestenivågarantier ved brudd 

på tjenestenivåavtalen. 

29.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at utbetalinger 

i henhold til tjenestenivågarantier som et prinsipp skal skje 

mellom operatørene uten unødig forsinkelse, og at 

framgangsmåten for betaling og fakturering er fastsatt på 

forhånd. Sanksjonene bør ligge på et nivå som er 

tilstrekkelig avskrekkende til å sikre at SMP-operatøren 

oppfyller sine leveringsforpliktelser. 

KOSTBEREGNINGSMETODE 

Anbefalt kostberegningsmetode 

30.  Ved fastsettelse av engrospriser for tilgang via kobber og 

NGA der kostnadsorientering er innført som et tiltak, når 

det er hensiktsmessig, forholdsmessig og berettiget i 

henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF og 

artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2002/19/EF, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter innføre en kostberegningsmetode 

som er en nedenfra-og-opp-modell for langsiktig diffe-

ransekostnad pluss (BU LRIC +), som inneholder en 

metode for nedenfra-og-opp-modellering der LRIC 

benyttes som kostmodell, pluss et påslag til dekning av 

felles kostnader. 

31.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør innføre en BU LRIC 

+-kostberegningsmetode som beregner de dagsverdi-

kostnader som en hypotetisk, effektiv operatør ville få ved 

å bygge et moderne, effektivt nett, det vil si et NGA-nett. 

Dette er uavhengig av om et NGA-nett i det aktuelle 

geografiske markedet er underlagt en forpliktelse til 

regulerte tilgangspriser i engrosleddet, noe som behandles i 

nr. 36 i rekommandasjon 2010/572/EU og i nr. 48 og 49 i 

denne rekommandasjon. 

32.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter modellerer et NGA-

nett, bør de definere et hypotetisk, effektivt NGA-nett som 

kan nå målsettingen i den digitale dagsordenen for Europa 

med hensyn til båndbredde, dekning og bruk, og som helt 

eller delvis består av optiske elementer. Når nasjonale 

reguleringsmyndigheter modellerer et NGA-nett, bør de ta 

med eventuelle eksisterende anleggseiendeler som generelt 

også kan huse et NGA-nett, samt anleggseiendeler som må 

oppføres fra bunnen av for å kunne huse et NGA-nett. Når 

nasjonale reguleringsmyndigheter utformer BU LRIC  

+-modellen, bør de derfor ikke forutsette at det må bygges 

en helt ny anleggsinfrastruktur for å kunne bygge ut et 

NGA-nett.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/277 

 

 

33.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør verdsette alle 

eiendeler som utgjør RAB-grunnlaget for det modellerte 

nettet på grunnlag av gjenanskaffelseskost, med unntak av 

ombrukbare eldre anleggseiendeler. 

34.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør verdsette ombrukbare 

eldre anleggseiendeler og deres tilsvarende RAB på grunnlag 

av indekseringsmetoden. Nasjonale reguleringsmyndigheter 

bør altså fastsette RAB-grunnlaget for denne type eiendeler 

til den reguleringsmessige regnskapsverdien, etter fradrag av 

akkumulert avskrivning på beregningstidspunktet, indeksert 

ut fra en passende prisindeks, for eksempel sluttbruker-

prisindeksen. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør gå 

gjennom SMP-operatørens regnskaper dersom de er 

tilgjengelige, for å avgjøre om de er tilstrekkelig pålitelige til 

å utgjøre grunnlaget for å rekonstruere den regulerings-

messige regnskapsverdien. I motsatt fall bør de foreta en 

verdsetting på grunnlag av beste praksis i sammenlignbare 

medlemsstater. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ikke ta 

med ombrukbare eldre anleggseiendeler som er helt 

avskrevet, men fremdeles i bruk. 

35.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter benytter metoden for 

verdsetting av eiendeler fastsatt i nr. 34, bør de fryse det 

RAB-grunnlag som svarer til de ombrukbare eldre 

anleggseiendelene og deretter framskrive det fra én regule-

ringsperiode til den neste. 

36.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør fastsette levetiden 

for anleggseiendelene til den tid det forventes at eiendelene 

kan brukes, og til etterspørselsprofilen. Dette er vanligvis 

minst 40 år for kabelrør. 

37.  I lys av prinsippet om teknologisk nøytralitet bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter vurdere ulike tilnærminger til 

modelleringen av det hypotetiske, effektive NGA-nettet, 

avhengig av hvilken tilgangsteknologi og nett-topologi som 

best passer til nasjonale forhold. Når nasjonale regule-

ringsmyndigheter fastsetter prisene for tilgang til tjenester 

som helt og holdent er basert på kobber, bør de justere 

kostnaden som beregnes for det modellerte NGA-nettet slik 

at den avspeiler de ulike egenskapene ved tilgangstjenester 

i engrosleddet som utelukkende er basert på kobber. For 

dette formål bør nasjonale reguleringsmyndigheter beregne 

forskjellen i kostnader mellom et tilgangsprodukt basert på 

for eksempel FttC/FttH, og et tilgangsprodukt som 

utelukkende er basert på kobber, ved eventuelt å skifte ut de 

optiske elementene med effektivt prissatte kobberelementer 

i NGA-anleggsmodellen. Dersom det er hensiktsmessig, 

kan nasjonale reguleringsmyndigheter i stedet finne 

kobberprisen ved å modellere et overlappende NGA-nett 

der to nett (kobber og fiber, enten FttH eller FttC) til en 

viss grad deler samme anleggsinfrastruktur. 

Gjennomføring av kostberegningsmetoden 

38.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ta hensyn til 

prinsippet om åpen og forutsigbar regulering, og til 

nødvendigheten av å sikre stabilitet uten store 

svingninger når de fastsetter kostnadsorienterte tilgangs-

priser, både ved utformingen av kostberegningsmetoden 

som anbefales i nr. 30–37 («anbefalt kostberegnings-

metode») og i gjennomføringen av den ferdige metoden, 

eller når de benytter en metode i samsvar med nr. 40. 

39.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at den 

anbefalte kostberegningsmetoden gjennomføres senest  

31. desember 2016, unntatt de nasjonale regule-

ringsmyndigheter som følger nr. 40. 

40.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger kostnads-

orienterte tilgangspriser kan de, også etter  

31. desember 2016, fortsatt anvende den kostberegnings-

metode som de benytter på det tidspunkt denne 

rekommandasjon trer i kraft, dersom den oppfyller målene i 

den anbefalte kostberegningsmetoden angitt i betraktning 

25–28 og oppfyller følgende kriterier: i) dersom det ikke 

modelleres et NGA-nett, bør metoden avspeile en gradvis 

overgang fra et kobbernett til et NGA-nett, ii) den bør 

inneholde en metode for verdsetting av eiendeler som tar 

hensyn til at visse anleggseiendeler ikke vil bli reprodusert i 

den konkurranseutsatte prosessen, iii) det bør følge med 

dokumenterte prognoser for kobbernettpriser som viser at 

de ikke vil svinge mye og derfor vil være stabile over 

lengre tid, og at den alternative metoden oppfyller målet 

om åpen og forutsigbar regulering samt behovet for å sikre 

prisstabilitet, og iv) den bør kreve bare minimale endringer 

med hensyn til den kostberegningsmetode som allerede er 

innført i den aktuelle medlemsstaten for å kunne oppfylle 

de tre første kriteriene. 

41.  På bakgrunn av de tilgangspriser som er observert i 

medlemsstatene, og med tanke på muligheten for 

begrensede lokale kostnadsvariasjoner, anser Kommisjonen 

at anvendelsen av nøkkelelementene i den anbefalte 

kostberegningsmetoden – dvs. at den er basert på et 

moderne, effektivt nett, avspeiler behovet for stabile og 

forutsigbare engrospriser for tilgang via kobber over tid, og 

på hensiktsmessig og konsekvent måte håndterer følgene av 

reduserte volumer – og i metoder som benyttes i henhold til 

nr. 40, kan gi stabile priser for tilgang via kobber og en 

gjennomsnittlig månedlig leiepris i Unionen for full tilgang 

til aksesslinjen til kobbernettet et sted mellom 8 og 10 euro 

(netto etter skatt) uttrykt i 2012-priser (prisintervallet). 

42.  Som en følge av dette kan nasjonale reguleringsmyndigheter, 

i medlemsstater der månedlige leiepriser for full tilgang til 

aksesslinjen til kobbernettet på det tidspunkt denne 

rekommandasjon trer i kraft ligger innenfor prisintervallet, 

justert i samsvar med Unionens gjennomsnittlige (årlige) 

sluttbrukerprisindeks, fram til 31. desember 2016 fortsatt 

anvende den kostberegningsmetode som de benytter på det 

tidspunkt denne rekommandasjon trer i kraft. Dette berører 

ikke muligheten for at nasjonale reguleringsmyndigheter som 

følger nr. 40, fortsetter å benytte en slik metode ut over dette 
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tidsrommet. Nasjonale reguleringsmyndigheter må ta 

hensyn til målene om åpen og forutsigbar regulering samt 

behovet for å sikre prisstabilitet uten store svingninger. 

43.  Med unntak av tilfeller som omfattes av nr. 40 bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter i medlemsstater der 

månedlige leiepriser for full tilgang til aksesslinjen til 

kobbernettet ligger utenfor prisintervallet på det tidspunkt 

denne rekommandasjon trer i kraft, så snart som mulig 

beregne kostnader, og de tilgangspriser som følger av dette, 

på grunnlag av den anbefalte kostberegningsmetoden, og 

melde det aktuelle utkastet til tiltak i samsvar med 

samrådsordningen i artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF i god 

tid for å sikre at den anbefalte kostberegningsmetoden 

gjennomføres fullt ut senest 31. desember 2016, idet det tas 

hensyn til et mulig behov for gradvis prisjustering, særlig i 

medlemsstater der tilgangsprisene i dag ikke er 

kostnadsorientert. Ved valg av meldingstidspunkt bør det 

tas hensyn til at nasjonale reguleringsmyndigheter, når det 

er betydelig forskjell mellom den regulerte prisen på det 

tidspunkt denne rekommandasjon trer i kraft, og prisen som 

følger av den nasjonale reguleringsmyndighetens 

anvendelse av den anbefalte kostberegningsmetoden, bør 

pålegge tilgangspriser som gradvis sikrer at prisen som 

følger av den nasjonale reguleringsmyndighetens 

anvendelse av den anbefalte kostberegningsmetoden nås 

senest 31. desember 2016, idet det tas hensyn til den 

innvirkning brå prisjusteringer kan få på konkurransen. For 

å unngå tvil kreves det ikke at nasjonale regule-

ringsmyndigheter pålegger tilgangspriser innenfor 

intervallet når de benytter den anbefalte kostberegnings-

metoden eller en metode i henhold til nr. 40. 

44.  Nasjonale reguleringsmyndigheter som har til hensikt å 

anvende nr. 40, bør melde det tilsvarende utkastet til tiltak i 

samsvar med samrådsordningen i artikkel 7 i direktiv 

2002/21/EF snarest mulig, og i så god tid at Kommisjonen 

kan undersøke om rammereglene er overholdt, og særlig 

denne rekommandasjon, og sikre at den gjennomføres til 

rett tid. 

45.  Under ekstraordinære omstendigheter, når en nasjonal 

reguleringsmyndighet, framfor alt på grunn av begrensede 

ressurser, ikke er i stand til å sluttføre den anbefalte 

kostberegningsmetoden innen 31. desember 2016, bør den 

fastsette foreløpige tilgangspriser basert på en standardverdi 

som bare tar hensyn til et gjennomsnitt av de tilgangspriser 

som er fastsatt av nasjonale reguleringsmyndigheter i 

sammenlignbare stater (med hensyn til kostnadene) og i 

samsvar med denne rekommandasjon. BEREC og dens 

arbeidsgrupper bør, i samarbeid med Kommisjonen, bistå 

nasjonale reguleringsmyndigheter med å gjennomføre den 

anbefalte kostberegningsmetoden så snart som mulig for å 

kunne løse denne situasjonen med begrensede ressurser, og 

framfor alt kostnaden ved å gjennomføre den anbefalte 

kostberegningsmetoden. 

46.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter har sluttført den 

anbefalte kostberegningsmetoden, bør de overveie å 

opprettholde den i henhold til artikkel 8 nr. 5 bokstav a) i 

direktiv 2002/21/EF for å gi økt reguleringsmessig 

forutsigbarhet ved å sikre stabile tilgangspriser i minst to 

hensiktsmessige undersøkelsesperioder, forutsatt at de 

opprettholder en forpliktelse til priskontroll gjennom hele 

denne perioden. 

47.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter gjennomfører den 

anbefalte kostberegningsmetoden, eller andre kost-

beregningsmetoder som er i samsvar med nr. 40 og 44, og 

opprettholder metoden i tråd med nr. 46, bør dataene som 

er lagt inn i kostberegningsmetoden bare ajourføres i 

forbindelse med en ny markedsanalyse, i prinsippet etter tre 

år. Når nasjonale reguleringsmyndigheter ajourfører 

modellen, bør de i prinsippet, forutsatt at markedsvilkårene 

har vært stabile, bare justere slike data i samsvar med den 

reelle utviklingen av de enkelte priser på innsatsfaktorer, og 

bør uansett sikre at kostnader knyttet til levering av de 

regulerte engrostjenestene dekkes i sin helhet over tid. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør offentliggjøre det 

ajourførte resultatet av kostberegningsmetoden, og de 

tilgangspriser som følger av dette, i den aktuelle 

treårsperioden. 

IKKE PÅLEGG OM REGULERTE TILGANGSPRISER I 

ENGROSLEDDET FOR NGA-NETT 

48.  Den nasjonale reguleringsmyndigheten bør beslutte å ikke 

pålegge eller opprettholde regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for aktive NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet 

i henhold til artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF, med unntak 

av de innsatsfaktorer som er angitt i nr. 49, når den 

nasjonale reguleringsmyndigheten – i det samme tiltaket  

– pålegger SMP-operatøren forpliktelser til likebehandling i 

forbindelse med passive og aktive NGA-innsatsfaktorer i 

engrosleddet, i henhold til artikkel 10 i direktiv 

2002/19/EF, som er forenlige med: 

a)  EoI, etter framgangsmåten i nr. 51, 

b)  forpliktelser med hensyn til teknisk reproduserbarhet 

på vilkårene fastsatt i nr. 11–18, når EoI ennå ikke er 

fullt ut gjennomført, og 

c)  forpliktelser med hensyn til undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet som anbefalt i nr. 56, 

 forutsatt at den faktiske bruken av passive innsatsfaktorer i 

engrosleddet i foregående ledd, eller ikke-fysiske eller 

virtuelle innsatsfaktorer i engrosleddet med tilsvarende 

funksjoner, eller det faktum at det finnes alternative infra-

strukturer, gir en påviselig begrensning av sluttbruker-

prisene.  
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49. Den nasjonale reguleringsmyndigheten bør beslutte å ikke 

pålegge eller opprettholde regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for passive NGA-innsatsfaktorer i engros-

leddet eller ikke-fysiske eller virtuelle innsatsfaktorer i 

engrosleddet med tilsvarende funksjoner, i henhold til 

artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF, når den nasjonale 

reguleringsmyndigheten – i det samme tiltaket – pålegger 

SMP-operatøren forpliktelser til likebehandling i 

forbindelse med passive NGA-innsatsfaktorer i engros-

leddet eller ikke-fysiske eller virtuelle innsatsfaktorer i 

engrosleddet med tilsvarende funksjoner, i henhold til 

artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF, som er forenlige med: 

a)  EoI, etter framgangsmåten i nr. 51, 

b)  forpliktelser med hensyn til teknisk reproduserbarhet 

på vilkårene fastsatt i nr. 11–18, når EoI ennå ikke er 

fullt ut gjennomført, og 

c)  forpliktelser med hensyn til undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet som anbefalt i nr. 56, 

 forutsatt at: 

d)  den nasjonale reguleringsmyndigheten kan vise at et 

eldre aksessnettprodukt tilbudt av SMP-operatøren, 

som er underlagt en forpliktelse til kostnadsorientert 

priskontroll i samsvar med kostberegningsmetoden 

angitt i nr. 30–37 eller nr. 40, utgjør et kobberbasert 

referanseprodukt og dermed gir en påviselig 

begrensning av sluttbrukerprisene, eller 

e)  den nasjonale reguleringsmyndigheten kan vise at 

operatører som leverer tjenester til sluttbruker via en 

eller flere alternative infrastrukturer som ikke 

kontrolleres av SMP-operatøren, kan utgjøre en 

påviselig begrensning av sluttbrukerprisene. Ved 

anvendelse av dette vilkåret bør «kontroll» tolkes i 

samsvar med konkurranserettens prinsipper. 

50. I geografiske markeder der vilkårene i nr. 48 og 49 er 

oppfylt bare i enkelte områder, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter differensiere sine avhjelpende tiltak og 

opprettholde eller pålegge forpliktelser til priskontroll i 

samsvar med artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF bare i 

områder der vilkårene ikke er oppfylt. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør gjennomføre den anbefalte kost-

beregningsmetoden slik at resultatet ikke påvirkes av at det 

er innført differensierte tiltak innenfor et bestemt 

geografisk marked. 

51.  En nasjonal reguleringsmyndighet anses å innføre EoI i 

samsvar med nr. 48 bokstav a) og nr. 49 bokstav a) når den 

tar med dette avhjelpende tiltaket, som har vært 

gjenstand for samråd i henhold til artikkel 7 i direktiv 

2002/21/EF, i det samme endelige tiltaket som der den 

beslutter ikke å pålegge eller opprettholde regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet på NGA-innsatsfaktorer i 

engrosleddet. Tiltaket bør omfatte en plan med nærmere 

opplysninger og en tidsplan for gjennomføring av EoI. 

Planen bør inneholde konkrete delmål, med en tidsplan for 

når hvert enkelt delmål skal nås. De første delmålene bør 

som et minimum omfatte forpliktelser til å sikre teknisk 

reproduserbarhet og innføre de mest relevante nøkkel-

indikatorer for ytelse, tjenestenivåavtaler og tjeneste-

nivågarantier som må til for å kunne levere de viktigste 

regulerte engrostjenestene så snart som mulig, og senest 

seks måneder fra EoI-forpliktelsen pålegges. 

52. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ikke pålegge 

regulerte tilgangspriser i engrosleddet for regulerte NGA-

innsatsfaktorer i engrosleddet i det samme markedet som 

der vilkårene i nr. 48 og 49 er oppfylt, uavhengig av om 

EoI-forpliktelsen pålegges samtlige innsatsfaktorer i det 

markedet, eller om den bare gjelder for de nivåer i dette 

markedet som den nasjonale reguleringsmyndigheten anser 

som forholdsmessige. 

53. Den nasjonale reguleringsmyndighetens beslutning om ikke 

å pålegge eller opprettholde regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet bør ikke gjelde for tilgang til anleggs-

infrastruktur, enten den inngår i produktmarkedet eller er 

innført som et tilhørende avhjelpende tiltak. 

54. Når en nasjonal reguleringsmyndighet har besluttet å 

avskaffe tidligere pålagte regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet på grunnlag av en vedtatt EoI-plan, og SMP-

operatøren ikke når de avtalte delmålene, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter vurdere å pålegge regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet på nytt, i tråd med metoden i 

denne rekommandasjon og i samsvar med prinsippene i 

direktiv 2002/19/EF, eller vurdere å gjøre bruk av sin 

myndighet til å ilegge sanksjoner i samsvar med 

rammereglene. 

55. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at det med 

beslutningen om ikke å pålegge eller opprettholde regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet bør følge tiltak som gjør det 

mulig å følge utviklingen i investeringsklimaet for NGA-

bredbånd, og i konkurransevilkårene, ved å be om at 

operatørene jevnlig leverer ajourførte opplysninger om 

investeringsplaner og planer om utbygging av NGA, som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten, når det er juridisk mulig, 

deretter bør dele med nettverket av sakkyndige mellom 

Kommisjonen og BEREC omhandlet i betraktning 69. 

56. En nasjonal reguleringsmyndighet anses å pålegge 

forpliktelser til økonomisk reproduserbarhet som nevnt i  

nr. 48 bokstav c) og nr. 49 bokstav c) når den tar med de 

punkter som er oppført i bokstav a), b) og c), som har vært 

gjenstand for samråd i henhold til artikkel 7 i direktiv 

2002/21/EF, i det samme endelige tiltaket som der den 

beslutter å ikke pålegge eller opprettholde 
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regulerte tilgangspriser i engrosleddet på NGA-inn-

satsfaktorer i engrosleddet. 

a)  Nærmere opplysninger om den forutgående under-

søkelsen av økonomisk reproduserbarhet som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten vil benytte, og som 

minst bør inneholde følgende parametrer i samsvar med 

veiledningen i vedlegg II nedenfor: 

i)  relevante kostnader i etterfølgende ledd som 

medregnes, 

ii)  relevant kostnadsstandard, 

iii)  relevante regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet 

og relevante referansepriser, 

iv)  relevante sluttbrukerprodukter og 

v)  relevant tidsrom for gjennomføring av under-

søkelsen. 

b)  Framgangsmåten som den nasjonale regule-

ringsmyndigheten vil følge når den utfører en forut-

gående undersøkelse av økonomisk reproduserbarhet, 

der det angis at den nasjonale reguleringsmyndigheten 

kan innlede prosessen på eget initiativ eller på 

anmodning fra en tredjepart når som helst, men senest 

tre måneder etter at det aktuelle sluttbrukerproduktet er 

lansert, og som den vil sluttføre så snart som mulig, og 

under alle omstendigheter innen fire måneder fra 

prosessen ble innledet. Det bør framgå av fram-

gangsmåten at den forutgående undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet som skal utføres av 

nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til nr. 48 

bokstav c) og nr. 49 bokstav c) skiller seg fra og 

påvirker ikke marginskvisundersøkelser som kan 

utføres i ettertid i henhold til konkurranseretten. 

c)  Det avhjelpende tiltak den vil innføre dersom under-

søkelsen ikke gir tilfredsstillende resultat, ved hjelp av 

det håndhevingsverktøy som er omhandlet i 

rammereglene for å sikre overholdelse, herunder, når 

det er relevant, anmodning om at SMP-operatøren løser 

problemet med økonomisk reproduserbarhet i samsvar 

med den nasjonale reguleringsmyndighetens veiledning 

og på grunnlag av resultatene av den forutgående 

undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet som er 

utført. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten 

anser at et sluttbrukertilbud som ikke er økonomisk 

reproduserbart vil kunne være til betydelig skade for 

konkurransen, bør den gjøre bruk av sin myndighet i 

henhold til artikkel 10 i direktiv 2002/20/EF og kreve 

at SMP-operatøren stanser eller utsetter leveringen av 

det aktuelle sluttbrukertilbudet til kravet om økonomisk 

reproduserbarhet er oppfylt. 

57.  Når tiltaket er vedtatt, bør den nasjonale regule-

ringsmyndigheten offentliggjøre planen, og de nærmere 

opplysningene om den forutgående undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet, på sitt nettsted som en del av 

det endelige tiltaket. Den nasjonale reguleringsmyndigheten 

bør vurdere å ta i bruk alt håndhevingsverktøy som er 

omhandlet i rammereglene for å sikre at alle sider ved de 

innførte tiltakene blir overholdt. 

58.  Vilkårene i nr. 48–57 bør ikke betraktes som de eneste 

omstendigheter der nasjonale reguleringsmyndigheter kan 

beslutte å ikke pålegge regulerte tilgangspriser for NGA-

innsatsfaktorer i engrosleddet. Avhengig av påvisningen av 

en faktisk likeverdig tilgang, og av konkurransevilkårene, 

framfor alt en effektiv infrastrukturbasert konkurranse, kan 

det være flere scenarioer der pålegg om regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet ikke er berettiget i henhold til 

rammereglene. 

SLUTTBESTEMMELSER 

59. Denne rekommandasjon berører ikke markedsdefinisjoner, 

resultater av markedsanalyser og reguleringsmessige 

forpliktelser som er vedtatt av nasjonale regule-

ringsmyndigheter i samsvar med artikkel 15 nr. 3 og 

artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF før ikrafttredelsesdatoen 

for denne rekommandasjon. 

60. I denne rekommandasjon fastsettes en overgangsperiode 

fram til 31. desember 2016 for gjennomføringen av den 

anbefalte kostberegningsmetoden i henhold til nr. 30–37. 

Følgelig får den sin virkning gradvis og over et lengre 

tidsrom. Innvirkningen på investering, konkurranse og 

sluttbrukerpriser vil bli fulgt nøye opp av BEREC og 

Kommisjonen, også ut fra de opplysninger som leveres av 

nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til nr. 55. 

Denne rekommandasjon skal gjennomgås på nytt når 

virkningen av den kan vurderes til fulle, noe som ikke 

ventes å skje før sju år etter at den er trådt i kraft. 

Kommisjonen kan beslutte å foreta en gjennomgang 

tidligere på bakgrunn av markedsutviklingen. 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG I 

Spesifisering av ledetid og levering av opplysninger 

Når nasjonale reguleringsmyndigheter vurderer hva som er en rimelig ledetid, bør de ta hensyn til følgende faktorer: 

1)  om produktet er et nytt produkt eller en oppdatering av et eksisterende produkt, 

2)  nødvendig tid til å holde samråd og komme fram til enighet om engrosleddets prosesser for levering av de aktuelle 

tjenestene, 

3)  nødvendig tid til å utarbeide et standardtilbud og inngå avtaler, 

4)  nødvendig tid til å endre eller oppdatere relevante IT-systemer, 

5)  nødvendig tid til å markedsføre det nye sluttbrukertilbudet. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Parametrer for den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet 

Når EoI-forpliktelsene allerede er gjennomført eller er i ferd med å gjennomføres i samsvar med nr. 51, og når teknisk 

reproduserbarhet er sikret, skal det i den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet nevnt i nr. 56 

vurderes om marginen mellom sluttbrukerprisen på de aktuelle sluttbrukerproduktene og prisen på de aktuelle NGA-

baserte regulerte innsatsfaktorene i engrosleddet dekker differansekostnadene i etterfølgende ledd og en rimelig 

prosentdel av felles kostnader. Når nasjonale reguleringsmyndigheter fastsetter parametrene for den forutgående 

undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet, bør de sikre at SMP-operatøren ikke blir ugunstig stilt i forhold til 

operatører som søker om tilgang, hva angår deling av investeringsrisiko. 

Parametrene nevnt i nr. 56 bokstav a) er: 

i)  Relevante kostnader i etterfølgende ledd 

 Kostnader i etterfølgende ledd vurderes på grunnlag av kostnadene til SMP-operatørens egne virksomheter i 

etterfølgende ledd (EEO-undersøkelse). Nasjonale reguleringsmyndigheter bør benytte SMP-operatørens reviderte 

kostnader i etterfølgende ledd, forutsatt at de er tilstrekkelig oppdelt. Dersom markedsadgang eller 

markedsutvidelse tidligere ikke har lyktes (slik det for eksempel framgår av tidligere erfaringer), eller dersom 

svært små linjevolum med vesentlig begrenset geografisk dekning sammenlignet med SMP-operatørens NGA-nett 

tyder på at de objektive økonomiske forholdene ikke er til gunst for overtakelse i stor skala fra alternative 

operatørers side, kan nasjonale reguleringsmyndigheter justere SMP-operatørens kostnader i etterfølgende ledd 

etter størrelsen, for å sikre at det er realistisk å oppnå økonomisk reproduserbarhet. I slike tilfeller bør den rimelig 

effektive størrelsen som er identifisert av nasjonale reguleringsmyndigheter ikke overstige størrelsen i en 

markedsstruktur med et tilstrekkelig antall kvalifiserte operatører for å sikre effektiv konkurranse, samtidig som 

det også tas hensyn til konkurranse fra andre plattformer. 

ii)  Relevant kostnadsstandard 

 Differansekostnaden ved å levere den aktuelle tjenesten i etterfølgende ledd er den rette standarden. Det bør 

benyttes en LRIC +-modell til å beregne differansekostnaden (herunder kostnader som ikke kan gjenvinnes) og til 

å gjøre et påslag for felles kostnader knyttet til virksomheten i etterfølgende ledd. 

iii)  Relevante regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet og relevante referansepriser 

 Nasjonale reguleringsmyndigheter bør identifisere de mest relevante regulerte innsatsfaktorer som blir eller 

forventes å bli benyttet av operatører som søker om tilgang i det NGA-baserte lag i engrosleddet som 

sannsynligvis vil være vanligst i inneværende markedsanalyseperiode, på bakgrunn av SMP-operatørens 

utbyggingsplaner, valgte nett-topologier og bruken av engrostilbudene. 

 En slik innsatsfaktor kan bestå av en aktiv innsatsfaktor, en passiv innsatsfaktor eller en ikke-fysisk eller virtuell 

innsatsfaktor som har tilsvarende funksjoner som en passiv innsatsfaktor. 

 Nasjonale reguleringsmyndigheter bør utføre den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet for å 

kunne vurdere fortjenestemarginen mellom det eller de sluttbrukerprodukter som er nevnt i punkt iv) nedenfor og 

den mest relevante regulerte innsatsfaktoren som er identifisert i det valgte NGA-baserte laget i engrosleddet. 

 Når det er berettiget, og særlig når et sluttbrukerprodukt som nevnt punkt iv) lanseres på grunnlag av en annen 

innsatsfaktor enn den som tidligere er identifisert, eller når det er betydelig etterspørsel etter tilgang i et nytt NGA-

basert lag i engrosleddet, bør nasjonale reguleringsmyndigheter også vurdere fortjenestemarginen mellom 

sluttbrukerproduktet og den nye NGA-baserte regulerte innsatsfaktoren i engrosleddet. 

 Dersom SMP-operatørens nettegenskaper og etterspørselen etter engrostilbud varierer mye innenfor en medlems-

stats territorium, bør nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere om det lar seg gjøre å differensiere det mest 

relevante NGA-baserte regulerte laget i engrosleddet etter geografisk område, og tilpasse undersøkelsen etter 

dette. 

 Når nasjonale reguleringsmyndigheter identifiserer den relevante referanseprisen i engrosleddet, bør de anse at den 

tilgangspris som SMP-operatøren faktisk tar av tredjeparter som søker om tilgang, er den relevante regulerte 

innsatsfaktoren i engrosleddet. Disse tilgangsprisene i engrosleddet bør svare til de priser som SMP-operatøren tar 

av sin egen detaljistvirksomhet. For å sikre en god nasjonal avveining mellom å intensivere effektive og fleksible 

prissettingsstrategier på engrosnivå og samtidig sikre tilstrekkelig margin for operatører som søker om tilgang, slik 

at konkurransen kan opprettholdes, bør nasjonale reguleringsmyndigheter legge behørig vekt på om det 

forekommer volumrabatter og/eller avtaler om prissetting for langsiktig tilgang mellom SMP-operatøren og 

operatører som søker om tilgang. 

iv)  Relevante sluttbrukerprodukter 

 De nasjonale reguleringsmyndighetene bør vurdere de mest relevante sluttbrukerproduktene, herunder bred-

båndstjenester («flaggskipprodukter») som tilbys av SMP-operatøren på grunnlag av det identifiserte NGA-baserte 

laget i engrosleddet. De nasjonale reguleringsmyndighetene bør identifisere flaggskipprodukter på grunnlag av 

sine markedsobservasjoner, basert på aktuelle forhold og på forventning, og det skal da tas særlig hensyn til deres 

relevans for aktuell og framtidig konkurranse. Dette bør omfatte en vurdering av markedsandelene i detaljistleddet 

med hensyn til volumet og verdien av produkter basert på NGA-regulerte innsatsfaktorer i detaljistleddet, samt 

utgifter til reklame når de er tilgjengelige. Flaggskipprodukter vil sannsynligvis bli tilbudt som en pakke. De 
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nasjonale reguleringsmyndighetene bør vurdere nye varianter av slike pakker dersom det er sannsynlig at de vil 

erstatte flaggskipproduktet. Dessuten bør nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere om et bestemt 

sluttbrukerprodukt, som ikke trenger være blant SMP-operatørens mest relevante sluttbrukerprodukter, er særlig 

attraktivt for alternative operatører som kan rette seg inn mot en bestemt nisje eller mot sluttbrukerprodukter av 

dårligere kvalitet. De nasjonale reguleringsmyndighetene kan besluttet at et slikt produkt skal inngå blant 

flaggskipproduktene. 

v)  Relevant tidsrom 

 Nasjonale reguleringsmyndigheter bør evaluere flaggskipproduktenes lønnsomhet på grunnlag av en dynamisk 

analyse over flere tidsrom, for eksempel diskontert kontantstrømmetode (discounted cash flow, DCF). Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør identifisere et hensiktsmessig referansetidsrom for å kunne vurdere om marginen 

mellom sluttbrukerprisen på flaggskipproduktet og prisen på den aktuelle NGA-baserte innsatsfaktoren i 

engrosleddet gjør det mulig å få dekket kostnadene i etterfølgende ledd (herunder en rimelig prosentdel av felles 

kostnader) som er beregnet på grunnlag av punkt i) og ii) ovenfor. 

 Det relevante tidsrommet for denne forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet bør fastsettes i 

samsvar med anslått gjennomsnittlig abonnenttid. En slik gjennomsnittlig abonnenttid vil være det tidsrom der 

kundene bidrar til dekning av: a) kostnader i etterfølgende ledd, beregnet årlig i samsvar med en 

avskrivningsmetode som passer til de aktuelle eiendelene og den økonomiske levetiden for de tilsvarende 

eiendeler som kreves i forbindelse med detaljistvirksomheten (herunder nettkostnader som ikke inngår i NGA-

tilgangstjenesten i engrosleddet), og b) andre kostnader i etterfølgende ledd som vanligvis ikke beregnes årlig 

(typisk kostnader knyttet til abonnentverving), og som operatøren har for å skaffe kunder og bør forsøke å få 

dekket i løpet av gjennomsnittlig abonnenttid. 

 Ved beregning av gjennomsnittlig abonnenttid bør nasjonale reguleringsmyndigheter ta behørig hensyn til de ulike 

egenskapene og konkurransevilkårene som finnes i forbindelse med levering av tjenester via NGA-nett, 

sammenlignet med det eldre kobbernettet, når disse forskjellene sannsynligvis vil føre til at brukere av NGA-nett 

vil ha andre gjennomsnittlige abonnenttider enn brukere av kobbernettet. 

 Veiledningen til den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet som er nevnt i nr. 56 og i dette 

vedlegg er begrenset til virkeområdet for denne rekommandasjon, som gjelder anvendelsen av artikkel 15 og 16 i 

direktiv 2002/21/EF sammenholdt med artikkel 10 og 13 i direktiv 2002/19/EF, og får derfor anvendelse under 

andre forhold enn forutgående marginskvisundersøkelser som anvendes på regulerte tilgangspriser i engrosleddet, 

og berører ikke på noen måte Kommisjonens og/eller vedkommende nasjonale myndigheters anvendelse av 

konkurransereglene, eller Underrettens og Den europeiske unions domstols tolkning av dem. Denne veiledningen 

berører heller ikke eventuelle tiltak som Kommisjonen kan komme til å treffe eller eventuelle retningslinjer som 

Kommisjonen kan komme til å utstede i framtiden om konkurranserettens anvendelse i Unionen. 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/103/EU 

av 21. november 2014 

om tredje tilpasning av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om 

innlands transport av farlig gods til den vitenskapelige og tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I avsnitt I.1 i vedlegg I, avsnitt II.1 i vedlegg II og avsnitt III.1 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF vises det til 

bestemmelser i internasjonale avtaler om innlands transport av farlig gods på vei, med jernbane og på innlands 

vannveier som definert i artikkel 2 i nevnte direktiv. 

2) Bestemmelsene i disse internasjonale avtalene ajourføres hvert annet år. Dermed får de sist endrede utgavene av disse 

avtalene anvendelse fra 1. januar 2015, med en overgangsperiode fram til 30. juni 2015. 

3) Avsnitt I.1. i vedlegg I, avsnitt II.1. i vedlegg II og avsnitt III.1. i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 2008/68/EF 

I direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal avsnitt I.1. lyde: 

«I.1. ADR 

 I vedlegg A og B til ADR, som får anvendelse fra 1. januar 2015, skal «avtalepart» erstattes med «medlemsstat» der det er 

relevant.» 

2)  I vedlegg II skal avsnitt II.1. lyde: 

«II.1. RID 

 I vedlegget til RID, som finnes i tillegg C til COTIF og får anvendelse fra 1. januar 2015, skal «RID-avtalemedlemsstat» 

erstattes med «medlemsstat» der det er relevant.» 

3)  I vedlegg III skal avsnitt III.1. lyde: 

«III.1. ADN 

 I bestemmelsene vedlagt ADN, som får anvendelse fra 1. januar 2015, samt i artikkel 3 bokstav f) og h), artikkel 8 nr. 1 og 

3 i ADN skal «avtalepart» erstattes med «medlemsstat» der det er relevant.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 22.11.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 45. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2019/EØS/65/49 
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Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/100/EU 

av 28. oktober 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et overvåkings- og 

informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og 

informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konkurranseevnen i europeisk sjøtransport kan forbedres gjennom en mer effektiv bruk av ressurser og bedre utnyttelse 

av elektronisk informasjon. 

2) For å maksimere effektiviteten og unngå dobbeltarbeid må det bygges på eksisterende plattformer, tekniske løsninger og 

standardiseringsordninger på nasjonalt plan og unionsplan, slik at det også dras nytte av investeringer som allerede er 

gjort. 

3) Unionens system for utveksling av maritim informasjon, SafeSeaNet, som er opprettet i samsvar med direktiv 

2002/59/EF, forbedrer sjøsikkerheten, havne- og sjøfartssikkerheten, miljøvernet og forurensningsberedskapen og gir 

dessuten mulighet for at det i samsvar med unionsregelverket utveksles ytterligere informasjon for å øke effektiviteten i 

sjøtrafikken og sjøtransporten. 

4) For å redusere kostnader, unngå opprettelse av flere styringsgrupper og dra nytte av erfaringen i styringsgruppen på høyt 

nivå, bør dens forvaltningsprinsipper og arbeidsoppgaver tilpasses, slik at de inkluderer ytterligere områder som 

omfattes av direktivet. 

5) I henhold til direktiv 2002/59/EF skal medlemsstatene og Kommisjonen samarbeide om å utvikle og ajourføre Unionens 

system for utveksling av maritim informasjon på grunnlag av de erfaringene som høstes i forbindelse med driften av 

systemet, dets muligheter og dets funksjoner, med sikte på å forbedre det, idet det tas hensyn til utviklingen innen 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

6) Det er høstet erfaringer og gjort tekniske framskritt, særlig i utviklingen av et samvirkende system for informasjons-

utveksling som kan kombinere informasjon fra SafeSeaNet med informasjon fra Unionens øvrige systemer for overvåking 

og sporing (CleanSeaNet, Den europeiske unions datasenter for langtrekkende identifisering og sporing av skip (EUs senter 

for LRIT-data) og Thetis) og fra eksterne systemer (f.eks. satellitt-AIS), og dette har ført til bedre vilkår for de integrerte 

maritime tjenestene. Det er lansert flere satellitt-AIS-initiativer, også av medlemsstatene, og dette bekrefter de driftsmessige 

fordelene ved å ha tilgang til SAT-AIS-data. 

7) Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås systemer og applikasjoner kan gi medlemsstatenes myndigheter og Unionens organer 

omfattende informasjon om f.eks. fartøyposisjoner, farlig last og forurensning samt yte støttetjenester på områder som 

kystvakt, bekjempelse av piratvirksomhet og statistikk, i samsvar med tilgangsrettighetene gitt i samsvar med det 

grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet som er innført og blir vedlikeholdt i henhold til direktivets artikkel 22a og 

vedlegg III.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.10.2014, s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 46. 

(1) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10. 

2019/EØS/65/50 
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8) Forvaltningen av systemet og dets tekniske forbedringer drøftes regelmessig med medlemsstatene i SafeSeaNets 

styringsgruppe på høyt nivå, som ble nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/584/EF(1). Denne gruppen drøfter også de 

forbedringene som har ført til teknisk integrering av de forskjellige systemene og applikasjonene som er utviklet. Disse 

framskrittene og Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås prøving av et integrert miljø for maritim informasjon har gitt 

synergier og forbedrede funksjoner og tjenester i systemene. 

9) Vedlegg III til direktiv 2002/59/EF bør derfor endres for å gjenspeile disse tekniske framskrittene og de erfaringene som 

er høstet i forbindelse med SafeSeaNet. 

10) Vedlegg III til direktiv 2002/59/EF, som omhandler Unionens system for utveksling av maritim informasjon og viser til 

annet relevant unionsregelverk, bør gjøres tydeligere ved at det spesifiseres hvilke unionsrettsakter som for øyeblikket 

anvendes i forbindelse med SafeSeaNet, f.eks. europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/35/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/65/EU(5). Når det gjelder nevnte rettsakter, kan bruken av SafeSeaNet ytterligere lette utvekslingen og delingen av 

informasjon og bruken av systemet, det integrerte informasjonssystemet og en plattform for å sikre tilnærming og 

samvirkingsevne mellom maritime systemer og applikasjoner, herunder rombasert teknologi. 

11) Den utviklingen som gjenspeiles i dette direktiv, kan også spille en sentral rolle i utviklingen av et felles miljø for 

informasjonsutveksling (CISE) på sjøfartsområdet, som er en frivillig samarbeidsprosess i Den europeiske union med 

sikte på å øke og fremme deling av relevant informasjon mellom myndigheter med ansvar for overvåking til havs. 

12) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip (COSS) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2002/59/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 18. november 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2009/584/EF av 31. juli 2009 om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for SafeSeaNet (EUT L 201 av 

1.8.2009, s. 63). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip (EFT  

L 332 av 28.12.2000, s. 81). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF av 7. september 2005 om forurensning fra skip og om innføring av sanksjoner, herunder 

strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra 

havner i medlemsstatene og om oppheving av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 



Nr. 65/288 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

ELEKTRONISKE MELDINGER OG UNIONENS SYSTEM FOR UTVEKSLING AV MARITIM INFORMASJON 

(SAFESEANET) 

1. Generelt konsept og oppbygning 

Unionens system for utveksling av maritim informasjon, SafeSeaNet, skal gjøre det mulig å motta, lagre, spore og 

utveksle informasjon med henblikk på sjøsikkerhet, havne- og sjøfartssikkerhet, vern av havmiljøet og effektivitet i 

sjøtrafikken og sjøtransporten. 

SafeSeaNet er et spesialisert system som er opprettet for å gjøre det lettere å utveksle informasjon elektronisk mellom 

medlemsstatene og forsyne Kommisjonen og medlemsstatene med relevant informasjon i samsvar med unionsregelverket. 

Det består av et nettverk av nasjonale SafeSeaNet-systemer i medlemsstatene og et sentralt SafeSeaNet-system som 

fungerer som et knutepunkt. 

Unionens system for utveksling av maritim informasjon skal forbinde alle nasjonale SafeSeaNet-systemer som er 

opprettet i henhold til dette direktiv, og skal omfatte også det sentrale SafeSeaNet-systemet. 

2. Forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold 

2.1. Ansvarsområder 

2.1.1. Nasjonale  SafeSeaNet -sys t emer  

Medlemsstatene skal opprette og vedlikeholde et nasjonalt SafeSeaNet-system som gjør at godkjente brukere kan 

utveksle maritim informasjon under ledelse av en vedkommende nasjonal myndighet. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal være ansvarlig for forvaltningen av det nasjonale systemet, som skal omfatte 

ansvar for nasjonal koordinering av databrukere og dataleverandører samt for å sikre at UN/LOCODE-områder utpekes 

og den nødvendige nasjonale IT-infrastrukturen og de framgangsmåtene som er beskrevet i grensesnitt- og 

funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3, innføres og vedlikeholdes. 

Det nasjonale SafeSeaNet-systemet skal gjøre det mulig å kople sammen godkjente brukere under ledelse av 

vedkommende nasjonale myndighet og kan gjøres tilgjengelig for identifiserte aktører innen skipsfart (redere, agenter, 

skipsførere, avskipere mfl.) når de er godkjent av vedkommende nasjonale myndighet, særlig for å lette elektronisk 

innlevering og mottak av rapporter i samsvar med unionsregelverket. 

2.1.2. Sen t ra l t  Sa feSeaNet -sys tem 

Kommisjonen har ansvaret for forvaltningen og utviklingen på politisk plan av det sentrale SafeSeaNet-systemet og for 

tilsynet med SafeSeaNet-systemet, i samarbeid med medlemsstatene, mens Det europeiske sikkerhetsbyrå, i samarbeid 

med medlemsstatene og Kommisjonen og i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(1), 

har ansvaret for: 

— teknisk gjennomføring og dokumentasjon av SafeSeaNet, 

— utvikling, drift og integrering av elektroniske meldinger og data samt vedlikehold av grensesnittene mot det 

sentrale SafeSeaNet-systemet, herunder AIS-data fra satellitter, og de forskjellige informasjonssystemene som er 

nevnt i dette direktiv og beskrevet i nr. 3. 

Det sentrale SafeSeaNet-systemet skal som et knutepunkt kople sammen alle nasjonale SafeSeaNet-systemer og opprette 

nødvendig IT-infrastruktur og nødvendige framgangsmåter som beskrevet i grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet 

nevnt i nr. 2.3.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 
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2.2. Forvaltningsprinsipper 

Kommisjonen skal opprette en styringsgruppe på høyt nivå som fastsetter sin forretningsorden, og som består av 

representanter fra medlemsstatene og Kommisjonen, for å: 

— gi anbefalinger til forbedring av systemets effektivitet og sikkerhet, 

— gi relevant veiledning om utvikling av systemet, 

— bistå Kommisjonen med vurdering av systemets yteevne, 

— gi relevant veiledning om utvikling av den samvirkende plattformen for datautveksling som kombinerer informasjon 

fra SafeSeaNet med informasjon fra de andre informasjonssystemene nevnt i nr. 3, 

— godkjenne grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3 og eventuelle endringer av dette, 

— vedta retningslinjer for innhenting og spredning gjennom SafeSeaNet av informasjon som gjelder vedkommende 

myndigheter utpekt av medlemsstatene for å ivareta relevante oppgaver i henhold til dette direktiv, 

— samarbeide med andre relevante arbeidsfora, særlig gruppen for administrativ forenkling og elektroniske 

informasjonstjenester på sjøfartsområdet. 

2.3. Grensesnitt- og funksjonskontrolldokument samt teknisk dokumentasjon 

Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene utarbeide og vedlikeholde et grensesnitt- og funksjons-

kontrolldokument (IFCD). 

Dette dokumentet skal inneholde en detaljert beskrivelse av de ytelseskravene og framgangsmåtene som gjelder for de 

nasjonale og sentrale delene av SafeSeaNet-systemet, og som skal sikre samsvar med det relevante unionsregelverket. 

Dokumentet skal inneholde regler for: 

— veiledning om tilgangsrettigheter for datakvalitetsstyring, 

— integrering av dataene nevnt i nr. 3 og spredning av disse via SafeSeaNet-systemet, 

— driftsrutiner for Byrået og medlemsstatene som definerer metodene for kontroll av datakvaliteten i SafeSeaNet, 

— sikkerhetsspesifikasjoner for overføring og utveksling av data og 

— arkivering av informasjon på nasjonalt og sentralt plan. 

Dokumentet skal angi metodene for lagring av og tilgang til informasjon om farlig eller forurensende last i forbindelse 

med rutetrafikk som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 15. 

Teknisk dokumentasjon for SafeSeaNet, f.eks. standarder for datautvekslingsformat, samvirkingsevne med andre 

systemer og applikasjoner, brukerhåndbøker, spesifikasjoner for nettverkssikkerhet samt referansedatabaser som brukes 

til støtte i forbindelse med rapporteringsplikten, skal utarbeides og vedlikeholdes av Byrået i samarbeid med 

medlemsstatene. 

3. Utveksling og deling av data 

Systemet skal bruke industristandarder og kunne fungere sammen med de offentlige og private systemene som brukes 

til å utarbeide, levere eller motta informasjon innenfor SafeSeaNet. 
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Kommisjonen og medlemsstatene skal samarbeide for å undersøke gjennomførbarheten og utviklingen av funksjonalitet 

som så langt det er mulig vil sikre at dataleverandørene, herunder redere, eiere, agenter, operatører, avskipere og relevante 

myndigheter, bare behøver å sende inn informasjon én gang, idet det tas behørig hensyn til forpliktelsene i direktiv 

2010/65/EU(1) og annet relevant unionsregelverk. Medlemsstatene skal sikre at den innsendte informasjonen er 

tilgjengelig for bruk i alle relevante systemer for rapportering, melding og informasjonsdeling samt i alle relevante 

overvåkings- og informasjonssystemer for sjøtrafikk. 

For dette formål skal medlemsstatene utvikle og vedlikeholde de nødvendige grensesnittene for automatisk elektronisk 

overføring av data til SafeSeaNet. 

Det sentrale SafeSeaNet-systemet skal brukes for å formidle elektroniske meldinger og data som utveksles eller deles i 

samsvar med dette direktiv og relevant unionsregelverk, bl.a.: 

— artikkel 12 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(2) av 27. november 2000 om mottaksanlegg i 

havner for avfall og lasterester fra skip, 

— artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF(3) av 7. september 2005 om forurensning fra skip og 

om innføring av sanksjoner, herunder strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning, 

— artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(4) av 23. april 2009 om havnestatskontroll, 

— artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip 

som ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene, dersom artikkelen får anvendelse. 

Driften av SafeSeaNet-systemet bør bidra til fremming og opprettelse av et europeisk sjøtransportområde uten 

hindringer. 

Når det etter internasjonalt vedtatte regler er tillatt å videresende LRIT-informasjon om fartøyer fra tredjestater, skal 

SafeSeaNet brukes til med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå å formidle til medlemsstatene den LRIT-informasjonen som er 

mottatt i samsvar med artikkel 6b i dette direktiv. 

4. Sikkerhet og tilgangsrettigheter 

Det sentrale SafeSeaNet-systemet og de nasjonale SafeSeaNet-systemene skal oppfylle de kravene til fortrolig behandling 

av informasjon som er fastsatt i dette direktiv, og de sikkerhetsprinsippene og spesifikasjonene som er beskrevet i 

grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet, særlig når det gjelder tilgangsrettigheter. 

Medlemsstatene skal identifisere alle brukere som har fått tildelt en rolle og tilgangsrettigheter i samsvar med grensesnitt- 

og funksjonskontrolldokumentet.» 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra 

havner i medlemsstatene og om oppheving av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip (EFT 

L 332 av 28.12.2000, s. 81). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF av 7. september 2005 om forurensning fra skip og om innføring av sanksjoner, herunder 

strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/35/EU 

av 21. november 2012 

om endring av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Opplæring av og utstedelse av sertifikater til sjøfolk er 

regulert ved Den internasjonale sjøfartsorganisasjons 

(IMO) konvensjon om normer for opplæring, sertifikater 

og vakthold for sjøfolk av 1978 («STCW-konven-

sjonen»), som trådte i kraft i 1984 og ble vesentlig 

endret i 1995. 

2)  STCW-konvensjonen ble innarbeidet i unionsretten  

for første gang ved rådsdirektiv 94/58/EF av  

22. november 1994 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(3). Unionsreglene for opplæring av og 

utstedelse av sertifikater til sjøfolk ble senere tilpasset til 

etterfølgende endringer av STCW-konvensjonen, og det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 14.12.2012, 

s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2015 av 

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 29 av 19.5.2016, s. 47. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 69. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. november 2012. 

(3) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 28. 

ble innført en felles unionsordning for anerkjennelse av 

systemene for opplæring av og utstedelse av sertifikater 

til sjøfolk i tredjestater. Disse reglene er som følge av en 

omarbeiding inntatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF(4).  

3)  En konferanse for partene i STCW-konvensjonen, som 

ble avholdt i Manila i 2010, innførte vesentlige 

endringer til STCW-konvensjonen («Manila-

endringene»), nemlig om forebygging av bedrageri i 

forbindelse med sertifikater på området medisinske 

krav, når det gjelder opplæring i sikkerhet, herunder 

mot piratvirksomhet og væpnet ran, og med hensyn til 

opplæring i teknologirelaterte spørsmål. Manila-

endringene innførte også krav til matroser og opprettet 

nye stillingsbetegnelser, for eksempel skipselektriker-

offiserer. 

4)  Alle medlemsstater er part i STCW-konvensjonen, og 

ingen av dem har gjort innsigelse mot Manila-

endringene i samsvar med framgangsmåten for dette 

formål. Medlemsstater bør derfor tilpasse sine 

nasjonale regler til Manila-endringene. En konflikt 

mellom medlemsstatenes internasjonale forpliktelser 

og deres unionsforpliktelser bør unngås. Med tanke på 

skipsfartens globale karakter bør unionsreglene for 

opplæring og utstedelse av sertifikater til sjøfolk være i 

tråd med internasjonale regler. Flere bestemmelser i 

direktiv 2008/106/EF bør derfor endres for å gjenspeile 

Manila-endringene. 

5)  Bedre opplæring for sjøfolk bør omfatte hensikts-

messig teoretisk og praktisk opplæring for å sikre at 

sjøfolkene er kvalifisert til å oppfylle sikkerhets-

standardene og kan håndtere farer og nødssituasjoner. 

6)  Kvalitetsstandarder og systemer for kvalitetsstandarder 

bør utarbeides og gjennomføres idet det tas hensyn til, 

der dette er relevant, europaparlaments- og rådsre-

kommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av en 

europeisk referanseramme for kvalitetssikring av 

yrkesrettet utdanning og opplæring(5) og tilknyttede 

tiltak vedtatt av medlemsstatene.  

  

(4) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

(5) EUT C 155 av 8.7.2009, s. 1. 
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7)  Partene i arbeidslivet i Europa har inngått avtale om 

korteste hviletid for sjøfolk, og direktiv 1999/63/EF(1) 

ble vedtatt for å gjennomføre denne avtalen. Nevnte 

direktiv gir også mulighet for å godkjenne unntak fra 

bestemmelsene om korteste hviletid for sjøfolk. 

Muligheten for å godkjenne unntak bør imidlertid være 

begrenset med hensyn til lengste varighet, hyppighet 

og omfang. Formålet med Manila-endringene var blant 

annet, for å forebygge tretthet, å fastsette objektive 

begrensninger for unntak fra bestemmelsene om 

korteste hviletid for vakthavende personell og sjøfolk 

med oppgaver innenfor sikkerhet og forebygging av 

forurensning. Manila-endringene bør innarbeides i 

direktiv 2008/106/EF på en måte som sikrer sammen-

heng med direktiv 1999/63/EF, som endret ved 

direktiv 2009/13/EF(2). 

8)  I erkjennelse av betydningen av å fastsette minstekrav 

vedrørende sjøfolks arbeids- og levevilkår vil direktiv 

2009/13/EF som angitt i direktivet tre i kraft når 

konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 

2006 trer i kraft. 

9)  Direktiv 2008/106/EF inneholder også en ordning for 

anerkjennelse av systemene for opplæring av og 

utstedelse av sertifikater til sjøfolk i tredjestater. 

Anerkjennelsen gis av Kommisjonen i samsvar med en 

framgangsmåte der Kommisjonen bistås av Det 

europeiske sjøsikkerhetsbyrå («Byrået»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1406/2002(3), og Komiteen for sjøsikkerhet og 

hindring av forurensning fra skip (COSS), nedsatt ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2099/2002(4). De erfaringer som er gjort med 

anvendelsen av nevnte framgangsmåte, tyder på at den 

bør endres, særlig når det gjelder fristen for Kommi-

sjonens beslutning. Ettersom en anerkjennelse krever 

  

(1) Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om 

organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammen-

slutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og 

Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den europeiske 

union (FST) — Vedlegg Europeisk avtale om organisering av 

sjøfolks arbeidstid (EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33). 

(2) Rådsdirektiv 2009/13/EF av 16. februar 2009 om gjennomføring 

av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den 

europeiske union (ECSA) og Den europeiske transportarbeider-

føderasjon (ETF) i tilknytning til Konvensjon om sjøfolks 

arbeids- og levevilkår, 2006 (EUT L 124 av 20.5.2009, s. 30). 

(3) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1. 

(4) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1 

at Byrået foretar en inspeksjon, som må planlegges og 

gjennomføres, og som i de fleste tilfeller innebærer at 

den berørte tredjestat må foreta vesentlige tilpasninger 

for å oppfylle STCW-konvensjonens krav, kan hele 

prosessen ikke gjennomføres på tre måneder. 

Erfaringene viser at en mer realistisk tidsramme i så 

henseende er 18 måneder. Fristen for Kommisjonens 

beslutning bør derfor endres i samsvar med dette, mens 

den anmodende medlemsstats mulighet for midlertidig 

å anerkjenne tredjestatens STCW-system bør 

fastholdes for å opprettholde fleksibiliteten. Videre får 

bestemmelsene om anerkjennelse av yrkeskvalifi-

kasjoner i henhold til europaparlaments- og råds-

direktiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om god-

kjenning av yrkeskvalifikasjoner(5) ikke anvendelse 

når det gjelder anerkjennelse av sjøfolks sertifikater i 

henhold til direktiv 2008/106/EF. 

10)  Tilgjengelig statistikk om sjøfolk i Unionen er 

ufullstendig og ofte unøyaktig, noe som vanskeliggjør 

politikkutformingen i denne sektoren. Detaljerte 

opplysninger om utstedelse av sertifikater til sjøfolk kan 

ikke løse dette problemet fullt ut, men ville helt klart 

bidra. I henhold til STCW-konvensjonen er partene 

forpliktet til å føre et register over alle sertifikater og 

påtegninger samt relevante fornyelser eller andre tiltak 

som påvirker dem. Medlemsstatene er forpliktet til å 

føre et register over utstedte sertifikater og påtegninger. 

For å få så fullstendig informasjon som mulig om 

sysselsettingssituasjonen i Unionen og utelukkende for å 

lette medlemsstatenes og Kommisjonens politikkut-

forming bør medlemsstatene pålegges å oversende 

Kommisjonen utvalgte opplysninger som allerede finnes 

i deres registre over sjøfolks kompetansesertifikater. 

Disse opplysningene bør oversendes med henblikk på 

statistiske analyser alene og skal ikke brukes til 

administrative eller juridiske formål eller kontrollformål. 

Nevnte opplysninger må være i tråd med kravene til 

vern av personopplysninger i Unionen, og følgelig bør 

en bestemmelse om dette innføres i direktiv 

2008/106/EF. 

11)  Resultatene fra analysen av slike opplysninger bør 

brukes til å forutse trender på arbeidsmarkedet med sikte 

på å forbedre sjøfolks valgmuligheter når det gjelder 

karriereplanlegging og utnyttelse av de muligheter for 

yrkesrettet utdanning og opplæring som finnes. Slike 

resultater bør også bidra til bedre yrkesrettet utdanning 

og opplæring.  

  

(5) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 
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12)  For å samle inn opplysninger om sjøfartsyrket i tråd med 

dets utvikling og teknologien bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder tilpasninger av vedlegg V 

til direktiv 2008/106/EF. Bruken av slike delegerte 

rettsakter bør begrenses til tilfeller der endringer i 

STCW-konvensjonen og -regelverket krever endringer i 

nevnte vedlegg. Slike delegerte rettsakter bør videre 

ikke endre bestemmelsene om anonymisering av 

opplysninger som det vises til i nevnte vedlegg. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

13)  Unionens skipsfartssektor har sakkunnskap innen 

sjøfart av høy kvalitet, noe som bidrar til å underbygge 

dens konkurranseevne. Kvaliteten på opplæringen for 

sjøfolk er viktig for konkurranseevnen i denne 

sektoren og for å vekke unionsborgernes, særlig unge 

menneskers, interesse for sjøfartsyrkene. 

14)  For å opprettholde kvalitetskravene med hensyn til 

opplæring for sjøfolk er det nødvendig å forbedre 

tiltakene for å forebygge bedrageri i tilknytning til 

kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater. 

15)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 2008/106/EF er Kommisjonen gitt gjennom-

føringsmyndighet på området for opplæring av og 

utstedelse av sertifikater til sjøfolk. Av samme grunn 

bør Kommisjonen også gis gjennomføringsmyndighet i 

forbindelse med de statistiske opplysninger om sjøfolk, 

som medlemsstatene legger fram for Kommisjonen. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(1).  

16)  Undersøkelsesprosedyren bør anvendes ved vedtakelse 

av tekniske krav som er nødvendige for å sikre en 

hensiktsmessig forvaltning av de statistiske opplys-

ninger nevnt i vedlegg V til direktiv 2008/106/EF, og 

ved vedtakelse av gjennomføringsbeslutninger om 

anerkjennelse og tilbakekalling av anerkjennelse av 

tredjestaters STCW-systemer. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

17)  Manila-endringene trådte i kraft den 1. januar 2012, 

mens overgangsordninger kan benyttes inntil  

1. januar 2017. For å sikre en problemfri overgang til 

de nye reglene bør dette direktiv tillate samme 

overgangsordninger som dem som er fastsatt i Manila-

endringene. 

18)  IMOs sjøsikkerhetskomité bemerket på sitt 89. møte 

behovet for avklaring når det gjelder gjennomføringen 

av Manila-endringene, med hensyn til overgangs-

ordningene som er fastsatt der, og med hensyn til 

STCW-konferansens resolusjon 4, som anerkjenner 

behovet for at fullstendig samsvar må være oppnådd 

innen 1. januar 2017. En slik avklaring ble lagt fram i 

IMO-rundskriv STCW.7/Circ.16 og STCW.7/Circ.17. I 

STCW.7/Circ.16 angis særskilt at gyldigheten til et 

forlenget sertifikat ikke bør strekke seg lengre enn til  

1. januar 2017 for sjøfolk med sertifikater utstedt i 

henhold til de bestemmelser i STCW-konvensjonen som 

gjaldt umiddelbart før 1. januar 2012, og som ikke har 

oppfylt kravene i Manila-endringene, samt for sjøfolk 

som har påbegynt en godkjent fartstid, et godkjent 

utdannings- og opplæringsprogram eller et godkjent 

opplæringskurs før 1. juli 2013. 

19)  Ytterligere forsinkelser av innarbeidingen av Manila-

endringene i unionsretten bør unngås for å opprettholde 

konkurranseevnen til sjøfolk fra Unionen samt for å 

opprettholde sikkerheten om bord på skip gjennom 

oppdatert opplæring. 

20)  Av hensyn til en ensartet gjennomføring av Manila-

endringene i Unionen er det tilrådelig at medlemsstatene 

i forbindelse med innarbeidingen av dette direktiv tar 

hensyn til veiledningen i IMO-rundskriv STCW.7/ 

Circ.16 og STCW.7/Circ.17. 

21)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å tilpasse 

Unionens nåværende regler til internasjonale regler om 

opplæring av og utstedelse av sertifikater til sjøfolk, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av tiltakets omfang eller virkninger bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet.  
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22)  Direktiv 2008/106/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2008/106/EF 

I direktiv 2008/106/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 18) og 19) skal lyde: 

«18) «radioreglement» radioreglementet som er 

vedlagt, eller anses å være vedlagt, Den 

internasjonale telekommunikasjonskonvensjon, 

med endringer, 

19) «passasjerskip» et skip som definert i Den 

internasjonale konvensjon av 1974 om 

sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 

(SOLAS 74), med endringer,» 

b)  Nr. 24) skal lyde: 

«24) «STCW-regelverk» regelverket for opplæring, 

sertifikater og vakthold for sjøfolk, som 

vedtatt ved 1995-konferansens resolusjon 2, i 

gjeldende versjon,» 

c)  Nr. 27 utgår. 

d)  Nr. 28) skal lyde: 

«28) «fartstid» tjeneste om bord på et skip som har 

relevans for utstedelse eller forlengelse av et 

kompetansesertifikat, ferdighetssertifikat eller 

en annen kvalifikasjon,» 

e)  Nye numre skal lyde: 

«32) «GMDSS-radiooperatør» en person som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel IV i  

vedlegg I, 

33) «ISPS-regelverket» det internasjonale regelverk 

for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg 

vedtatt 12. desember 2002 ved resolusjon 2 ved 

konferansen for avtalestater til SOLAS 74, i 

gjeldende versjon, 

34) «skipets sikkerhetsoffiser» den person om bord 

på et skip som er ansvarlig overfor skipsføreren 

og utpekt av rederiet som ansvarlig for 

sikkerheten på skipet, herunder gjennom-

føringen og vedlikeholdet av skipets sikkerhets-

plan og kontakt med rederiets sikkerhetsoffiser 

og havneanleggets sikkerhetsansvarlige, 

35) «sikkerhetsoppgaver» omfatter alle sikkerhets-

oppgaver og -plikter om bord på skip som 

definert i kapittel XI/2 i SOLAS 1974, med 

endringer, og ISPS-regelverket, 

36) «kompetansesertifikat» et sertifikat som er 

utstedt og påtegnet til skipsførere, offiserer og 

GMDSS-radiooperatører i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel II, III, IV eller VII i 

vedlegg I, og som gir dets rettmessige 

innehaver rett til å tjenestegjøre i en stilling og 

utføre de funksjoner den omfatter på det 

ansvarsnivået som er angitt i sertifikatet, 

37) «ferdighetssertifikat» et sertifikat, med unntak 

av kompetansesertifikat, utstedt til en sjømann, 

og som angir at de relevante kravene til 

opplæring, kompetanse eller fartstid i dette 

direktiv er oppfylt, 

38) «underlagsdokument» dokumentasjon, med 

unntak av kompetansesertifikat eller ferdighets-

sertifikat, som anvendes til å fastslå at de 

relevante kravene i dette direktiv er oppfylt, 

39) «skipselektrikeroffiser» en offiser som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel III i vedlegg I, 

40) «matros» et mannskapsmedlem som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel II i vedlegg I, 

41) «motormann» et mannskapsmedlem som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel III i vedlegg I, 

42) «skipselektriker» et mannskapsmedlem som er 

kvalifisert i samsvar med kapittel III i 

vedlegg I.»  
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2)  I artikkel 3 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 

å sikre at sjøfolk som tjenestegjør på et skip som nevnt i 

artikkel 2, minst har fått opplæring i samsvar med kravene 

i STCW-konvensjonen slik de er gjengitt i vedlegg I til 

dette direktiv, og innehar et sertifikat som definert i 

artikkel 1 nr. 36 og 37 og/eller underlagsdokumenter som 

fastsatt i artikkel 1 nr. 38.» 

3)  Artikkel 4 utgår. 

4)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Kompetansesertifikater, ferdighetssertifikater 

og påtegninger» 

b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal påse at kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater utstedes bare til 

kandidater som oppfyller kravene i denne artikkel.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3. Kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater 

skal utstedes i samsvar med nr. 3 i regel I/2 i vedlegget 

til STCW-konvensjonen.» 

d)  Nytt nummer skal lyde: 

«3a.  Kompetansesertifikater skal utstedes bare av 

medlemsstatene, etter kontroll av at alle nødvendige 

underlagsdokumenter er ekte og gyldige og i 

samsvar med bestemmelsene i denne artikkel.» 

e)  I slutten av nr. 5 skal nytt punktum lyde: 

 «Påtegninger som attesterer utstedelse av et 

kompetansesertifikat, og påtegninger som attesterer et 

ferdighetssertifikat utstedt til skipsførere og offiserer i 

samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i vedlegg I, skal 

bare utstedes dersom alle krav i STCW-konvensjonen 

og dette direktiv er overholdt.» 

f)  Nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6)  En medlemsstat som anerkjenner et 

kompetansesertifikat, eller et ferdighetssertifikat, som 

er utstedt til skipsførere og offiserer i samsvar med 

regel V/1-1 og V/1-2 i vedlegget til STCW-

konvensjonen i henhold til framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 19 nr. 2 i dette direktiv, skal påtegne nevnte 

sertifikat for å attestere sin anerkjennelse bare etter at 

den har sikret at sertifikatet er ekte og gyldig. 

Påtegningsformularet som brukes, skal være i samsvar 

med nr. 3 i avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket. 

7.  Påtegningene nevnt i nr. 5 og 6 

a)  kan utstedes som egne dokumenter, 

b)  skal bare utstedes av medlemsstatene, 

c)  skal alle ha et entydig nummer, med unntak av 

påtegningene som attesterer utstedelsen av et 

kompetansesertifikat, som kan ha samme 

nummer som kompetansesertifikatet, forutsatt at 

dette har et entydig nummer, og 

d)  skal alle utløpe når det påtegnede kompetanse-

sertifikat eller ferdighetssertifikat som er utstedt 

til skipsførere og offiserer i samsvar med regel 

V/1-1 og V/1-2 i vedlegget til STCW-konven-

sjonen, utløper eller trekkes tilbake, midlertidig 

oppheves eller erklæres ugyldig av medlems-

staten eller tredjestaten som har utstedt det, og i 

alle tilfeller ikke senere enn fem år etter 

utstedelsesdato.», 

g)  Nye numre skal lyde: 

«11.  Alle som søker om sertifikat, skal legge fram 

tilfredsstillende bevis på 

a)  sin identitet, 

b)  at de minst oppfyller alderskravet angitt i reglene 

i vedlegg I for kompetansesertifikatet eller 

ferdighetssertifikatet det søkes om, 

c)  at de oppfyller kravene til medisinsk skikkethet 

angitt i avsnitt A-III/9 i STCW-regelverket, 

d)  at de har opptjent fartstid og fullført enhver 

tilknyttet obligatorisk opplæring som beskrevet i 

reglene oppført i vedlegg I for kompetanse-

sertifikatet eller ferdighetssertifikatet som det 

søkes om, og 

e)  at de oppfyller kompetansestandardene beskrevet i 

reglene oppført i vedlegg I for stillingene, 

funksjonene og ansvarsnivåene som skal angis i 

kompetansesertifikatets påtegning.  
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Dette nummer skal ikke få anvendelse på 

anerkjennelse av påtegninger i henhold til regel I/10 

i STCW-konvensjonen. 

12. Hver medlemsstat skal forplikte seg til å 

a)  føre ett eller flere registre over alle kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater og 

påtegninger for skipsførere og offiserer og 

eventuelt mannskap som er utstedt, har utløpt 

eller er fornyet, midlertidig opphevet, erklært 

ugyldig eller meldt tapt eller ødelagt samt over 

dispensasjoner som er gitt, 

b)  gjøre opplysninger om statusen til kompetanse-

sertifikater, påtegninger og dispensasjoner 

tilgjengelige for andre medlemsstater eller parter 

i STCW-konvensjonen og for rederier som 

ønsker å kontrollere at kompetansesertifikater 

og/eller sertifikater som er utstedt til skipsførere 

og offiserer i samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 

i vedlegg I, og som forelegges dem av sjøfolk 

som ønsker å få dem anerkjent i henhold til regel 

I/10 i STCW-konvensjonen, eller som søker 

ansettelse om bord på et skip, er ekte og gyldige. 

13.  Fra 1. januar 2017 skal de opplysninger som 

skal gjøres tilgjengelige i samsvar med nr. 12 

bokstav b), gjøres tilgjengelige i elektronisk form.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Opplysninger til Kommisjonen 

 Hver medlemsstat skal hvert år gjøre tilgjengelig for 

Kommisjonen opplysningene som er angitt i vedlegg V til 

dette direktiv om kompetansesertifikater, påtegninger som 

attesterer anerkjennelse av kompetansesertifikater samt på 

frivillig grunnlag ferdighetssertifikater utstedt til 

mannskap i samsvar med kapittel II, III og VII i vedlegget 

til STCW-konvensjonen, med henblikk på statistiske 

analyser alene og utelukkende for bruk av medlemsstatene 

og Kommisjonen i politikkutforming.». 

6)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

«1a.  For skip som gis fordelene som følger av 

STCW-konvensjonens bestemmelser om fart nær 

kystlandet, som omfatter fart utenfor kysten til en 

annen medlemsstat eller en annen STCW-konven-

sjonspart, innenfor grensene av deres definisjon av fart 

nær kystlandet, skal en medlemsstat inngå en 

overenskomst med de berørte medlemsstater eller 

parter, som angir både detaljene for de aktuelle 

handelsområder og andre relevante bestemmelser.», 

b)  Nye numre skal lyde: 

«3a.  Kompetansesertifikater for sjøfolk som er 

utstedt av en medlemsstat eller en part i STCW-

konvensjonen, som gjelder innenfor dens definerte 

grenser for fart nær kystlandet, kan godtas av andre 

medlemsstater når det gjelder tjeneste innenfor deres 

definerte grenser for fart nær kystlandet, forutsatt at 

de berørte medlemsstater eller parter utarbeider 

detaljene for de berørte handelsområder og øvrige 

relevante betingelser for dette. 

3b.  Medlemsstater som definerer fart nær 

kystlandet, skal i samsvar med bestemmelsene i denne 

artikkel 

a)  oppfylle prinsippene som gjelder for fart nær 

kystlandet som beskrevet i avsnitt A-I/3 i STCW-

regelverket, 

b)  innarbeide grenser for fart nær kystlandet i 

påtegningene som utstedes i henhold til artikkel 

5.» 

7)  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe og iverksette egnede 

tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i 

forbindelse med sertifikater og påtegninger som er utstedt, 

og skal fastsette sanksjoner som er virkningsfulle, står i 

forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.» 

8)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal fastsette metoder og 

framgangsmåter for å foreta en upartisk undersøkelse 

av enhver innrapportert inkompetanse, handling, 

unnlatelse eller sikkerhetsrisiko som direkte kan true 

sikkerheten for liv eller eiendom til sjøs eller 

havmiljøet, og som utøves av innehavere av 

kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater eller 

påtegninger utstedt av denne medlemsstaten i 

forbindelse med utførelsen av arbeidsoppgavene 

tilknyttet deres kompetansesertifikater og ferdighets-

sertifikater, samt for å tilbakekalle, midlertidig 

oppheve og erklære ugyldig slike kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater av nevnte grunner 

og for å forhindre bedrageri.  
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2.  Medlemsstatene skal treffe og iverksette 

egnede tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig 

praksis i forbindelse med utstedte kompetanse-

sertifikater og ferdighetssertifikater og påtegninger.» 

b)  I nr. 3 skal innledende ordlyd lyde: 

«Sanksjoner eller disiplinære sanksjoner skal særlig 

fastsettes og pålegges dersom» 

9)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  all opplæring, vurdering av kompetanse, 

utstedelse av sertifikater, herunder 

legeattester, påtegning og fornyelse av 

gyldighet som utføres av ikke-statlige 

organer eller foretak som står under deres 

myndighet, blir løpende overvåket innenfor 

rammen av et kvalitetsstandardsystem for å 

sikre at de definerte målene nås, herunder 

dem som angår instruktørers og sensorers 

kvalifikasjoner og erfaring, i samsvar med 

avsnitt A-I/8 i STCW-regelverket,» 

ii)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  det i de tilfellene statlige organer eller 

foretak utfører slik virksomhet, finnes et 

kvalitetsstandardsystem i samsvar med 

avsnitt A-I/8 i STCW-regelverket,» 

iii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) målene for utdanning og opplæring og de 

tilhørende kvalitetsstandardene for 

kompetanse som skal oppnås, er klart og 

tydelig definert, og at de nivåer for 

kunnskap, forståelse og ferdighet som 

tilsvarer eksamenene og vurderingene som 

kreves i henhold til STCW-konvensjonen, er 

fastsatt,» 

b)  I nr. 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  alle gjeldende bestemmelser i STCW-konven-

sjonen og -regelverket, herunder endringer, 

omfattes av kvalitetsstandardsystemet. Medlems-

statene kan også la dette systemet omfatte andre 

gjeldende bestemmelser i dette direktiv.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  En rapport om hver vurdering som er utført i 

samsvar med nr. 2, skal oversendes til Kommisjonen 

av den berørte medlemsstat, i samsvar med formatet 

angitt i avsnitt A-I/7 i STCW-regelverket, innen seks 

måneder fra datoen da vurderingen fant sted.» 

10) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Medisinske krav 

1.  Hver medlemsstat skal fastsette krav til medisinsk 

skikkethet for sjøfolk og framgangsmåter for utstedelse av 

en legeattest i samsvar med denne artikkel og avsnitt A-I/9 

i STCW-regelverket, idet det eventuelt tas hensyn avsnitt 

B-I/9 i STCW-regelverket. 

2.  Hver medlemsstat skal sikre at de som har ansvar 

for å vurdere sjøfolks medisinske skikkethet, er praktise-

rende leger som er anerkjent av nevnte medlemsstat til å 

gjennomføre legeundersøkelser av sjøfolk, i samsvar med 

avsnitt A-I/9 i STCW-regelverket. 

3.  Alle sjøfolk som er innehavere av et kompetanse-

sertifikat eller et ferdighetssertifikat som er utstedt i 

henhold til bestemmelsene i STCW-konvensjonen, og som 

tjenestegjør til sjøs, skal også inneha en gyldig legeattest 

utstedt i samsvar med denne artikkel og avsnitt A-I/9 i 

STCW-regelverket. 

4.  Den som søker om legeattest, skal 

a)  ha fylt 16 år, 

b)  legge fram tilstrekkelig bevis på sin identitet, og 

c)  oppfylle de gjeldende krav til medisinsk skikkethet 

fastsatt av berørte medlemsstat. 

5.  Legeattester skal være gyldige i høyst to år, med 

mindre berørte sjømann er under 18 år; i så fall skal den 

lengste gyldighetsperioden være ett år. 

6.  Dersom gyldighetsperioden for en legeattest 

utløper under en reise, skal regel I/9 i vedlegget til 

STCW-konvensjonen få anvendelse.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/299 

 

 

7.  I hastetilfeller kan en medlemsstat tillate at en 

sjømann arbeider uten en gyldig legeattest. I slike 

tilfeller skal regel I/9 i vedlegget til STCW-

konvensjonen få anvendelse.» 

11)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Fornyelse av kompetansesertifikater og 

ferdighetssertifikater» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Enhver skipsfører og offiser skal for å kunne 

fortsette å tjenestegjøre om bord på tankskip, 

oppfylle kravene i nr. 1, og det kreves at 

vedkommende med minst fem års mellomrom 

dokumenterer at vedkommende fortsatt innehar den 

faglige kompetanse til å arbeide på tankskip i 

henhold til punkt 3 i avsnitt A-I/11 i STCW-

regelverket.», 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Hver medlemsstat skal sammenligne 

kompetansestandardene som er fastsatt for søkere til 

kompetansesertifikater utstedt før 1. januar 2017, med 

dem som er angitt for det relevante kompetanse-

sertifikat i del A i STCW-regelverket, og avgjøre om 

det er nødvendig å kreve at innehaverne av slike 

kompetansesertifikater gjennomfører egnet opplæring 

for å oppfriske og ajourføre sine kunnskaper, eller om 

deres kompetanse skal vurderes.» 

d)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  For å ajourføre kunnskapene til skipsførere, 

offiserer og radiooperatører skal hver medlemsstat 

sørge for at teksten til nylige endringer av nasjonale 

og internasjonale regelverk om sikkerhet for 

menneskeliv til sjøs, sikkerhet og vern av havmiljøet, 

gjøres tilgjengelig for skip som har tillatelse til å seile 

under vedkommende medlemsstats flagg, samtidig 

som artikkel 14 nr. 3 bokstav b) og artikkel 18 

overholdes.» 

12) I artikkel 13 oppheves nr. 2. 

13) I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal ny bokstav f) og g) lyde: 

«f)  sjøfolk på et av deres skip har gjennomgått 

opplæring for å oppfriske og ajourføre sine 

kunnskaper som fastsatt i STCW-konvensjonen, 

g)  det om bord på alle skip opprettholdes en 

effektiv muntlig kommunikasjon i samsvar med 

punkt 3 og 4 i kapittel V i regel 14 i SOLAS 74 

med endringer.», 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Rederiene skal sikre at skipsførere, offiserer og 

annet personale som er tildelt særlige oppgaver og 

ansvarsområder om bord på roro-passasjerskip, har 

fullført grunnleggende opplæring for å oppnå de 

kvalifikasjoner som er hensiktsmessige i forhold til 

den stilling som skal fylles, og oppgaver og 

ansvarsområder som skal ivaretas, idet det tas 

hensyn til veiledningen i avsnitt B-I/14 i STCW-

regelverket.» 

14) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Skikkethet til tjeneste 

1.  For å forhindre tretthet skal medlemsstatene 

a)  fastsette og håndheve bestemmelser om hviletid for 

vakthavende personell og for personell med 

arbeidsoppgaver som omfatter særskilte oppgaver som 

gjelder sikkerhet og forebygging av forurensning i 

samsvar med nr. 3-13, 

b)  kreve at vaktsystemene organiseres slik at 

vakthavende personells effektivitet ikke reduseres av 

tretthet, og at arbeidsoppgavene utformes slik at 

mannskap som har første vakt på begynnelsen av en 

reise og mannskap som har påfølgende avløsende 

vakter, er tilstrekkelig uthvilt og skikket til tjeneste på 

alle andre måter. 

2.  Medlemsstatene skal påse at det treffes hensikts-

messige tiltak for å forebygge rusmiddelmisbruk i 

samsvar med bestemmelsene i denne artikkel. 

3.  Medlemsstatene skal ta høyde for den fare som 

trette sjøfolk utgjør, særlig sjøfolk med arbeidsoppgaver 

som omfatter oppgaver i forbindelse med trygg og sikker 

drift av et skip. 

4.  Enhver person som er tildelt oppgave som 

vakthavende offiser eller mannskap som inngår i vakten, 

og personell med arbeidsoppgaver som omfatter særskilte 

oppgaver som gjelder sikkerhet og forebygging av 

forurensning, skal ha en hvileperiode på minst 

a)  ti timer over en 24-timersperiode og  
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b)  77 timer over en syvdagersperiode. 

5.  Hviletiden kan inndeles i høyst to perioder, der den 

ene skal være minst seks timer lang, og intervallet mellom 

to hvileperioder som følger etter hverandre, skal ikke 

overstige 14 timer. 

6.  Bestemmelsene om hviletid fastsatt i nr. 4 og 5 får 

ikke nødvendigvis anvendelse i nødssituasjoner eller under 

uvanlige driftsforhold. Mønstringer, brann- og livbåt-

øvelser og øvelser foreskrevet i nasjonale lover og 

forskrifter og i internasjonale dokumenter, skal gjennom-

føres på en måte som reduserer forstyrrelse av hviletider til 

et minimum og ikke forårsaker tretthet. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at vaktplaner slås opp på 

et lett tilgjengelig sted. Vaktplanene skal utformes i et 

standardformat på det eller de språk som er skipets 

arbeidsspråk, samt på engelsk. 

8.  Ved beredskapsvakt, for eksempel når et maskinrom 

er ubemannet, skal vedkommende sjømann ha en 

tilfredsstillende hviletid i kompensasjon dersom den 

normale hviletiden blir avbrutt av utkallinger i forbindelse 

med arbeidet.  

9.  Medlemsstatene skal kreve at sjøfolks daglige 

hviletid registreres i et standardisert format, på det eller de 

arbeidsspråk som er skipets arbeidsspråk samt på engelsk, 

for å gjøre det mulig å overvåke og kontrollere at denne 

artikkel overholdes. Sjøfolkene skal motta en kopi av de 

registrerte opplysninger som gjelder dem, som skal 

påtegnes av skipsføreren, eller en person bemyndiget av 

skipsføreren, og av sjøfolkene.  

10.  Uten at dette berører reglene fastsatt i nr. 3–9 skal 

skipsføreren ha rett til å kreve at en sjømann arbeider det 

antall timer som er nødvendig for å trygge skipets, de 

ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhet, eller 

for å bistå andre skip eller personer i havsnød. I samsvar 

med dette kan skipsføreren se bort fra planlagt hviletid og 

kreve at en sjømann arbeider det antall timer som er 

nødvendig, inntil normaltilstand er gjenopprettet. Så snart 

som praktisk mulig etter at normaltilstand er gjenopprettet, 

skal skipsføreren påse at sjøfolk som har arbeidet under 

planlagt hviletid, gis en passende hviletid. 

11.  Idet det tas behørig hensyn til de allmenne prin-

sippene om vern av arbeidstakeres helse og sikkerhet og i 

tråd med direktiv 1999/63/EF kan medlemsstatene, 

gjennom nasjonale lover og forskrifter eller en fram-

gangsmåte for vedkommende myndighet, godkjenne eller 

registrere tariffavtaler som tillater fritak fra den påkrevde 

hviletiden fastsatt i nr. 4 bokstav b) og nr. 5 i denne 

artikkel, forutsatt at hviletiden er på minst 70 timer for 

enhver sjudagersperiode og at begrensningene fastsatt i 

nr. 12 og 13 i denne artikkel overholdes. Slike fritak skal 

så langt som mulig oppfylle de fastsatte standardene, men 

kan ta hensyn til hyppigere eller lengre friperioder eller til 

innvilgning av avspasering til vakthavende sjøfolk eller 

sjøfolk som arbeider om bord på skip på korte reiser. 

Fritakene skal så langt det er mulig ta i betraktning 

veiledningene om forebygging av tretthet angitt i avsnitt 

B-VIII/1 i STCW-regelverket. Fritak fra bestemmelsene 

om korteste hviletid for sjøfolk i nr. 4 bokstav a) i denne 

artikkel skal ikke tillates. 

12.  Fritakene nevnt i nr. 11 fra den ukentlige hviletiden 

angitt i nr. 4 bokstav b) skal ikke gis for mer enn to 

etterfølgende uker. Tiden mellom to fritaksperioder om 

bord skal være minst dobbelt så lang som den tiden 

unntaket gjelder. 

13.  Innenfor rammen av mulige fritak fra nr. 5 nevnt i 

nr. 11 kan den korteste hviletiden i løpet av en  

24-timersperiode i samsvar med nr. 4 bokstav a) deles inn 

i høyst tre hvileperioder, hvorav en skal være på minst 

seks timer og ingen av de andre to skal være kortere enn 

en time. Det skal ikke gå mer enn 14 timer mellom to 

hvileperioder. Fritak skal ikke være lengre enn to  

24-timersperioder i løpet av en sjudagersperiode. 

14.  Medlemsstatene skal for å forebygge alkoholmisbruk 

fastsette en grense for alkoholinnhold i blodet på høyst 

0,05 % eller 0,25 mg/l alkohol i utåndingsluften eller en 

mengde alkohol som gir slike alkoholkonsentrasjoner, for 

skipsførere, offiserer og andre sjøfolk når de utfører 

arbeidsoppgaver tilknyttet sikkerheten, beskyttelse eller 

havmiljøet.». 

15) I artikkel 17 nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c)  utstede sertifikatene nevnt i artikkel 5,». 

16) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Godkjenning av kompetansesertifikater og 

ferdighetssertifikater»  
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b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Sjøfolk som ikke innehar kompetansesertifikater 

utstedt av medlemsstater og/eller ferdighetssertifikater 

utstedt av medlemsstater til skipsførere og offiserer i 

samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i STCW-

konvensjonen, kan gis tillatelse til å tjenestegjøre på 

skip som seiler under en medlemsstats flagg, forutsatt 

at det er truffet en beslutning om anerkjennelse av 

deres kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat etter 

framgangsmåten fastsatt i nr. 2–6 i denne artikkel.» 

c)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  En medlemsstat som gjennom påtegning har til 

hensikt å anerkjenne kompetansesertifikater og/eller 

ferdighetssertifikater som nevnt i nr. 1, som er 

utstedt av en tredjestat til en skipsfører, offiser eller 

radiooperatør for tjenestegjøring på skip som seiler 

under medlemsstatens flagg, skal legge fram for 

Kommisjonen en begrunnet anmodning om 

anerkjennelse av nevnte tredjestat.» 

d)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Beslutning om anerkjennelse av en tredjestat skal 

treffes av Kommisjonen. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 28 nr. 2, senest 18 måneder 

etter datoen for anmodningen om anerkjennelse. 

Medlemsstaten som legger fram anmodningen, kan 

beslutte å ensidig anerkjenne tredjestaten inntil 

beslutning treffes i henhold til dette nummer.». 

17) I artikkel 20 skal nr. 6 lyde: 

«6.  Beslutning om å tilbakekalle en anerkjennelse skal 

treffes av Kommisjonen. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 28 nr. 2. De berørte medlemsstater skal treffe 

egnede tiltak for å gjennomføre beslutningen.» 

18) I artikkel 22 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Uansett hvilket flagg de seiler under, skal alle skip, 

med unntak av de typer av skip som unntas i samsvar med 

artikkel 2, når de befinner seg i en medlemsstats havn, 

være underlagt havnestatskontroll utført av kontrollører 

som er behørig bemyndiget av nevnte medlemsstat, for å 

kontrollere at alle sjøfolk som tjenestegjør om bord, og 

som er pålagt å ha et kompetansesertifikat og/eller et 

ferdighetssertifikat og/eller underlagsdokumenter i 

samsvar med STCW-konvensjonen, innehar et slikt 

kompetansesertifikat eller en gyldig dispensasjon og/eller 

et ferdighetssertifikat og/eller underlagsdokumenter.» 

19) I artikkel 23 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Kontroll av at alle sjøfolk som tjenestegjør om bord, 

og som er pålagt å ha kompetansesertifikat og/eller 

ferdighetssertifikat i samsvar med STCW-konven-

sjonen, innehar slikt kompetansesertifikat eller en 

gyldig dispensasjon og/eller et ferdighetssertifikat, 

eller kan framlegge underlagsdokumenter på at en 

søknad om påtegning som bekrefter anerkjennelse  

av et kompetansesertifikat, er lagt fram for 

myndighetene i flaggstaten.» 

20) I artikkel 23 skal nr. 2 lyde: 

a)  Innledningen skal lyde: 

«2.  Det skal gjennomføres en vurdering av om 

sjøfolkene på skipet er egnet til å opprettholde 

standardene for vakthold og sikkerhet, alt etter hva 

som er relevant, i samsvar med del A i STCW-

regelverket dersom det er åpenbare grunner til å anta 

at slike standarder ikke overholdes som følge av at 

ett eller flere av følgende forhold har inntruffet:» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  Skipet har på annen måte blitt drevet slik at det 

utgjør en fare for mennesker, eiendom eller 

miljøet, eller setter sikkerheten i fare.» 

21) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Opplysninger til bruk for statistiske formål 

1.  Medlemsstatene skal oversende opplysningene 

oppført i vedlegg V til Kommisjonen med henblikk på 

statistiske analyser alene. Slike opplysninger kan ikke 

brukes for administrative eller juridiske formål eller 

kontrollformål, og er utelukkende for bruk av 

medlemsstatene og Kommisjonen ved politikkutforming. 

2.  Medlemsstatene skal gjøre nevnte opplysninger 

tilgjengelige for Kommisjonen hvert år og i elektronisk 

format, og de skal omfatte opplysninger registrert inntil 

31. desember foregående år. Medlemsstatene skal 

beholde alle eiendomsretter til opplysningene i 

rådataformat. Ferdig statistikk som er utarbeidet på 

grunnlag av slike opplysninger, skal gjøres offentlig 

tilgjengelig i samsvar med bestemmelsene om innsyn og 

vern av opplysninger i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1406/2002.  
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3.  For å sikre vern av personopplysninger skal 

medlemsstatene anonymisere alle personopplysninger 

som angitt i vedlegg V ved bruk av programvare som er 

levert eller godkjent av Kommisjonen, før opplysningene 

oversendes til Kommisjonen. Kommisjonen skal bare 

bruke disse anonymiserte opplysningene. 

4.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal påse at tiltak 

for innsamling, oversending, lagring, analyse og 

spredning av slike opplysninger er utformet på en måte 

som tillater statistiske analyser. 

Ved anvendelse av første ledd skal Kommisjonen vedta 

detaljerte tiltak med hensyn til de tekniske krav som er 

nødvendige for å sikre hensiktsmessig forvaltning av de 

statistiske opplysningene. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 28 nr. 2.» 

22) Artikkel 27 skal lyde: 

«Artikkel 27 

Endring 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 27a, som endrer 

vedlegg V til dette direktiv med hensyn til særskilt og 

relevant innhold og nærmere opplysninger om de 

opplysninger som medlemsstatene skal framlegge, 

forutsatt at slike rettsakter begrenses til å ta hensyn til 

endringene i STCW-konvensjonen og STCW-regelverket 

og ivaretar vernet av personopplysninger. Slike delegerte 

rettsakter skal ikke endre bestemmelsene om 

anonymisering av opplysninger som fastsatt i artikkel 

25a nr. 3.» 

23) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 27a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

denne artikkel. 

2.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 27 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 3. januar 2013. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest 4. april 2017. Den delegerte 

myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av 

samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 27 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 skal tre i kraft dagen 

etter den er kunngjort i Den europeiske unions tidende 

eller på et senere tidspunkt som angis i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av eventuelle delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig 

om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 27 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet gjør innsigelser mot den innen to måneder fra 

den dag da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 

Rådet, eller før utløpet av nevnte frist, dersom både 

Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommi-

sjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder.» 

24) Artikkel 28 skal lyde: 

«Artikkel 28 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet 

og hindring av forurensning fra skip (COSS), nedsatt  

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2099/2002(*). Nevnte komité skal være en komité i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll 

med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom 

Komiteen ikke avgir en uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 

nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får 

anvendelse. 

  

(*) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. 

(**) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.»  
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25) Artikkel 29 skal lyde: 

«Artikkel 29 

Sanksjoner 

 Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for 

overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i 

henhold til artikkel 3, 5, 7, 9–15, 17, 18, 19, 22–24 og 

vedlegg I, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at sanksjonene anvendes. Sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende.» 

26) Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Overgangsbestemmelser 

 For sjøfolk som har påbegynt godkjent fartstid, et godkjent 

utdannings- og opplæringsprogram eller et godkjent 

opplæringskurs før 1. juli 2013, kan medlemsstatene inntil 

1. januar 2017 fortsette å utstede, anerkjenne og påtegne 

kompetansesertifikater i samsvar med kravene i dette 

direktiv, på samme måte som før 3. januar 2013. 

 Inntil 1. januar 2017 kan medlemsstatene fortsette å 

fornye og forlenge kompetansesertifikater og påtegninger 

i samsvar med kravene i dette direktiv, på samme måte 

som før 3. januar 2013.» 

27) Artikkel 33 utgår. 

28)  Dette nummer vedrører ikke den norske versjonen. 

29)  I vedleggene gjøres følgende endringer: 

a)  Vedlegg I til direktiv 2008/106/EF erstattes med 

vedlegg I til dette direktiv. 

b)  Vedlegg II til direktiv 2008/106/EF endres som 

angitt i vedlegg II til dette direktiv. 

c)  Teksten i vedlegg III til dette direktiv tilføyes som 

vedlegg V til direktiv 2008/106/EF. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Uten at det berører artikkel 30 i direktiv 2008/106/EF, 

som endret ved artikkel 1 nr. 26 i dette direktiv, skal 

medlemsstatene sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 4. juli 2014, 

og med hensyn til artikkel 1 nr. 5 i dette direktiv innen  

4. januar 2015. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 21. november 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

OPPLÆRINGSKRAV I STCW-KONVENSJONEN SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.  Reglene i dette vedlegg utfylles av de obligatoriske bestemmelsene i del A i STCW-regelverket, med unntak av 

kapittel VIII, regel VIII/2. 

 Enhver henvisning til et krav i en regel utgjør også en henvisning til tilsvarende avsnitt i del A i STCW-regelverket. 

2.  Del A i STCW-regelverket inneholder kompetansestandarder som søkere må oppfylle for å få utstedt eller fornyet 

kompetansesertifikatene i henhold til bestemmelsene i STCW-konvensjonen. For å klargjøre sammenhengen 

mellom bestemmelsene om utstedelse av alternative sertifikater i kapittel VII og bestemmelsene om utstedelse av 

sertifikater i kapittel II, III og IV, er kompetansen som beskrives i kompetansestandardene samlet i passende 

grupper under følgende sju funksjoner: 

1)  Navigering. 

2)  Lasting, lossing og stuing. 

3)  Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord. 

4)  Maskineri. 

5)  Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner. 

6)  Vedlikehold og reparasjoner. 

7)  Radiokommunikasjon. 

 på følgende ansvarsnivåer: 

1)  Ledelsesnivå. 

2)  Driftsnivå. 

3)  Støttenivå. 

 Funksjonene og ansvarsnivåene er angitt i undertitlene umiddelbart over tabellene med kompetansestandarder i 

kapittel II, III og IV i del A i STCW-regelverket. 

KAPITTEL II 

SKIPSFØRER OG DEKKSAVDELING 

Regel II/1 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer 

1.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller 

mer, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha godkjent fartstid på minst 12 måneder innenfor rammen av et godkjent opplæringsprogram som omfatter 

opplæring om bord som oppfyller kravene i avsnitt A-II/1 i STCW-regelverket, og som er dokumentert i en 

godkjent opplæringsbok, eller ha minst 36 måneders godkjent fartstid,  
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2.3  i den obligatoriske fartstiden ha utført oppgaver tilknyttet brovakt under tilsyn av skipsfører eller en kvalifisert 

offiser i minst seks måneder, 

2.4  oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV, alt etter hva som er relevant, for utføring av særskilte oppgaver 

tilknyttet radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, 

2.5  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene angitt i avsnitt A-II/1 i 

STCW-regelverket, og 

2.6  oppfylle kompetansestandarden angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Regel II/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer 

Sk ip sfø rer  og overs tyrmann på  sk ip  med b ru t totonnasj e  på  3  000  e l le r  mer  

1.  Enhver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer, skal ha et 

kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer, og ha følgende godkjente fartstid i denne stillingen: 

2.1.1  for sertifikat som overstyrmann, minst 12 måneder, og 

2.1.2  for sertifikat som skipsfører, minst 36 måneder – tidsrommet kan imidlertid reduseres til minst 

24 måneder dersom minst 12 måneder av denne fartstiden er opptjent som overstyrmann, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/2 i STCW-

regelverket for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer. 

Sk ip sfø rer  og overs tyrmann på  sk ip  med b ru t totonnasj e  på  me l lom 500 og 3  000  

3.  Enhver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000 skal ha et 

kompetansesertifikat. 

4.  Alle som søker om sertifikat, skal 

4.1  for sertifikat som overstyrmann oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer, 

4.2  for sertifikat som skipsfører oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med 

bruttotonnasje på 500 eller mer, og ha godkjent fartstid på minst 36 måneder i denne stillingen – dette 

tidsrommet kan imidlertid reduseres til minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av denne fartstiden er 

opptjent som overstyrmann, og 

4.3  ha fullført godkjent opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/2 i STCW-regelverket 

for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000. 

Regel II/3 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen og som 

skipsfører på skip med bruttotonnasje på under 500 

Sk ip  som ikk e an vend es  i  fa r t  nær k yst land et  

1.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre 

enn 500 som ikke anvendes i fart nær kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat for skip med bruttotonnasje på 

500 eller mer.  
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2.  Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som ikke anvendes i 

fart nær kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat for skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000. 

Skip  som an vend es  i  fa r t  nær k yst land et  

Ansvarshavende vaktoffiser på broen 

3.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som 

anvendes i fart nær kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat. 

4.  Alle som søker om sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 

mindre enn 500 som anvendes i fart nær kystlandet, skal 

4.1  ha fylt 18 år, 

4.2  ha fullført 

4.2.1  spesialopplæring som omfatter relevant fartstid i et tilstrekkelig tidsrom i samsvar med medlemsstatens 

krav, eller 

4.2.2  minst 36 måneders godkjent fartstid i dekksavdelingen, 

4.3  oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV, alt etter hva som er relevant, for utføring av særskilte oppgaver 

tilknyttet radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, 

4.4  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/3 i STCW-

regelverket for ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som 

anvendes i fart nær kystlandet, og 

4.5  oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Skipsfører 

5.  Enhver skipsfører som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som anvendes i fart 

nært kystlandet, skal ha et kompetansesertifikat. 

6.  Alle som søker om sertifikat som skipsfører på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som 

anvendes i fart nær kystlandet, skal 

6.1  ha fylt 20 år, 

6.2  ha minst 12 måneders godkjent fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på broen, 

6.3  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/3 i STCW-

regelverket for skipsførere på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som anvendes i fart nær kystlandet, 

og 

6.4  oppfylle kompetansestandarden angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Fritak 

7.  Dersom administrasjonen finner at skipets størrelse og forholdene på turen er slik at det ville være urimelig eller 

praktisk umulig å gjøre kravene i denne regel og i avsnitt A-II/3 i STCW-regelverket gjeldende fullt ut, kan den i 

tilsvarende omfang frita skipsføreren og ansvarshavende vaktoffiser på broen på et slikt skip eller klasse av skip fra 

enkelte av kravene, idet det tas hensyn til sikkerheten for alle skip som seiler i samme farvann. 

Regel II/4 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten 

1.  Alt mannskap som inngår i brovakten på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, unntatt mannskap 

under opplæring og mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat for funksjonene de 

ivaretar.  
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2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 16 år, 

2.2  ha fullført 

2.2.1  godkjent fartstid, herunder minst seks måneders opplæring og praksis, eller 

2.2.2  spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på et skip, som omfatter godkjent fartstid på et 

sjøgående skip i minst to måneder, og 

2.3  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/4 i STCW-regelverket. 

3.  Fartstiden, opplæringen og praksisen som kreves i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal tilknyttes oppgaver som utføres i 

forbindelse med brovakter, og omfatte arbeid som utføres under direkte tilsyn av skipsføreren, ansvarshavende 

vaktoffiser på broen eller et kvalifisert mannskap. 

Regel II/5 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som matros 

1.  Enhver matros som tjenestegjør på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal ha behørig 

sertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat for mannskap som inngår i brovakten, 

2.3  når vedkommende er kvalifisert til å tjenestegjøre som mannskap som inngår i brovakten, ha godkjent fartstid 

i dekksavdelingen på 

2.3.1  minst 18 måneder, eller 

2.3.2  minst 12 måneder og ha fullført godkjent opplæring, og 

2.4  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-II/5 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenligne kompetansestandardene som den har fastsatt for matroser for sertifikater 

utstedt før 1. januar 2012, med standardene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-II/5 i STCW-regelverket, og 

skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine kvalifikasjoner. 

4.  Fram til 1. januar 2017 kan en medlemsstat som også er part i Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon 

om sertifikat for matroser, 1946, (nr. 74) fortsette å fornye og forlenge sertifikater og påtegninger i samsvar med 

bestemmelsene i nevnte konvensjon. 

5.  En medlemsstat kan anse at sjøfolk oppfyller kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort i dekksavdelingen i 

en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før ikrafttredelsen av dette 

direktiv. 

KAPITTEL III 

MASKINAVDELINGEN 

Regel III/1 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i et 

bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i et periodevis ubemannet maskinrom 

1.  Enhver ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i et bemannet maskinrom og enhver maskinoffiser på 

beredskapsvakt i et periodevis ubemannet maskinrom på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en 

framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha et kompetansesertifikat.  
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2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha fullført kombinert verkstedsopplæring og godkjent fartstid på minst 12 måneder som del i et godkjent 

opplæringsprogram som omfatter opplæring om bord i samsvar med kravene i avsnitt A-III/1 i STCW-

regelverket, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller ha fullført kombinert verkstedsopplæring 

og godkjent fartstid på minst 36 måneder, hvorav minst 30 måneder er fartstid i maskinavdelingen, 

2.3  i den obligatoriske fartstiden ha utført oppgaver tilknyttet maskinvakt under tilsyn av maskinsjef eller en 

kvalifisert maskinoffiser i en periode på minst seks måneder, 

2.4  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene angitt i avsnitt A-III/1 i 

STCW-regelverket, og 

2.5  oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

Regel III/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av et 

hovedmaskineri med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer 

1.  Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med 

en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt på sjøgående skip 

som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft på minst 750 kW, og ha godkjent fartstid i den 

stillingen 

2.1.1  for utstedelse av sertifikat som førstemaskinist, minst 12 måneder som kvalifisert maskinoffiser, og 

2.1.2  for utstedelse av sertifikat som maskinsjef, minst 36 måneder – tidsrommet kan imidlertid reduseres til 

minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av slik fartstid er opptjent som førstemaskinist, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/2 i 

STCW-regelverket. 

Regel III/3 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av et 

hovedmaskineri med en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW 

1.  Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med 

en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  oppfylle kravene til sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt, og 

2.1.1  for sertifikat som førstemaskinist ha minst 12 måneders godkjent fartstid som maskinassistent eller 

maskinoffiser, og 

2.1.2  for sertifikat som maskinsjef ha minst 24 måneders godkjent fartstid, hvorav minst 12 måneder mens 

vedkommende er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/3 i 

STCW-regelverket.  
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3.  Enhver maskinoffiser som er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist på skip som drives av et hovedmaskineri 

med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, kan tjenestegjøre som maskinsjef på skip som drives av et 

hovedmaskineri med en framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW, forutsatt at sertifikatet er påtegnet deretter. 

Regel III/4 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet 

maskinrom eller mannskap i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom 

1.  Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten eller ethvert mannskap i tjeneste i et periodevis ubemannet 

maskinrom på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft på 750 kW eller mer, 

unntatt mannskap under opplæring og mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat 

for funksjonene de skal ivareta. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 16 år, 

2.2  ha fullført 

2.2.1  godkjent fartstid, herunder minst seks måneders opplæring og praksis, eller 

2.2.2  spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på et skip, som omfatter godkjent fartstid på et 

sjøgående skip i minst to måneder, og 

2.3  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/4 i STCW-regelverket. 

3.  Fartstiden, opplæringen og praksisen som kreves i nr. 2.2.1 og 2.2.2 skal tilknyttes oppgaver som utføres i 

forbindelse med maskinvakt, og omfatte oppgaver som utføres under direkte tilsyn av en kvalifisert maskinoffiser 

eller et kvalifisert mannskap. 

Regel III/5 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom 

eller i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom 

1.  Alt mannskap som motormann som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en 

framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet 

maskinrom eller i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom, 

2.3  når vedkommende er kvalifisert til å tjenestegjøre som mannskap som inngår i maskinvakten, ha godkjent 

fartstid i maskinavdelingen på 

2.3.1  minst 12 måneder, eller 

2.3.2  minst seks måneder og ha fullført godkjent opplæring, og 

2.4  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/5 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenligne kompetansestandardene som den har fastsatt for mannskap i 

maskinavdelingen for sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med de standardene som er angitt for sertifikatet i 

avsnitt A-III/5 i STCW-regelverket, og skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine 

kvalifikasjoner. 

4.  Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort i 

maskinavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før 

ikrafttredelsen av dette direktiv.  
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Regel III/6 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipselektrikeroffiser 

1.  Enhver skipselektrikeroffiser som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en 

framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha et kompetansesertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha fullført minst 12 måneder kombinert verkstedsopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst seks måneder 

skal være fartstid som er ledd i et godkjent opplæringsprogram som oppfyller kravene i avsnitt A-III/6 i 

STCW-regelverket, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller minst 36 måneder kombinert 

verkstedsopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst 30 måneder skal være fartstid i maskinavdelingen, 

2.3  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene angitt i avsnitt A-III/6 i 

STCW-regelverket, og 

2.4  oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 2 i avsnitt A-VI/1, punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2, punkt 1–4 i 

avsnitt A-VI/3 og punkt 1–3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenlikne kompetansestandardene som den har fastsatt for skipselektrikeroffiserer for 

sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med standardene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/6 i STCW-

regelverket, og skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine kvalifikasjoner. 

4.  Medlemsstaten kan anse at sjøfolk oppfyller kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort om bord på et skip i 

en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før ikrafttredelsen av dette 

direktiv og oppfyller kompetansestandarden fastsatt i avsnitt A-III/6 i STCW-regelverket. 

5.  Uten at dette berører kravene i nr. 1–4 over kan en medlemsstat anse en person med de nødvendige kvalifikasjoner 

som egnet til å utføre visse funksjoner i avsnitt A-III/6. 

Regel III/7 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipselektriker 

1.  Alle skipselektrikere som tjenestegjør på et sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft 

på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat. 

2.  Alle som søker om sertifikat, skal 

2.1  ha fylt 18 år, 

2.2  ha fullført godkjent fartstid, herunder minst 12 måneders opplæring og praksis, eller 

2.3  ha fullført godkjent opplæring, herunder en godkjent fartstid på minst seks måneder, eller 

2.4  ha kvalifikasjoner som oppfyller den tekniske kompetansen i tabell A-III/7 i STCW-regelverket og en 

godkjent fartstid, som skal være minst tre måneder, og 

2.5  oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-III/7 i STCW-regelverket. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenlikne kompetansestandardene som den har fastsatt for skipselektrikere for 

sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med standardene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/7 i STCW-

regelverket, og skal avgjøre om det er behov for å kreve at slikt personell ajourfører sine kvalifikasjoner. 

4.  Medlemsstaten kan anse at sjøfolk oppfyller kravene i denne regel dersom de har tjenestegjort om bord på et skip i 

en relevant stilling i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før ikrafttredelsen av dette 

direktiv og oppfyller kompetansestandarden fastsatt i avsnitt A-III/7 i STCW-regelverket.  
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5.  Uten at dette berører kravene i nr. 1–4 over kan en medlemsstat anse en person med de nødvendige kvalifikasjoner 

som egnet til å utføre visse funksjoner i avsnitt A-III/7. 

KAPITTEL IV 

RADIOKOMMUNIKASJON OG RADIOOPERATØRER 

Forklarende merknad: 

Obligatoriske bestemmelser om radiovakthold finnes i radioreglementet og SOLAS 74, med endringer. Bestemmelser 

om radiovedlikehold finnes i SOLAS 74, med endringer, og i retningslinjene vedtatt av Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon. 

Regel IV/1 

Anvendelse 

1.  Med forbehold for bestemmelsene i punkt 2 får bestemmelsene i dette kapittel anvendelse for radiooperatører på 

skip som omfattes av Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS), som foreskrevet i SOLAS 74, med 

endringer. 

2.  Radiooperatører på skip som ikke er forpliktet til å oppfylle GMDSS-bestemmelsene i kapittel IV i SOLAS 74, er 

ikke forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel. Radiooperatører på slike skip må imidlertid oppfylle 

kravene i radioreglementet. Medlemsstatene skal sikre at de ulike sertifikatene som kreves i henhold til 

radioreglementet, utstedes til slike radiooperatører eller anerkjennes for dem. 

Regel IV/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som GMDSS-radiooperatør 

1.  Enhver person som er ansvarlig for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon på et skip som er forpliktet til 

å delta i GMDSS, skal ha behørig sertifikat knyttet til GMDSS, utstedt eller anerkjent av medlemsstaten i henhold 

til bestemmelsene i radioreglementet. 

2.  Enhver som søker om kompetansesertifikat i henhold til denne regel for tjeneste på et skip som er pålagt å ha en 

radioinstallasjon i henhold til SOLAS 74, med endringer, skal i tillegg 

2.1  ha fylt 18 år, og 

2.2  ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden angitt i avsnitt A-IV/2 i 

STCW-regelverket. 

KAPITTEL V 

SÆRLIGE OPPLÆRINGSKRAV FOR PERSONELL PÅ VISSE TYPER SKIP 

Regel V/1-1 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskap på 

oljetankskip og kjemikalietankskip 

1.  Offiserer og mannskap som er tildelt visse oppgaver og ansvarsområder knyttet til last eller lasteutstyr på 

oljetankskip eller kjemikalietankskip, skal ha et sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

oljetankskip eller kjemikalietankskip. 

2.  Alle som søker om et sertifikat i grunnleggende opplæring for lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, 

skal ha fullført grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/1 i STCW-regelverket og skal 

ha fullført 

2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på et oljetankskip eller kjemikalietankskip og oppfylle kompetanse-

standarden angitt i punkt 1 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket, eller 

2.2  en godkjent grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip eller kjemikalietankskip og oppfylle 

kompetansestandarden fastsatt i punkt 1 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket. 

3.  Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstestyrmenn og alle personer med direkte ansvar for lasting, lossing, 

håndtering av last under transitt, lasthåndtering, tankrengjøring eller andre lastrelaterte operasjoner på oljetankskip, 

skal ha et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip.  
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4.  Alle som søker om et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip, skal 

4.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og 

kjemikalietankskip, og 

4.2  i tillegg til å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

oljetankskip og kjemikalietankskip, ha 

4.2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på oljetankskip, eller 

4.2.2  minst en måneds godkjent opplæring om bord på oljetankskip i overtallig stilling, som omfatter minst 

tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, idet 

det tas hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1 i STCW-regelverket, og 

4.3  ha fullført godkjent videregående opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og oppfylle kompetanse-

standarden fastsatt i punkt 2 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket. 

5.  Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstestyrmenn og alle personer med direkte ansvar for lasting, lossing, 

håndtering av last under transitt, lasthåndtering, tankrengjøring eller andre lastrelaterte operasjoner på 

kjemikalietankskip, skal ha et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på kjemikalietankskip. 

6.  Alle som søker om et sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på kjemikalietankskip, skal 

6.1  oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og 

kjemikalietankskip, og 

6.2  i tillegg til å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

oljetankskip og kjemikalietankskip, ha 

6.2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på kjemikalietankskip, eller 

6.2.2.  minst en måneds godkjent opplæring om bord på kjemikalietankskip i overtallig stilling, som omfatter 

minst tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, 

idet det tas hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1 i STCW-regelverket, og 

6.3  ha fullført godkjent videregående opplæring i lasteoperasjoner på kjemikalietankskip og oppfylle 

kompetansestandarden fastsatt i punkt 3 i avsnitt A-V/1-1 i STCW-regelverket. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at det utstedes et ferdighetssertifikat til sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2, 4 

eller 6, alt etter hva som er relevant, eller at et eksisterende kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat er behørig 

påtegnet. 

Regel V/1-2 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskap på 

gasstankskip 

1.  Offiserer og mannskap som er tildelt bestemte oppgaver og ansvarsområder knyttet til last eller lasteutstyr på 

gasstankskip, skal ha et sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip. 

2.  Alle som søker om sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, skal ha fullført 

grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/1 i STCW-regelverket og skal ha fullført 

2.1  minst tre måneders godkjent fartstid på et gasstankskip og oppfylle kompetansestandarden angitt i punkt 1 i 

avsnitt A-V/1-2 i STCW-regelverket, eller 

2.2  en godkjent grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip og oppfylle kompetansestandarden 

angitt i punkt 1 i avsnitt A-V/1-2 i STCW-regelverket.  
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3.  Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstestyrmenn og alle personer med direkte ansvar for lasting, lossing, 

håndtering av last under transitt, lasthåndtering, tankrengjøring eller andre lastrelaterte operasjoner på gasstankskip, 

skal ha sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip. 

4.  Alle som søker om sertifikat i videregående opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, skal 

4.1  oppfylle kravene til sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip, og 

4.2  i tillegg til å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikat i grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på 

gasstankskip, ha 

4.2.1  minst tre måneders godkjent fartstid om bord på gasstankskip, eller 

4.2.2  minst en måneds godkjent opplæring om bord på gasstankskip i overtallig stilling, som omfatter minst 

tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok med 

hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1 i STCW-regelverket, og 

4.3  ha fullført en godkjent videregående opplæring i lasteoperasjoner på gasstankskip og oppfylle kompetanse-

standarden angitt i punkt 2 avsnitt A-V/1-2 i STCW-regelverket. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at det utstedes et ferdighetssertifikat til sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2 

eller 4, alt etter hva som er relevant, eller at et eksisterende kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat er behørig 

påtegnet. 

Regel V/2 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskap og annet 

personell på passasjerskip 

1.  Denne regel gjelder for skipsførere, offiserer, mannskap og annet personell som tjenestegjør om bord på 

passasjerskip i utenriksfart. Medlemsstatene skal bestemme om disse kravene skal gjelde for personell som 

tjenestegjør på passasjerskip i innenriksfart. 

2.  Før sjøfolk tildeles arbeidsoppgaver om bord på et passasjerskip, skal de ha fullført opplæringen beskrevet i nr. 4–7 

under som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

3.  Sjøfolk som er forpliktet til å ha gjennomført opplæringen beskrevet i nr. 4, 6 og 7, skal minst hvert femte år få en 

egnet opplæring for å oppfriske sine kunnskaper eller kunne framlegge dokumentasjon på at de har oppnådd den 

påkrevde kompetansestandard i løpet av de foregående fem år. 

4.  Skipsførere, offiserer og øvrig personell som ifølge mannskapslistene har i oppgave å bistå passasjerer i 

nødssituasjoner om bord på passasjerskip, skal ha fullført opplæring i håndtering av folkemengder som angitt i 

punkt 1 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

5.  Personell som yter tjenester direkte til passasjerer i områder reservert for passasjerer om bord på passasjerskip, skal 

ha fullført sikkerhetsopplæringen angitt i punkt 2 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

6.  Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og enhver person som ifølge mannskapslisten har 

ansvar for passasjerers sikkerhet i nødssituasjoner om bord på passasjerskip, skal ha fullført godkjent opplæring i å 

håndtere krisesituasjoner og i menneskelig atferd, som angitt i punkt 3 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

7.  Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og personer som er direkte ansvarlig for ombordføring 

og ilandføring av passasjerer, lasting, lossing eller sikring av lasten eller lukking av åpninger i skroget på roro-

passasjerskip, skal ha fullført godkjent opplæring i sikkerhet for passasjerer og last og skrogmotstandsevne, som 

fastsatt i punkt 4 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket. 

8.  Medlemsstatene skal påse at underlagsdokumenter som bekrefter hvilken opplæring som er fullført, utstedes til alle 

som anses å inneha kvalifikasjonene som kreves i henhold til denne regel.  
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KAPITTEL VI 

FUNKSJONER TILKNYTTET NØDSSITUASJONER, ARBEIDERVERN, SIKKERHET, MEDISINSK 

HJELP OG OVERLEVELSE 

Regel VI/1 

Obligatoriske minstekrav til innføring, grunnleggende opplæring og instruksjon i sikkerhet for alle sjøfolk 

1.  Sjøfolk skal få en innføring og grunnleggende opplæring eller instruksjon i samsvar med avsnitt A-VI/1 i STCW-

regelverket, og skal oppfylle den relevante kompetansestandarden som er angitt der. 

2.  Dersom grunnleggende opplæring ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å oppnå gjeldende sertifikat, skal 

det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har fulgt et kurs i grunnleggende opplæring. 

Regel VI/2 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater i bruk av redningsfarkoster, mann-over-bord-

båter og hurtiggående mann-over-bord-båter 

1.  Alle som søker om ferdighetssertifikater i bruk av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående 

mann-over-bord-båter, skal 

1.1  ha fylt 18 år, 

1.2  ha godkjent fartstid på minst 12 måneder eller ha fulgt et godkjent opplæringskurs og ha godkjent fartstid på 

minst seks måneder, og 

1.3  oppfylle kompetansestandarden for ferdighetssertifikat i bruk av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter 

som fastsatt i punkt 1–4 i avsnitt A-VI/2 i STCW-regelverket. 

2.  Alle som søker om utstedelse av ferdighetssertifikat i bruk av hurtiggående mann-over-bord-båter, skal 

2.1  ha ferdighetssertifikat i bruk av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-

bord-båter, 

2.2  ha fulgt et godkjent opplæringskurs, og 

2.3  oppfylle kompetansestandarden for ferdighetssertifikat i bruk av hurtiggående mann-over-bord-båter som 

fastsatt i punkt 7–10 i avsnitt A-VI/2 i STCW-regelverket. 

Regel VI/3 

Obligatoriske minstekrav til opplæring i avansert brannslokking 

1.  Sjøfolk som skal lede brannslokkingsoperasjoner, skal ha fullført og bestått videregående opplæring i brannslokkings-

teknikker med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, i samsvar med bestemmelsene i punkt 1–4 i avsnitt 

A-VI/3 i STCW-regelverket, og skal oppfylle kompetansestandarden som er angitt der. 

2.  Dersom opplæring i avansert brannslokking ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for sertifikatet som skal 

utstedes, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som angir at innehaveren har fulgt et kurs i avansert brannslokking. 

Regel VI/4 

Obligatoriske minstekrav til førstehjelp og medisinsk hjelp 

1.  Sjøfolk som skal gi førstehjelp om bord på et skip, skal oppfylle kompetansestandarden for førstehjelp angitt i 

punkt 1, 2 og 3 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

2.  Sjøfolk som skal gi medisinsk hjelp om bord på et skip, skal oppfylle kompetansestandarden for førstehjelp angitt i 

punkt 4, 5 og 6 i avsnitt A-VI/4 i STCW-regelverket. 

3.  Dersom opplæring i førstehjelp eller medisinsk hjelp ikke inngår i kvalifikasjonene for sertifikatet som skal 

utstedes, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som angir at innehaveren har fulgt et kurs i førstehjelp eller 

medisinsk hjelp.  
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Regel VI/5 

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater for skipets sikkerhetsoffiserer 

1.  Alle som søker om ferdighetssertifikat som skipets sikkerhetsoffiser, skal 

1.1  ha godkjent fartstid på minst 12 måneder eller relevant fartstid og kunnskap om drift av skip, og 

1.2  oppfylle kompetansestandarden for utstedelse av ferdighetssertifikat som skipets sikkerhetsoffiser som angitt i 

punkt 1–4 i avsnitt A-VI/5 i STCW-regelverket. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle personer som anses som kvalifisert i henhold til bestemmelsene i denne regel, får 

utstedt et ferdighetssertifikat. 

Regel VI/6 

Obligatoriske minstekrav til sikkerhetsrelatert opplæring og instruksjon for alle sjøfolk 

1.  Sjøfolk skal få en innføring i sikkerhet og opplæring eller instruksjon i sikkerhetsbevissthet i samsvar med punkt  

1–4 i avsnitt A-VI/6 i STCW-regelverket, og skal oppfylle den relevante kompetansestandarden som er angitt der. 

2.  Dersom sikkerhetsbevissthet ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for sertifikatet som skal utstedes, skal det 

utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har fulgt et kurs i sikkerhetsbevissthet. 

3.  Hver medlemsstat skal sammenligne den sikkerhetsrelaterte opplæring eller instruksjon som den har fastsatt for 

sjøfolk som har eller kan dokumentere kvalifikasjoner fra før ikrafttredelsen av dette direktiv, med den 

sikkerhetsrelaterte opplæring eller instruksjon som er fastsatt i punkt 4 i avsnitt A-VI/6, og skal avgjøre om disse 

sjøfolkene skal pålegges å ajourføre sine kvalifikasjoner. 

Sjøfolk med særskilte sikkerhetsoppgaver 

4.  Sjøfolk med særskilte sikkerhetsoppgaver skal oppfylle kompetansestandardene angitt i punkt 6–8 i avsnitt A-VI/6 

i STCW-regelverket. 

5.  Dersom opplæring i særskilte sikkerhetsoppgaver ikke inngår i kvalifikasjonene for sertifikatet som skal utstedes, 

skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har fulgt et kurs i særskilte sikkerhetsoppgaver. 

6.  Hver medlemsstat skal sammenligne standardene for sikkerhetsopplæring som den har fastsatt for sjøfolk med 

særskilte sikkerhetsoppgaver som har eller kan dokumentere kvalifikasjoner fra før ikrafttredelsen av dette direktiv, 

med sikkerhetsopplæringsstandardene som er angitt i punkt 8 i avsnitt A-VI/6 i STCW-regelverket, og skal avgjøre 

om disse sjøfolkene skal pålegges å ajourføre sine kvalifikasjoner. 

KAPITTEL VII 

UTSTEDELSE AV ALTERNATIVE SERTIFIKATER 

Regel VII/1 

Utstedelse av alternative sertifikater 

1.  Uavhengig av kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i kapittel II og III i dette vedlegg, kan medlemsstatene velge 

å utstede eller tillate utstedelse av andre sertifikater enn dem som er nevnt i reglene i nevnte kapitler, forutsatt at 

1.1  de tilhørende funksjoner og ansvarsnivåer som skal angis på sertifikatene og påtegningene, er hentet fra og er 

identiske med dem som er oppført i avsnitt A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3,  

A-III/4, A-III/5 og A-IV/2 i STCW-regelverket, 

1.2  søkerne har fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfyller kravene som angis for kompetansestandardene 

beskrevet i de relevante avsnittene i STCW-regelverket og fastsatt i avsnitt A-VII/1 i dette regelverket, for de 

funksjoner og ansvarsnivåer som skal angis på sertifikatene og i påtegningene, 
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1.3  søkerne har fullført godkjent fartstid som tilsvarer de funksjoner og ansvarsnivåer som skal angis på sertifikatet. 

Fartstiden må minst tilsvare fartstiden som kreves i kapittel II og III i dette vedlegg. Korteste fartstid skal 

imidlertid ikke være kortere enn den som er angitt i avsnitt A-VII/2 i STCW-regelverket, 

1.4  søkere til et sertifikat som får ansvar for navigasjon på driftsnivå, skal oppfylle gjeldende krav i reglene i 

kapittel IV, alt etter hva som er relevant, for å utføre særskilte oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon i 

samsvar med radioreglementet,  

1.5  sertifikatene utstedes i samsvar med kravene i artikkel 5 i dette direktiv og bestemmelsene fastsatt i 

kapittel VII i STCW-regelverket. 

2.  Det skal ikke utstedes sertifikater i henhold til dette kapittel uten at medlemsstaten har oversendt Kommisjonen de 

opplysninger som kreves i henhold til STCW-konvensjonen. 

Regel VII/2 

Utstedelse av sertifikater til sjøfolk 

Alle sjøfolk som utøver en funksjon eller en samling av funksjoner angitt i tabell A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 eller  

A-II/5 i kapittel II, eller i tabell A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 eller A-III/5 i kapittel III eller A-IV/2 i kapittel IV i 

STCW-regelverket, skal inneha et kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat, alt etter hva som er relevant. 

Regel VII/3 

Prinsipper for utstedelse av alternative sertifikater 

1.  En medlemsstat som velger å utstede eller tillate at det utstedes alternative sertifikater, skal påse at følgende 

prinsipper etterleves: 

1.1  Et system for utstedelse av alternative sertifikater skal innføres bare dersom det garanterer en grad av 

sikkerhet til sjøs og har virkninger med hensyn til hindring av forurensning som minst tilsvarer dem som 

sikres i de øvrige kapitler, og 

1.2  alle ordninger som opprettes for utstedelse av alternative sertifikater i henhold til dette kapittel, skal sikre at 

disse sertifikater kan skiftes ut med sertifikater utstedt i henhold til andre kapitler. 

2.  Prinsippet om utskiftbarhet nevnt i nr. 1 skal sikre at 

2.1  sjøfolk som har mottatt sertifikat i henhold til ordningene i kapittel II og/eller III, og sjøfolk som har mottatt 

sertifikat i henhold til kapittel VII, kan tjenestegjøre på skip med tradisjonelle eller andre organisasjonsformer 

om bord, og 

2.2  at sjøfolk ikke utdannes for en bestemt organisasjonsform om bord slik at dette gjør dem mindre skikket til å 

utføre sine oppgaver andre steder. 

3.  Alle sertifikater som utstedes i henhold til bestemmelsene i dette kapittel, skal være i samsvar med følgende 

prinsipper: 

3.1  Utstedelsen av alternative sertifikater skal i seg selv ikke brukes til å 

3.1.1  redusere antall mannskapsmedlemmer om bord, 

3.1.2  redusere yrkesintegriteten eller senke verdien av sjøfolks yrkeskompetanse, eller 

3.1.3  rettferdiggjøre at de kombinerte oppgavene til ansvarshavende vaktoffiserer på maskinvakt eller 

brovakt pålegges én enkelt sertifikatinnehaver under en vakt, og 

3.2  Personen som har kommandoen over skipet, skal være skipsføreren, og skipsførerens eller andres rettslige 

stilling og myndighet skal ikke påvirkes negativt ved innføring av en ordning for utstedelse av alternative 

sertifikater. 

4.  Prinsippene i nr. 1 og 2 skal sikre at kompetansen til dekksoffiserer og maskinoffiserer opprettholdes.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Kommisjonen har, med bistand fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå og eventuelt med deltakelse fra berørte 

medlemsstater, bekreftet, gjennom en vurdering av nevnte part, som kan omfatte inspeksjon av anlegg og 

framgangsmåter, at kravene i STCW-konvensjonen vedrørende kompetansestandarder, opplæring, utstedelse av 

sertifikater og kvalitetsstandarder er oppfylt.». 

 ______  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG V 

TYPE OPPLYSNINGER SOM SKAL OVERSENDES KOMMISJONEN FOR STATISTIKKFORMÅL 

1.  Når det vises til dette vedlegg, skal følgende opplysninger som angitt i punkt 9 i avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket 

for alle kompetansesertifikater eller påtegninger som bekrefter utstedelsen av disse, alle påtegninger som bekrefter 

anerkjennelsen av kompetansesertifikater utstedt av en annen stat, legges fram, og når opplysningen er merket med 

en asterisk (*), skal den anonymiseres i henhold til artikkel 25a nr. 3: 

 Kompetansesertifikater / Påtegninger som bekrefter utstedelsen av sertifikatene: 

— Sjømannens entydige identifikasjon, om tilgjengelig(*). 

— Sjømannens navn(*). 

— Sjømannens fødselsdato. 

— Sjømannens nasjonalitet. 

— Sjømannens kjønn. 

— Kompetansesertifikatets påtegningsnummer(*). 

— Nummer for påtegning som bekrefter utstedelse(*). 

— Stilling(er). 

— Utstedelsesdato eller dato for siste fornyelse av dokumentet. 

— Utløpsdato. 

— Status for sertifikatet. 

— Begrensninger. 

 Påtegninger som bekrefter anerkjennelsen av et kompetansesertifikat utstedt av en annen stat: 

— Sjømannens entydige identifikasjon, om tilgjengelig(*). 

— Sjømannens navn(*). 

— Sjømannens fødselsdato. 

— Sjømannens nasjonalitet. 

— Sjømannens kjønn. 

— Stat som har utstedt det opprinnelige kompetansesertifikatet. 

— Det opprinnelige kompetansesertifikatets nummer(*). 

— Nummer for påtegning som bekrefter godkjenningen av kompetansesertifikatet(*). 

— Stilling(er). 

— Utstedelsesdato eller dato for siste fornyelse av dokumentet. 

— Utløpsdato. 
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— Status for sertifikatet. 

— Begrensninger. 

2.  Medlemsstatene kan på frivillig basis oppgi opplysninger på ferdighetssertifikater som utstedes til mannskaper i 

samsvar med kapittel II, III og VII i vedlegget til STCW-konvensjonen, som 

— sjømannens entydige identifikasjon, om tilgjengelig(*), 

— sjømannens navn(*), 

— sjømannens fødselsdato, 

— sjømannens nasjonalitet, 

— sjømannens kjønn, 

— ferdighetssertifikatets nummer(*), 

— stilling(er), 

— utstedelsesdato eller dato for siste fornyelse av dokumentet, 

— utløpsdato, 

— status for ferdighetssertifikatet.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. desember 2014 

om godkjenning av Japan i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til 

systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

(2014/935/EU)(*) 

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 

IMOs internasjonale konvensjon av 1978 om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW-

konvensjonen) med endringer. 

2) Republikken Kypros anmodet i brev av 13. mai 2005 om at Japan skulle godkjennes. Som følge av denne anmodningen tok 

Kommisjonen kontakt med de japanske myndigheter med sikte på å vurdere deres systemer for opplæring og sertifisering 

for å kontrollere om Japan 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. Etter langvarige drøftinger av Den europeiske unions rettslige 

ramme godtok de japanske myndigheter i brev av 8. mars 2011 at det ble utført en inspeksjon. Kommisjonen vurderte 

deretter Japans systemer for opplæring og sertifisering på grunnlag av resultatene av en inspeksjon utført av sakkyndige fra 

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå i februar 2012, og de japanske myndigheters svar av 10. januar 2014 på en anmodning av 

25. oktober 2012 om en frivillig handlingsplan med korrigerende tiltak.  

3) Vurderingen avdekket ikke alvorlige forhold, men det ble påvist noen områder som krevde oppmerksomhet. Særlig gjaldt 

dette visse prosesser som ikke var omfattet av kvalitetsstandardsystemene til sjøfartsmyndighetene og institusjonene for 

maritim utdanning og opplæring. Dessuten sikret ikke kursplanene og den praktiske opplæringen som var fastsatt i de 

nasjonale standardene, at alle de fastsatte kompetansestandardene for kursene i livredning og brannslokking ble oppfylt. 

4) Etter den japanske lovgivningen kunne søkere til sertifikater opptjene sin fartstid på skip med lavere tonnasje og 

framdriftskraft enn det som krevdes for å oppnå det sertifikatet som skulle utstedes, eller på fiskefartøyer eller 

kystvaktfartøyer. For å sikre at denne typen fartstid var relevant for sertifikatet det ble søkt om, og at all relevant 

kompetanse ble oppnådd under fartstiden, anvendte myndigheten visse kriterier for de søkerne som hadde opptjent tolv 

måneders fartstid som en del av et godkjent opplæringsprogram. Analysen av dokumentasjonen fra de japanske 

myndigheter viste imidlertid at myndigheten ikke sikret at denne typen fartstid var relevant for sertifikatet det ble søkt 

om, og heller ikke at søkere som hadde opptjent 36 måneders fartstid, hadde oppnådd all relevant kompetanse. Også i 

forbindelse med fornying og oppgradering av sertifikater viste det seg at myndigheten ikke sikret at denne typen fartstid 

var relevant for sertifikatet det ble søkt om, og heller ikke at alle søkere oppnådde all relevant kompetanse under denne 

fartstiden.  

5) Endelig krevde myndigheten at søkere som hadde opptjent en godkjent fartstid på tolv måneder som en del av et 

godkjent opplæringsprogram, skulle fullføre en godkjent utdanning for å kunne søke om sertifisering på driftsnivå. Det 

viste seg imidlertid at myndigheten ikke krevde at søkere som hadde opptjent en fartstid på 36 måneder, også skulle 

fullføre en godkjent utdanning for å kunne søke om sertifisering på driftsnivå. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 19.12.2014, s. 158, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 48. 

(1) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

2019/EØS/65/52 
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6) I brev av 5. juni 2014 oppfordret Kommisjonen de japanske myndigheter til å framlegge de nødvendige avklaringer av de 

spørsmål som ble reist ved vurderingen, vedlagt relevant dokumentasjon. De japanske myndigheter svarte 4. august 2014. 

7) I sitt svar framla de japanske myndigheter dokumentasjon for å vise at alle manglende prosesser nå er omfattet av et 

kvalitetsstandardsystem. De har også utarbeidet utkast til ny lovgivning og oppgradert sine anlegg for å oppfylle de 

standardene for kursene i livredning og brannslokking som ikke var oppfylt. 

8) Når det gjelder myndighetens kontroll av at fartstiden er relevant for sertifikatet det søkes om, og at søkere som har 

opptjent 36 måneders fartstid, og personer som søker om fornying og oppgradering av sine sertifikater, har oppnådd all 

relevant kompetanse, fastholdt de japanske myndigheter at de anvender kriterier for utstedelse, oppgradering og 

fornying av sertifikater knyttet til skipets størrelse, seilingsområde og kapasitet. De framlagte opplysningene ga 

imidlertid ikke tilstrekkelig bevis for at det anvendes slike kriterier.  

9) Når det gjelder fullføring av godkjent utdanning for personer som søker om sertifisering på driftsnivå og har opptjent 

36 måneders fartstid, hevdet japanske myndigheter at de oppfyller de relevante kravene i STCW-konvensjonen. De 

framlagte opplysningene ga imidlertid ikke tilstrekkelig bevis for at disse kravene oppfylles. 

10) Selv om de begrunnelsene som ble gitt med hensyn til de to sistnevnte punktene, ikke helt fjerner de betenkelighetene 

som kom opp ved vurderingen, reises det ingen tvil om at Japan generelt overholder STCW-konvensjonens krav til 

opplæring og sertifisering av sjøfolk. 

11) Sluttresultatet av vurderingen viser at Japan oppfyller kravene i STCW-konvensjonen og har truffet nødvendige 

tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med sertifikater.  

12) Medlemsstatene har mottatt en rapport om resultatene av vurderingen. 

13) 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 

Japan 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, 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 716/2014 

av 27. juni 2014 

om opprettelse av det felles forsøksprosjektet som støtter gjennomføringen av den europeiske 

hovedplanen for lufttrafikkstyring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 

Det felles europeiske luftrom(1), særlig artikkel 15a nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) SESAR-prosjektet (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development – SESAR) tar sikte på å 

modernisere lufttrafikkstyringen (heretter kalt «ATM» – Air Traffic Management) i Europa og utgjør den teknologiske 

grunnpilaren i Det felles europeiske luftrom. Målet er å bygge opp en ATM-infrastruktur med høy ytelse i Unionen som 

gjør det mulig å drive og utvikle sikker og miljøvennlig lufttransport. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013(2) er det fastsatt krav til de felles prosjektenes innhold, 

utarbeiding, vedtakelse, gjennomføring og overvåking. I forordningen fastsettes det at felles prosjekter skal gjennomføres 

på grunnlag av innføringsprogrammet ved gjennomføringsprosjekter som samordnes av innføringsforvalteren. 

3) I samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 sikter felles prosjekter mot i rett tid og på en samordnet og 

synkronisert måte å innføre ATM-funksjoner som er modne for gjennomføring, og som bidrar til å oppnå de vesentlige 

driftsmessige endringene som er fastlagt i den europeiske ATM-hovedplanen. Bare ATM-funksjoner som krever 

synkronisert innføring, og som bidrar i betydelig grad til felles ytelsesmål for Unionen, skal inngå i et felles prosjekt. 

4) På anmodning fra Kommisjonen utarbeidet SESAR-fellesforetaket et foreløpig utkast til det første felles prosjektet, 

heretter kalt «det felles forsøksprosjektet». 

5) Dette foreløpige utkastet ble analysert og gjennomgått av Kommisjonen med bistand fra Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå, Det europeiske forsvarsbyrå, nettverksforvalteren, organet for ytelsesvurdering, Eurocontrol, de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene og Den europeiske organisasjon for utstyr til sivil luftfart (Eurocae). 

6) Kommisjonen gjennomførte deretter en uavhengig nytte- og kostnadsanalyse og hensiktsmessige samråd med 

medlemsstater og berørte parter. 

7) På grunnlag av dette utarbeidet Kommisjonen et forslag til det felles forsøksprosjektet. I samsvar med gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013: SESAR-gruppen av sivile luftromsbrukere godkjente forslaget 30. april 2014, yterne av 

flysikringstjenester godkjente forslaget 30. april 2014, lufthavnoperatørene godkjente forslaget 29. april 2014, 

nettverksforvalteren godkjente forslaget 25. april 2014 og de europeiske nasjonale værvarslingstjenestene godkjente 

forslaget 30. april 2014. 

8) I det felles forsøksprosjektet identifiseres seks ATM-funksjoner: utvidet ankomsthåndtering og ytelsesbasert navigasjon i 

terminalområder med høy trafikktetthet, integrasjon og ytelse i lufthavner, fleksibel styring av luftrommet og luftrom med 

frie ruter, samarbeidsbasert nettverksstyring, innledende systemdekkende informasjonsstyring og informasjonsutveksling 

om innledende flygebane. Det bør gjøres obligatorisk å innføre disse seks ATM-funksjonene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 28.6.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 50. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, fastsettelse av en 

styringsordning og identifisering av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring 

(EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1). 

2019/EØS/65/53 
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9) Funksjonen «utvidet ankomsthåndtering og ytelsesbasert navigasjon i terminalområder med høy trafikktetthet» 

forventes å forbedre presisjonen i innflygingsbanen og gjøre det lettere å fastsette trafikkens rekkefølge tidligere, og 

dermed gjøre det mulig å redusere drivstofforbruket og miljøvirkningene ved nedstigning/landing. Denne funksjonen 

omfatter en del av den vesentlige driftsmessige endringen i trinn 1 av nøkkelelementet «trafikksynkronisering» som 

definert i den europeiske ATM-hovedplanen. 

10) Funksjonen «integrasjon og ytelse i lufthavner» forventes å forbedre sikkerheten og ytelsen på rullebanen, og dermed gi 

fordeler i form av redusert drivstofforbruk og færre forsinkelser samt økt lufthavnkapasitet. Denne funksjonen omfatter 

en del av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av funksjonen «integrasjon og ytelse i lufthavner» som er 

definert som et sentralt element i den europeiske ATM-hovedplanen. 

11) Funksjonen «fleksibel styring av luftrommet og frie ruter» forventes å gi mulighet for en mer effektiv bruk av 

luftrommet og dermed gi betydelige fordeler i form av redusert drivstofforbruk og færre forsinkelser. Denne funksjonen 

omfatter en del av de vesentlige driftsmessige endringene i første trinn av nøkkelelementet «overgang fra styring av 

luftrommet til 4D-styring av flygebane» som definert i den europeiske ATM-hovedplanen. 

12) Funksjonen «samarbeidsbasert nettverksstyring» forventes å forbedre kvaliteten på nettverksinformasjonen som deles av 

alle ATM-parter, og gjøre den mer aktuell, og dermed gi betydelige fordeler i form av økt produktivitet og 

kostnadsbesparelser som følge av færre forsinkelser for flysikringstjenestene (heretter kalt «ANS»). Denne funksjonen 

omfatter en del av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av nøkkelelementet «samarbeidsbasert nettverksstyring 

og dynamisk kapasitetsbalansering» som definert i den europeiske ATM-hovedplanen. 

13) Funksjonen «innledende systemdekkende informasjonsstyring» som består av en rekke tjenester som leveres og benyttes 

via et nettverkssystem som er basert på en internettprotokoll, og som støtter det systemdekkende informasjonsstyrings-

systemet (SWIM), forventes å gi betydelige fordeler i form av økt produktivitet for ANS. Denne funksjonen omfatter en del 

av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av nøkkelelementet «SWIM» som definert i den europeiske ATM-

hovedplanen. 

14) Funksjonen «informasjonsutveksling om innledende flygebane» med forbedret behandling av flygedata forventes å 

gjøre luftfartøyenes flygebaner mer forutsigbare til fordel for luftromsbrukerne, nettverksforvalteren og yterne av 

flysikringstjenester, og dermed gi færre taktiske inngrep og færre situasjoner som krever konfliktløsning. Dette 

forventes å ha positiv virkning på produktiviteten for ANS, gi redusert drivstofforbruk og mindre variasjon i 

forsinkelsene. Denne funksjonen omfatter en del av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av nøkkelelementet 

«overgang fra styring av luftrommet til 4D-styring av flygebane» som definert i den europeiske ATM-hovedplanen, og 

den støtter indirekte andre nøkkelelementer som er omfattet av andre ATM-funksjoner, ved å bruke delte opplysninger 

om flygebane. 

15) For å få fullt utbytte av det felles forsøksprosjektet forventes visse driftsmessig berørte parter fra tredjestater å gjennomføre 

deler av det felles forsøksprosjektet. Deres deltakelse skal sikres av innføringsforvalteren i samsvar med gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013. Driftsmessig berørte parters deltakelse berører ikke kompetansefordelingen når det gjelder 

flysikringstjenester og ATM-funksjoner. 

16) For å bistå driftsmessig berørte parter som berøres av innføringen av ATM-funksjoner, bør Kommisjonen offentliggjøre 

ikke-bindende referansemateriale som: støttemateriale til standardiserings- og industrialiseringsfasen som skal leveres 

av SESAR-fellesforetaket, en plan for standardiserings- og reguleringsbehov og en samlet nytte- og kostnadsanalyse til 

støtte for det felles forsøksprosjektet. Støttematerialet skal dersom det er relevant, utarbeides etter framgangsmåten som 

er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004(1), med hjelp fra de nasjonale tilsynsmyndighetene i 

samsvar med nevnte forordning. 

17) Gjennomføringen av det felles forsøksprosjektet bør overvåkes så langt det er mulig ved hjelp av eksisterende 

overvåkingsordninger og samrådsstrukturer slik at alle driftsmessig berørte parter deltar. 

18) Det bør innføres egnede ordninger for en gjennomgåelse av denne forordning der innføringsforvalteren deltar, som bør 

samordne og samarbeide med enhetene som er nevnt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013, det vil si 

de nasjonale tilsynsmyndighetene, militæret, SESAR-fellesforetaket, nettverksforvaltere og produksjonsindustrien, særlig 

for å gi Kommisjonen mulighet til å endre denne forordning om nødvendig. Innføringsforvalteren skal ta hensyn til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen til Det europeiske nett for styring av 

lufttrafikken (samvirkingsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26). 
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virkningen på den nasjonale og kollektive forsvarsevnen i samsvar med artikkel 9 nr. 7 bokstav c) i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013. Samordning med militæret i det felles forsøksprosjektet prioriteres fortsatt i samsvar med 

den allmenne uttalelsen fra medlemsstatene om militære spørsmål knyttet til det felles europeiske luftrom(1). I samsvar med 

denne uttalelsen bør medlemsstatene særlig forbedre sivilt-militært samarbeid, og dersom og i den grad alle berørte 

medlemsstater anser det som nødvendig, lette samarbeidet mellom de væpnede styrkene sine i alle saker som gjelder 

lufttrafikkstyring. 

19) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2) skal anvendelsen av denne 

forordning ikke berøre medlemsstatenes suverenitet over luftrommet sitt eller medlemsstatenes krav med hensyn til 

offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål. Denne forordning omfatter ikke militære operasjoner og 

militærøvelser. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning opprettes det første felles prosjektet, heretter kalt «det felles forsøksprosjektet». I det felles 

forsøksprosjektet fastsettes en rekke ATM-funksjoner som skal innføres i rett tid og på en samordnet og synkronisert måte for å 

oppnå de vesentlige driftsmessige endringene som følger av den europeiske ATM-hovedplanen. 

2.  Denne forordning får anvendelse på Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN) og systemene for 

flysikringstjenester som er angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 552/2004. Den får anvendelse på de berørte partene angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 2 i gjennomføringsforordning 

(EF) nr. 409/2013. 

I tillegg menes med 

1) «samarbeidsbasert beslutningsprosess for lufthavner (A-CDM)» en prosess der beslutninger om lufttrafikk- og kapasitets-

styring (heretter kalt «ATFCM») i lufthavner tas på grunnlag av samhandling mellom driftsmessig berørte parter og andre 

aktører som deltar i ATFCM, og som sikter på å redusere forsinkelser, gjøre hendelser mer forutsigbare og utnytte 

ressursene på en best mulig måte, 

2) «driftsplan for lufthavner (Air Operation Plan – AOP)» en samlet, felles rullende plan avtalt i samarbeid som er tilgjengelig 

for alle lufthavnaktører, og som har som formål å skape en felles situasjonsbevissthet og danne grunnlag for berørte parters 

beslutninger om prosessoptimering, 

3) «driftsplan for nettverket» den planen, herunder støtteverktøy, som nettverksforvalteren har utarbeidet i samarbeid med 

driftsmessig berørte parter for å organisere sin virksomhet på kort og mellomlang sikt i samsvar med de veiledende 

prinsippene i strategiplanen for nettverket. For den delen av driftsplanen for nettverket som gjelder utformingen av det 

europeiske rutenettverket, omfatter den også forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket, 

4) «å bruke en ATM-funksjon» at den aktuelle ATM-funksjonen tas i bruk og anvendes fullt ut i den daglige driften, 

5) «innføringsfrist» fristen for når den aktuelle ATM-funksjonen skal være innført og brukes fullt ut i driften.  

  

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 9. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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Artikkel 3 

ATM-funksjoner og innføring av dem 

1.  Det felles forsøksprosjektet skal omfatte følgende ATM-funksjoner: 

a)  Utvidet ankomsthåndtering og ytelsesbasert navigasjon i terminalområder med høy trafikktetthet. 

b)  Integrasjon og ytelse i lufthavner. 

c)  Fleksibel styring av luftrommet og frie ruter. 

d)  Samarbeidsbasert nettverksstyring. 

e)  Innledende systemdekkende informasjonsstyring. 

f)  Informasjonsutveksling om innledende flygebane. 

Disse ATM-funksjonene er beskrevet i vedlegget. 

2.  De driftsmessig berørte partene angitt i vedlegget og nettverksforvalteren skal innføre ATM-funksjonene som er nevnt i 

nr. 1, og gjennomføre de tilhørende operasjonelle prosedyrene som muliggjør sammenhengende virksomhet i samsvar med 

vedlegget og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013. Militære driftsmessig berørte parter skal innføre 

disse ATM-funksjonene bare i den grad det er nødvendig for å være i samsvar med del A nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 552/2004. 

Artikkel 4 

Referanse- og støttemateriale 

Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre følgende referanse- og støttemateriale med sikte på innføring av ATM-

funksjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1: 

a)  En veiledende liste over støttemateriale til standardiserings- og industrialiseringsfasen som skal leveres av SESAR-

fellesforetaket, herunder leveringsfrister. 

b)  En veiledende plan for standardiserings- og reguleringsbehov, herunder henvisninger til gjennomføringsregler og 

fellesskapsspesifikasjoner som er utarbeidet i samsvar med artikkel 3 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 552/2004, og 

tilhørende leveringsfrister. 

c)  Den samlede nytte- og kostnadsanalysen som er grunnlaget for godkjenning fra de berørte partene i det felles 

forsøksprosjektet. 

Artikkel 5 

Overvåking 

Kommisjonens overvåking fastsatt i artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 skal foretas særlig ved hjelp av 

følgende planleggings- og rapporteringsordninger: 

a)  Rapporteringsordninger for planlegging og gjennomføring av den europeiske ATM-hovedplanen. 

b)  Strategiplanen for nettverket og driftsplanen for nettverket. 

c)  Ytelsesplanene, særlig gjennom opplysningene som er angitt i artikkel 11 nr. 3 bokstav c, artikkel 11 nr. 5 og i nr. 2 i 

vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(1). 

d)  Rapporteringstabellene for flysikringskostnader, særlig opplysningene i rad 3.8 i tabell 1 og nr. 2 bokstav m) i vedlegg II og 

rad 2.1–2.4 i tabell 3 i vedlegg VII til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013(2). 

e)  Innføringsforvalterens overvåking av gjennomføringsprosjektene nevnt i artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 409/2013. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikrings-

tjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 
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f)  Rapporteringsordninger for planlegging og gjennomføring av de funksjonelle luftromsblokkene. 

g)  Rapporteringsordninger for planlegging og gjennomføring av standardisering. 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning på grunnlag av opplysningene og rådene som innføringsforvalteren har gitt, i 

samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav e), og etter å ha foretatt samordningen og samrådet som kreves ved artikkel 9 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013, opplysningene som innhentes ved overvåkingen nevnt i artikkel 5 og den 

teknologiske utvikling innen ATM. Resultatene av denne gjennomgåelsen skal framlegges for Komiteen for det felles luftrom. 

Gjennomgåelsen skal særlig ta for seg følgende punkter: 

a)  Framdriften i innføringen av ATM-funksjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

b)  Bruken av eksisterende stimuleringstiltak for gjennomføring av det felles forsøksprosjektet og mulighetene for nye 

stimuleringstiltak, 

c)  Bidraget fra det felles forsøksprosjektet til arbeidet med å nå ytelsesmålene og gjennomføringen av en fleksibel bruk av 

luftrommet. 

d)  De faktiske kostnadene ved og den faktiske nytten av å innføre ATM-funksjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1, herunder 

påvisning av lokale eller regionale negative virkninger for bestemte kategorier av driftsmessig berørte parter. 

e)  Behovet for å tilpasse det felles forsøksprosjektet, særlig personalressursene og det geografiske virkeområdet og innførings-

fristene som er angitt i vedlegget. 

f)  Framdriften i utarbeidingen av referanse- og støttematerialet som er nevnt i artikkel 4. 

Kommisjonen skal påbegynne den første gjennomgåelsen senest 18 måneder etter at innføringsprogrammet er godkjent. 

Artikkel 7 

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 27. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. UTVIDET ANKOMSTHÅNDTERING OG YTELSESBASERT NAVIGASJON I TERMINALOMRÅDER MED HØY 

TRAFIKKTETTHET 

 Utvidet ankomsthåndtering (Extended Arrival Management – AMAN) og ytelsesbasert navigasjon (Performance Based 

Navigation – PBN) i terminalområder med høy trafikktetthet (Terminal Manoeuvring Area – TMA) forbedrer 

presisjonen i innflygingsbanen og gjør det lettere å fastsette trafikkens rekkefølge tidligere. Utvidet AMAN støtter en 

utvidelse av planleggingshorisonten til minst 180–200 nautiske mil fram til og medregnet nedstigningspunktet for 

ankommende flyginger. PBN i terminalområder med høy trafikktetthet omfatter utarbeiding og gjennomføring av 

drivstoffeffektive og/eller miljøvennlige framgangsmåter for ankomst og avgang (Required Navigation Performance 1 

Standard Instrument Departures (RNP 1 SIDs)), standard ankomstruter (Standard Arrival Routes (STARs)) og 

innflyging (Required Navigation Performance Approach (RNP APCH)). 

 Denne funksjonen består av to delfunksjoner: 

— Ankomsthåndtering som er utvidet til luftrommet underveis. 

— Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner. 

1.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

1.1.1. Ankomsthåndtering som er utvidet til luftrommet underveis 

 Ved ankomsthåndtering som er utvidet til luftrommet underveis, utvides AMAN-horisonten fra 100–120 nautiske mil 

til 180–200 nautiske mil fra ankomstlufthavnen. Trafikkens rekkefølge kan fastsettes i underveisfasen eller tidlig i 

nedstigningsfasen. 

 Flygekontrolltjenester (Air Traffic Control – ATC) i TMA-ene der AMAN-operasjoner gjennomføres, skal samordnes 

med enheter for lufttrafikktjenester (Air Traffic Services – ATS) som har ansvar for tilstøtende underveissektorer. 

 De eksisterende metodene for å håndtere AMAN-begrensninger, særlig når det gjelder tid å miste eller vinne (Time to 

Lose or Gain) og råd om hastighet (Speed Advice), kan brukes til å gjennomføre denne funksjonen. 

 Systemkrav 

— AMAN-systemer skal levere opplysninger om ankomsttidsrekkefølge til ATC-systemer underveis fram til 180–200 

nautiske mil fra ankomstlufthavnen. 

— ATC-systemer i forutgående ATS-enheter skal håndtere AMAN-begrensninger. Datautveksling, databehandling og 

informasjonsvisning ved arbeidsstasjonene til de relevante flygelederne i ATS-enhetene skal underbygge 

håndteringen av ankomstbegrensninger. ATS-enheter kan utveksle data med eksisterende teknologi i påvente av at 

tjenestene i den systemdekkende informasjonsstyringen (SWIM) blir gjennomført. 

1.1.2. Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner 

 Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner består av gjennomføringen av miljøvennlige fram-

gangsmåter for ankomst/avgang og innflyging ved bruk av PBN i TMA-er med høy trafikktetthet, som angitt i følgende 

navigasjonsspesifikasjoner: 

— SID og STAR ved bruk av RNP 1-spesifikasjonen sammen med «Radius to Fix (RF) path terminator». 

— RNP APCH med APV (Required Navigation Performance Approach with Approach Procedure with Vertical 

guidance). 

Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner omfatter: 

— RNP 1 SID, STAR og overganger (med RF-tillegget (Radius to Fix)), 

— RNP APCH (Lateral Navigation/Vertical Navigation (LNAV/VNAV) og LPV-minima (Localiser Performance 

with Vertical guidance – LPV).  
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 Systemkrav 

 ATC-systemer og ATC-sikkerhetsnett skal muliggjøre PBN-operasjoner for terminalområde og innflyging. 

— RNP 1-operasjoner forutsetter at den samlede systemfeilen (TSE), sideveis og i lengderetningen, er innenfor ± 1 

nautiske mil i minst 95 % av flygetiden, og ytelsesovervåking, varslingskapasitet og navigasjonsdatabaser med høy 

integritet er påkrevd om bord. 

— For RNP APCH skal den samlede systemfeilen (TSE), sideveis og i lengderetningen, være ± 0,3 nautiske mil i minst 

95 % av flygetiden i siste fase av innflygingen, og ytelsesovervåking, varslingskapasitet og navigasjonsdatabaser med 

høy integritet er påkrevd om bord. 

 Både RNP 1- og RNP APCH-kapasitet krever inndata fra det verdensomspennende satellittnavigasjonssystemet 

(GNSS). 

— Vertikal navigasjon til støtte for APV kan oppnås gjennom SBAS (Satellite Based Augmentation System) innenfor 

GNSS eller ved barometriske høydefølere. 

1.2. Geografisk virkeområde 

1.2.1. Medlemsstater i EU og EFTA 

 Utvidet AMAN og PBN i TMA-er med høy trafikktetthet og tilhørende underveissektorer skal anvendes ved følgende 

lufthavner: 

— London Heathrow 

— Paris CDG 

— London Gatwick 

— Paris Orly 

— London Stansted 

— Milano Malpensa 

— Frankfurt International 

— Madrid Barajas 

— Amsterdam Schiphol 

— München Franz Josef Strauss 

— Roma Fiumicino 

— Barcelona El Prat 

— Zürich Kloten(1) 

— Düsseldorf International 

— Brussel National 

— Oslo Gardermoen(2) 

— Stockholm Arlanda 

— Berlin Brandenburg 

— Manchester Ringway  

  

(1) Forutsatt at denne forordning innlemmes i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske luftfartsforbundet 

(2) Forutsatt at denne forordning innlemmes i EØS-avtalen 
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— Palma De Mallorca Son San Juan 

— København Kastrup 

— Wien Schwechat 

— Dublin 

— Nice Cote d’Azur 

1.2.2. Andre tredjestater 

 Utvidet AMAN og PBN i TMA-er med høy trafikktetthet bør anvendes ved Istanbul Ataturk lufthavn. 

1.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 ATS-ytere og nettverksforvalteren skal sikre at ATS-enheter som yter ATC-tjenester i terminalluftrommet i 

lufthavnene nevnt i nr. 1.2, og tilhørende underveissektorer, anvender utvidet AMAN og PBN i TMA-er med stor 

trafikktetthet fra 1. januar 2024. 

1.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «utvidet AMAN og PBN i TMA-er med stor trafikktetthet» skal samordnes av hensyn til den 

mulige virkningen på nettverksytelsen dersom gjennomføringen forsinkes i lufthavnene nevnt i nr. 1.2. Fra et teknisk 

perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og framgangsmåter synkroniseres for å sikre at 

ytelsesmålene nås. Synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere lufthavnoperatører og ytere av flysikrings-

tjenester. I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien. 

1.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Det er ingen forutsetninger for denne funksjonen. En eksisterende AMAN letter den driftsmessige integreringen av 

denne ATM-funksjonen i eksisterende systemer. 

1.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Datautveksling mellom ATS-enheter, særlig når det gjelder utvidet AMAN, skal gjennomføres ved hjelp av tjenestene 

i den systemdekkende informasjonsstyringen (SWIM) der iSWIM-funksjonen nevnt i nr. 5 er tilgjengelig. 

— AMAN skal bruke opplysninger om flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, og som er angitt 

i nr. 6, dersom disse foreligger. 

2. INTEGRASJON OG YTELSE I LUFTHAVNER 

 Med integrasjon og ytelse i lufthavner blir det lettere å yte innflygings- og tårnkontrolltjenester ved å forbedre 

rullebanens sikkerhet og ytelse, styrke integrasjonen og sikkerheten ved taksing og begrense farlige situasjoner på 

rullebanen. 

 Denne funksjonen består av fem delfunksjoner: 

— Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang. 

— Avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene. 

— Tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen. 

— Automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser. 

— Sikkerhetsnett for lufthavner.  
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2.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

2.1.1. Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang 

 Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang er et middel til å forbedre avgangsstrømmene i 

en eller flere lufthavner ved å beregne TTOT (Target Take Off Time) og TSAT (Target Start Approval Time) for hver 

flyging, idet det tas hensyn til flere begrensninger og preferanser. Styring før avgang består i å måle avgangsstrømmen 

til en rullebane ved å styre utkjøringstidene (via starttider for motorene) som tar hensyn til tilgjengelig rullebane-

kapasitet. I kombinasjon med samarbeidsbasert beslutningsprosess for lufthavner (A-CDM)) fører styring før avgang til 

redusert taksetid, økt overholdelse av tidsluker for trafikkflytstyring (ATFM-tidsluker) og mer forutsigbare 

avgangstider. Målet med avgangsstyring er i størst mulig grad å øke trafikkflyten på rullebanen ved å fastsette en 

trafikkrekkefølge med kortest mulig atskillelse. 

 Driftsmessig berørte parter som deltar i A-CDM, skal i fellesskap fastsette trafikkrekkefølge før avgang, idet det tas 

hensyn til avtalte prinsipper som skal anvendes av særskilte årsaker (for eksempel ventetid på rullebanen, overholdelse 

av tidsluker, avgangsruter, luftromsbrukernes preferanser, forbud mot nattflyginger, flytting fra oppstillingsplass/ 

utgang av hensyn til ankommende luftfartøyer, ugunstige vilkår, herunder avising, faktisk takse-/rullebanekapasitet, 

aktuelle begrensninger osv.). 

 Systemkrav 

— Systemer for avgangsstyring (DMAN) og A-CDM skal integreres, og de skal støtte fastsettelse av optimert 

rekkefølge før avgang med informasjonsstyringssystemer for luftromsbrukere (registrering av TOBT (Target Off-

Block Time)) og lufthavnen (registrering av kontekstuelle data). 

— DMAN-systemene skal utarbeide en felles rekkefølge og vise både TSAT og TTOT. TSAT og TTOT skal ta 

hensyn til variasjoner i taksetid og skal ajourføres i samsvar med luftfartøyenes faktiske avgangstid. DMAN-

systemene skal vise flygelederen listen over TSAT og TTOT, slik at strømmen av luftfartøyer kan måles. 

2.1.2. Avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene 

 Avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene, er et ATM-verktøy som fastsetter 

optimale planer for bakkebevegelser (for eksempel planer for takseruter) ved å beregne og fastsette rekkefølgen av 

bakkebevegelser og optimere ressursbruken (for eksempel avisingsanlegg). Avgangsrekkefølgen på rullebanen skal 

optimeres i forhold til den faktiske trafikksituasjonen og gjenspeile alle endringer etter at luftfartøyet har forlatt 

utgangen eller under taksing til rullebanen. 

 A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems) skal sørge for optimert taksetid og gjøre 

avgangstidene mer forutsigbare ved å overvåke den faktiske bakketrafikken og ta hensyn til ajourførte taksetider i 

avgangsstyringen.. 

 Systemkrav 

— DMAN-systemene skal ta hensyn til varierende og ajourførte taksetider i beregningen av TTOT og TSAT. Det skal 

utvikles grensesnitt mellom dirigering i DMAN og A-SMGCS. 

— DMAN som integrerer A-SMGCS-begrensninger ved hjelp av et digitalt system, for eksempel EFS (Electronic 

Flight Strips), i en avansert funksjon for dirigering i A-SMGCS, skal integreres i behandlingssystemer for 

flygedata for å fastsette avgangsrekkefølgen og beregne ruter. 

— Det skal innføres en funksjon for dirigering i A-SMGCS. 

2.1.3. Tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen 

 Tidsbasert atskillelse (TBS) går ut på at luftfartøyer i rekkefølge ved innflygingen til en rullebane atskilles ved hjelp av 

tidsintervaller i stedet for avstander. TBS kan anvendes i siste fase av innflygingen ved at tilsvarende avstands-

opplysninger vises for flygelederen, idet det tas hensyn til rådende vindforhold. Radaratskillelsesminima og parametrer 

for atskillelse ved vingevirvler skal integreres i et TBS-støtteverktøy som gir veiledning til flygelederen, slik at det blir 

mulig å bruke tidsbasert avstand mellom luftfartøyer i siste fase av innflygingen, idet det tas hensyn til virkningen av 

motvind.  
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 Systemkrav 

— Behandlingssystemene for flygedata og AMAN-systemene skal være kompatible med TBS-støtteverktøyet, og det 

skal være mulig å veksle mellom tids- og avstandsbaserte regler for radaratskillelse ved vingevirvelturbulens. 

— På arbeidsstasjonen til flygelederen skal TBS-støtteverktøyet integreres i sikkerhetsnett som hjelper flygelederen 

med å beregne TBS-avstand som overholder minsteverdiene for radaratskillelse, ved hjelp av de faktiske 

vindforholdene på glidebanen. 

— Lokal værinformasjon (MET) om de faktiske vindforholdene på glidebanen skal legges inn i TBS-støtteverktøyet. 

— TBS-støtteverktøyet skal sørge for automatisk overvåking av og varsling om avvikende atferd når det gjelder 

flygehastighet i siste fase av innflygingen, automatisk overvåking og varsling ved brudd på reglene for atskillelse 

og automatisk overvåking og varsling dersom feil luftfartøy aktiveres på en atskillelsesindikator. 

— TBS-støtteverktøyet og den tilhørende arbeidsstasjonen til flygelederen skal beregne indikatoravstanden og vise 

den på flygelederens skjermer. 

— TBS-operasjoner skal støttes av sikkerhetsnett som omfatter automatisk overvåking og varsling av brudd på 

reglene for atskillelse. 

2.1.4. Automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser 

 Dirigerings- og planleggingsfunksjonene i A-SMGCS skal automatisk generere takseruter med tilsvarende beregnet 

taksetid og styring av mulige konflikter. 

 Flygelederen kan endre takserutene manuelt før de tildeles luftfartøyer og kjøretøyer. Disse rutene skal være 

tilgjengelige i behandlingssystemet for flygedata. 

 Systemkrav 

— Dirigerings- og planleggingsfunksjonen i A-SMGCS skal beregne den operasjonelt mest relevante ruten, så 

konfliktfri som mulig, som gjør det mulig for luftfartøyet å flytte seg fra oppstillingsplass til rullebane, fra 

rullebane til oppstillingsplass eller foreta andre bakkebevegelser. 

— Flygelederen skal kunne styre ruten på bakken fra arbeidsstasjonen sin. 

— Behandlingssystemet for flygedata skal kunne motta planlagte og klarerte ruter som tildeles luftfartøyer og 

kjøretøyer, og styre rutens status for alle berørte luftfartøyer og kjøretøyer. 

2.1.5. Sikkerhetsnett for lufthavner 

 Sikkerhetsnett for lufthavner innebærer påvisning og varsling av konflikter i ATC-klareringen av luftfartøyer samt 

avvik for kjøretøyer og luftfartøyer fra instruksjonene, framgangsmåtene eller rutene som kan utsette kjøretøyene og 

luftfartøyene for kollisjonsrisiko. Virkeområdet for denne delfunksjonen omfatter rullebanen og flyplassens område for 

bakkebevegelser. 

 ATC-støtteverktøyene på flyplassen skal påvise konflikter i ATC-klareringen og skal brukes av ATC-systemet på 

grunnlag av kunnskap om data, herunder flygelederens klarering av luftfartøyer og kjøretøyer, tildelt rullebane og 

venteposisjon. Flygelederen skal registrere alle klareringer som gis til luftfartøyer eller kjøretøyer, i ATC-systemet ved 

hjelp av et digitalt system, for eksempel EFS. 

 Ulike typer motstridende klarering skal påpekes (for eksempel oppstilling og avgang). En del kan baseres bare på 

opplysninger fra flygelederen, mens andre i tillegg kan bygge på andre data som overvåkingsdata fra A-SMGCS.  
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 Ved hjelp av verktøyene for sikkerhetsnett for lufthavner skal flygelederne varsles når luftfartøyer og kjøretøyer 

avviker fra ATC-instruksjoner, -framgangsmåter eller -ruter. Flygeledernes instruksjoner som er tilgjengelige 

elektronisk (gjennom et digitalt system, for eksempel EFS), skal integreres i andre data som reiseplan, overvåking, 

ruter, offentliggjorte regler og framgangsmåter. Integreringen av disse dataene skal gi systemet mulighet til å overvåke 

opplysningene, og når det påvises avvik, skal flygelederen varsles (for eksempel manglende godkjenning av skyving 

(push-back)). 

 Systemkrav 

— Sikkerhetsnett for lufthavner skal omfatte overvåkingsdata fra A-SMGCS og flygelederens klareringer som gjelder 

rullebanen. Lufthavnens samsvarsovervåking skal omfatte A-SMGCS-dirigering av bakkebevegelser, 

overvåkingsdata og flygelederens klareringer som gjelder ruter. 

— A-SMGCS skal omfatte den avanserte dirigerings- og planleggingsfunksjonen som er nevnt i nr. 2.1.4 ovenfor, slik 

at det er mulig å varsle i forbindelse med samsvarsovervåkingen. 

— A-SMGCS skal omfatte en funksjon som genererer og sprer hensiktsmessig varsling. Denne varslingen skal 

gjennomføres som et ytterligere lag over den eksisterende varslingen for A-SMGCS nivå 2 og ikke som en 

erstatning for denne. 

— Flygelederens arbeidsstasjon skal ta imot varsler og alarmer med et egnet brukergrensesnitt og ha mulighet til å slå 

av en alarm. 

— Digitale systemer, for eksempel EFS, skal integrere flygelederens instruksjoner i andre data som reiseplan, 

overvåking, ruter, offentliggjorte regler og framgangsmåter. 

2.2. Geografisk virkeområde 

2.2.1. Medlemsstater i EU og EFTA 

 Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang, avgangsstyring som integrerer begrensninger i 

styringen av bakkebevegelsene, automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser og 

sikkerhetsnett for lufthavner skal anvendes ved følgende lufthavner: 

— London Heathrow 

— Paris CDG 

— London Gatwick 

— Paris Orly 

— London Stansted 

— Milano Malpensa 

— Frankfurt International 

— Madrid Barajas 

— Amsterdam Schiphol 

— München Franz Josef Strauss 

— Roma Fiumicino 

— Barcelona El Prat 

— Zürich Kloten(1) 

— Düsseldorf International 

— Brussel National  

  

(1) Forutsatt at denne forordning innlemmes i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske luftfartsforbundet 
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— Oslo Gardermoen(1) 

— Stockholm Arlanda 

— Berlin Brandenburg 

— Manchester Ringway 

— Palma De Mallorca Son San Juan 

— København Kastrup 

— Wien Schwechat 

— Dublin 

— Nice Cote d’Azur 

Tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen skal anvendes ved følgende lufthavner: 

— London Heathrow 

— London Gatwick 

— Paris Orly 

— Milano Malpensa 

— Frankfurt International 

— Madrid Barajas 

— Amsterdam Schiphol 

— München Franz Josef Strauss 

— Roma Fiumicino 

— Zürich Kloten(2) 

— Düsseldorf International 

— Oslo Gardermoen(3) 

— Manchester Ringway 

— København Kastrup 

— Wien Schwechat 

— Dublin 

2.2.2. Andre tredjestater 

 Alle delfunksjoner nevnt i dette nummer bør brukes ved Istanbul Ataturk lufthavn. 

2.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 ATS-ytere og lufthavnoperatører som yter tjenester ved lufthavnene som er nevnt i nr. 2.2, skal anvende 

— avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang fra 1. januar 2021, 

— avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene, fra 1. januar 2021, 

— tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen fra 1. januar 2024, 

— automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser fra 1. januar 2024, 

— sikkerhetsnett for lufthavner fra 1. januar 2021.  

  

(1) Forutsatt at denne forordning innlemmes i EØS-avtalen 

(2) Forutsatt at denne forordning innarbeides i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske luftfartsforbundet 

(3) Forutsatt at denne forordning innarbeides i EØS-avtalen 
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2.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «integrasjon og ytelse i lufthavner» skal samordnes av hensyn til den mulige virkningen på 

nettverksytelsen dersom gjennomføringen forsinkes i de berørte lufthavnene. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av 

målrettede endringer av systemer og framgangsmåter synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne 

synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere lufthavnoperatører og ytere av flysikringstjenester. I den tilknyttede 

industrialiseringsfasen skal synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien og standardiseringsorganer. 

2.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Følgende forutsetninger kreves: 

— digitale systemer, for eksempel EFS, A-CDM og innledende DMAN for avgangsstyring synkronisert med 

fastsettelse av rekkefølgen før avgang, 

— digitale systemer, for eksempel EFS, innledende DMAN og A-SMGCS nivå 1 & 2 for avgangsstyring som 

integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene, 

— digitale systemer, for eksempel EFS for TBS, 

— digitale systemer, for eksempel EFS og A-SMGCS nivå 1 & 2 for automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging 

og dirigering av bakkebevegelser, 

— digitale systemer, for eksempel EFS og A-SMGCS-overvåking for sikkerhetsnett for lufthavner. 

2.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Det er ingen forbindelse med andre ATM-funksjoner. 

— Delfunksjonene «avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang» og «tidsbasert atskillelse i 

siste fase av innflygingen» kan gjennomføres uavhengig av de andre delfunksjonene. Gjennomføringen av 

delfunksjonene «avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene» og «sikkerhetsnett 

for lufthavner» forutsetter at delfunksjonen «automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av 

bakkebevegelser» (A-SMGCS nivå 2+) er tilgjengelig. 

3. FLEKSIBEL STYRING AV LUFTROMMET OG FRIE RUTER 

 Kombinert bruk av fleksibel styring av luftrommet og frie ruter gir luftromsbrukerne mulighet til å fly så nær den 

foretrukne flygebanen som mulig uten å være begrenset av faste luftromsstrukturer eller faste rutenett. Dermed kan 

også operasjoner som krever atskillelse, for eksempel militærøvelser, gjennomføres på en sikker og fleksibel måte og 

med minst mulig innvirkning på andre luftromsbrukere. 

 Denne funksjonen består av to delfunksjoner: 

— Styring av luftrommet og avansert fleksibel bruk av luftrommet. 

— Frie ruter. 

3.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

3.1.1. Styring av luftrommet og avansert fleksibel bruk av luftrommet 

 Målet med styring av luftrommet (ASM) og avansert fleksibel bruk av luftrommet (A-FUA) er å gi mulighet til å styre 

reservasjoner av luftrommet mer fleksibelt etter luftromsbrukernes behov. Endringer av situasjonen i luftrommet skal 

deles med alle berørte brukere, særlig nettverksforvaltere, yterne av flysikringstjenester og luftromsbrukerne (Flight 

Operations Centre/Wing Operations Centre (FOC/WOC)). ASM-framgangsmåter og -prosesser skal håndtere et miljø 

der luftrommet styres dynamisk uten faste rutenett.  
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 Datadelingen skal styrkes ved hjelp av luftromsstrukturer til støtte for gjennomføring av mer dynamisk ASM og 

luftrom med frie ruter (Free Routing Airspace – FRA). FRA er luftrommet sideveis og vertikalt der det er mulig å 

gjennomføre frie ruter med en rekke funksjoner for innflyging og utflyging. Flyginger i dette luftrommet omfattes 

fremdeles av flygekontroll. 

 ASM-løsninger skal omfatte alle luftromsbrukere, herunder gi mulighet for å tilpasse FRA, ruter underlagt særlige 

vilkår (CDR) og offentliggjorte direkte ruter (DCT). Disse ASM-løsningene skal baseres på prognosene for etterspørsel 

fra den lokale funksjonen for trafikkflytstyring og kapasitetsstyring (ATFCM) og/eller nettverksforvalteren. 

 Systemkrav 

— Systemet for AMS-støtte skal støtte det aktuelle rutenettverket med faste ruter og ruter underlagt særlige vilkår, 

samt DCT, FRA og fleksible sektorkonfigurasjoner. Systemet skal kunne reagere på endringer i luftromsbehov. 

Driftsplanen for nettverket (NOP) skal forbedres gjennom en samarbeidsbasert beslutningsprosess som omfatter 

alle driftsmessig berørte parter. Systemet skal støtte tiltak over landegrensene som fører til delt bruk av atskilt 

luftrom uavhengig av nasjonale grenser. 

— Luftromskonfigurasjonene skal være tilgjengelige via nettverksforvaltersystemer som skal inneholde aktuelle og 

planlagte luftromskonfigurasjoner, slik at luftromsbrukerne kan registrere og endre reiseplanene sine på grunnlag 

av aktuelle og nøyaktige opplysninger. 

— ATC-systemet skal støtte fleksible sektorkonfigurasjoner, slik at sektorenes dimensjoner og driftstimer kan 

optimeres i samsvar med kravene i NOP. 

— Systemet skal gi mulighet for løpende vurdering av hvordan endringer i luftromskonfigurasjonene påvirker 

nettverket. 

— ATC-systemene skal gi et riktig bilde av aktivering og deaktivering av konfigurerbare reservasjoner av luftrom og 

endringen av en del av luftrommet fra et fast rutenett til FRA. 

— Systemet for behandling av reiseplaner (IFPS) skal endres for å gjenspeile endringene i definisjonen av luftrom og 

ruter, slik at opplysninger om ruter, flygingens forløp og tilhørende opplysninger er tilgjengelige for ATC-

systemene. 

— ASM-, ATFCM- og ATC-systemene skal kommunisere på en sikker måte slik at det er mulig å yte flysikringstjenester 

på grunnlag av en felles forståelse av luftrommet og trafikkmiljøet. ATC-systemene skal endres slik at denne 

funksjonen aktiveres i den grad det er nødvendig for å være i samsvar med del A nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 552/2004. 

— Sentraliserte systemer for luftfartsinformasjonstjenester (AIS), for eksempel den europeiske AIS-databasen (EAD), 

skal i god tid gi alle driftsmessig berørte parter tilgang til miljødata for fleksible luftromsstrukturer. Dette gjør det 

mulig å planlegge på grunnlag av nøyaktige opplysninger som er relevante for tidspunktet for de planlagte 

operasjonene. Lokale AIS-systemer skal gi mulighet for dette og for opplasting av endrede lokale data. 

— Driftsmessig berørte parter skal ha et grensesnitt mot NOP som angitt i nr. 4. Grensesnitt skal utformes slik at 

dynamiske data kan sendes til systemer hos driftsmessige berørte parter, og slik at disse partene kan oversende 

opplysninger på en nøyaktig måte i rett tid. Disse partenes systemer skal endres for å aktivere disse grensesnittene. 

3.1.2. Frie ruter 

 Frie ruter kan innføres både gjennom luftrom med direkte ruter og gjennom FRA. Luftrom med direkte ruter er 

luftrommet sideveis og vertikalt der det er mulig å gjennomføre frie ruter med en rekke vilkår for innflyging og 

utflyging. Flyginger i dette luftrommet omfattes fremdeles av flygekontroll. For å fremme tidlig gjennomføring før 

innføringsfristen som er angitt i nr. 3.3, kan frie ruter gjennomføres i begrenset omfang i fastsatte tidsrom. Det skal 

fastsettes framgangsmåter for overgang mellom frie og faste ruter. Innledningsvis kan frie ruter gjennomføres på et 

strukturelt begrenset grunnlag, for eksempel ved å begrense de tilgjengelige innflygings- og utflygingspunktene for 

visse deler av trafikkflyten, gjennom offentliggjøring av DCT, som gir luftromsbrukerne mulighet til å utarbeide 

reiseplaner på grunnlag av disse offentliggjorte direkte rutene. Tilgjengeligheten av DCT kan være avhengig av 

trafikketterspørsel og/eller tidsbegrensninger. Gjennomføringen av FRA på grunnlag av DCT kan gi mulighet for å 

fjerne ATS-rutenettet. FRA og DCT skal offentliggjøres i luftfartspublikasjoner som beskrevet i nettverksforvalterens 

forbedringsplan for det europeiske rutenettverket.  
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 Systemkrav 

— Følgende skal gjennomføres i nettverksstyringssystemer: 

— Behandling av reiseplan og kontroll av DCT og FRA. 

— Forslag til IFPS-ruter på grunnlag av FRA. 

— Dynamisk omruting. 

— Planlegging og gjennomføring av ATFCM innenfor rammen av FRA. 

— Beregning og håndtering av nyttelast. 

— Følgende skal gjennomføres i ATC-systemer: 

— Behandlingssystem for flygedata, herunder grensesnitt, for å styre planlegging av flygebane/flyging uten 

henvisning til det faste ATS-nettverket. 

— Reiseplanleggingssystemer til støtte for FRA og operasjoner over landegrensene. 

— ASM/ATFCM for styring av FRA. 

— For FRA, MTCD (Medium Term Conflict Detection), herunder CDT (Conflict Detection Tools), CORA 

(Conflict Resolution Assistant), samsvarsovervåking og AWP for dynamiske deler/sektorer av luftrommet. 

Forutsigelse av flygebane og konfliktløsning skal støtte et automatisk MTCD-verktøy som er tilpasset for 

FRA-luftrom og når det kreves, for DCT. 

— ATC-systemer kan motta og bruke ajourførte flygedata som kommer fra et luftfartøy (ADS-C EPP) dersom 

datalinjefunksjonen er tilgjengelig. 

— Luftromsbrukernes systemer skal innføre reiseplanleggingssystemer for styring av dynamisk sektorkonfigurasjon 

og FRA. 

— Behandlingssystemet for flygedata (FDPS) skal støtte FRA, DCT og A-FUA. 

— Flygelederens arbeidsstasjon skal støtte operativmiljøene der det er relevant. 

3.2. Geografisk virkeområde 

 Funksjonen «fleksibel styring av luftrommet og frie ruter» skal innføres og brukes i luftrommet som medlemsstatene 

har ansvar for, og over flygenivå 310 i ICAOs EUR-område. 

3.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 Nettverksforvalteren, yterne av flysikringstjenester og luftromsbrukerne skal bruke 

— DCT fra 1. januar 2018, 

— FRA fra 1. januar 2022. 

3.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «fleksibel styring av luftrommet og frie ruter» skal samordnes av hensyn til den mulige 

virkningen på nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en 

rekke berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og framgangsmåter 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere sivile/militære 

ytere av flysikringstjenester, luftromsbrukere og nettverksforvalteren. I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal 

synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien.  
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3.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Det er ingen forutsetninger for denne funksjonen. 

3.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Når FRA og DCT er tilgjengelige, skal de støttes av nettverksforvalteren og SWIM-systemene som er angitt i nr. 4 

og nr. 5. 

4. SAMARBEIDSBASERT NETTVERKSSTYRING 

 Med samarbeidsbasert nettverksstyring forbedres det europeiske ATM-nettets ytelse, særlig når det gjelder kapasitet og 

flygeeffektivitet, gjennom utveksling, endring og styring av opplysninger om flygebane. Trafikkflytstyring skal gå over 

til et miljø for samarbeidsbasert trafikkstyring (CTM) og optimere styringen av trafikk til sektorer og lufthavner og 

behovet for tiltak for trafikkflyt- og kapasitetsstyring (ATFCM). 

 Denne funksjonen består av fire delfunksjoner: 

— Forbedrede kortsiktige ATFCM-tiltak. 

— Samarbeidsbasert NOP. 

— Beregnet avgangstid i forhold til tildelt tid for ATFCM-formål. 

— Automatisk støtte til vurdering av trafikkompleksitet. 

4.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

4.1.1. Forbedrede kortsiktige ATFCM-tiltak 

 Med taktisk kapasitetsstyring ved bruk av kortsiktige ATFCM-tiltak (STAM) sikres en nøye og effektiv samordning 

mellom ATC og nettverksstyringsfunksjonen. I den taktiske kapasitetsstyringen skal STAM gjennomføres ved bruk av 

en samarbeidsbasert beslutningsprosess for å styre trafikkflyten før innflyging i en sektor. 

 Systemkrav 

— ATFCM-planlegging skal håndteres i nettverket av nettverksforvalteren og lokalt av trafikkflytstyringsposisjonen 

for å støtte påvisning av problempunkter, gjennomføring av STAM, vurdering av nettverket og løpende overvåking 

av nettverksaktiviteten. ATFCM-planlegging i nettverket og lokalt skal samordnes. 

4.1.2. Samarbeidsbasert NOP 

 nettverksforvalteren skal gjennomføre samarbeidsbasert NOP som består av økt integrasjon av opplysninger fra NOP 

og driftsplanen for lufthavnen (AOP). Samarbeidsbasert NOP skal ajourføres gjennom datautveksling mellom 

nettverksforvalteren og systemer hos driftsmessig berørte parter for å dekke hele flygebanens livsløp og gjenspeile 

prioriteringer ved behov. Begrensninger i lufthavnskonfigurasjoner samt opplysninger om vær og luftrom skal 

integreres i NOP. Om mulig skal lufthavnsbegrensningene være basert på AOP. Tildelt tid i ATFCM kan brukes som 

grunnlag for å fastsette ankomstrekkefølgen. Dersom en tildelt ankomsttid er tilgjengelig og påkrevd for å fastsette 

trafikkrekkefølgen, skal den hentes fra AOP. Når ATFCM bruker tildelt tid for å håndtere overbelastning i lufthavnen, 

kan denne tildelte tiden føre til tilpasning av AOP som en del av samordningsprosessene for ATFCM. Tildelt tid skal 

også brukes til støtte for prosesser for fastsettelse av ankomstrekkefølgen i underveisfasen. Integrerte 

lufthavnskonfigurasjoner samt opplysninger om vær og luftrom skal kunne leses og endres av godkjente driftsmessig 

berørte parter som deltar i styringen og driften av nettverket. 

 Ved utviklingen av samarbeidsbasert NOP skal det fokuseres på tilgang til felles driftsplanlegging og sanntidsdata.  
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 Systemkrav 

— Driftsmessig berørte parter skal få tilgang til dataene de trenger gjennom forespørsler innen NOP. 

— Bakkesystemene for driftsmessig berørte parter skal tilpasses slik at de kan kommunisere med nettverksstyrings-

systemer. AOP-systemer skal kommunisere med NOP-systemer med sikte på å gjennomføre samarbeidsbasert NOP. 

— Grensesnitt mellom systemer for driftsmessig berørte parter og nettverksstyringssystemer skal gjennomføres ved hjelp 

av tjenester i den systemdekkende informasjonsstyringen, så snart de er tilgjengelige. 

4.1.3. Beregnet avgangstid i forhold til tildelt tid for ATFCM-formål 

 Tildelt tid (TT) skal anvendes på utvalgte flyginger for ATFCM-formål for å styre ATFCM ved det overbelastede 

punktet i stedet for bare ved avgang. Dersom en tildelt ankomsttid (TTA) er tilgjengelig, skal den hentes fra 

driftsplanen for lufthavnen (AOP). Tildelte ankomsttider skal brukes til støtte for prosesser for fastsettelse av 

ankomstrekkefølgen i underveisfasen. 

 Systemkrav 

— Nettverksforvalterens systemer skal støtte deling av tildelt tid. Systemene skal kunne justere beregnet avgangstid 

(CTOT) på grunnlag av forbedret og fastsatt TTA ved bestemmelseslufthavnen. TTA skal integreres i AOP med 

sikte på senere forbedring av NOP. 

— Behandlingssystemer for flygedata kan måtte tilpasses for å kunne behandle data om flygebaner som er lastet ned 

via en luft-til-bakke-forbindelse (ADS-C EPP). 

4.1.4. Automatisk støtte til vurdering av trafikkompleksitet 

 Opplysninger om planlagte flygebaner, nettverksinformasjon og registrerte analysedata fra tidligere operasjoner skal 

brukes til å forutsi trafikkompleksitet og mulige situasjoner med overbelastning, slik at skadebegrensende strategier kan 

tas i bruk på lokalt plan og i nettverket. 

 En utvidet reiseplan (EFPL) skal brukes til å forbedre kvaliteten på opplysningene om planlagte flygebaner og dermed 

styrke reiseplanleggingen og kompleksitetsvurderingen. 

 Systemkrav 

— Nettverksforvaltersystemer skal håndtere fleksible luftromsstrukturer der rutekonfigurasjon gir mulighet for å styre 

trafikkbelastning og kompleksitet på en samarbeidsbasert måte på trafikkflytstyrings- og nettverksplan. 

— Behandlingssystemene for flygedata skal kunne kommunisere med NOP. 

— Behandlingssystemene for flygedata skal støtte EFPL, og systemene for nettverksforvaltersystemene skal kunne 

behandle EFPL. 

— Opplysninger som framkommer via RAD (Route Availability Document) og PTR (Profile Tuning Restriction), 

skal harmoniseres gjennom den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen (CDM) innenfor rammen av utformingen 

av det europeiske rutenettet og nettverksforvalterens ATFM-funksjoner, slik at leverandørene av reiseplanleggings-

systemer skal kunne generere en reiseplan som vil bli godkjent, og som har den mest effektive flygebanen. 

— ASM/ATFCM-verktøy skal kunne styre ulik tilgjengelighet til luftrommet og ulik sektorkapasitet, herunder A-FUA 

(som angitt i nr. 3), tilpasning av RAD og STAM. 

4.2. Geografisk virkeområde 

 Samarbeidsbasert nettverksstyring skal innføres i EATMN. I ATC-sentraler i medlemsstater der sivil-militære 

operasjoner ikke er integrert(1), skal samarbeidsbasert nettverksstyring innføres i den grad det kreves i del A nr. 4 i 

vedlegg II til forordning (EC) nr. 552/2004.  

  

(1) Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Irland, Italia, Portugal, Romania, Slovakia og Spania 
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4.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 Driftsmessig berørte parter og nettverksforvalteren skal bruke samarbeidsbasert nettverksstyring fra 1. januar 2022. 

4.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «samarbeidsbasert nettverksstyring» skal samordnes av hensyn til den mulige virkningen på 

nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en rekke 

berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og framgangsmåter 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere ytere av 

flysikringstjenester og nettverksforvalteren. I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal synkronisering dessuten finne 

sted (særlig i leverandørindustrien og standardiseringsorganer). 

4.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Det er ingen forutsetninger for denne funksjonen. En eksisterende gjennomføring av STAM fase 1 letter den 

driftsmessige integreringen av denne ATM-funksjonen i eksisterende systemer. 

4.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Nettverksstyringssystemene skal anvende AMAN som angitt i nr. 1. 

— AOP-systemene skal om mulig anvende DMAN som angitt i nr. 2. 

— Nettverksstyringssystemene skal støtte fleksibel bruk av luftrommet og frie ruter som angitt i nr. 3. 

— Kravene til informasjonsutveksling skal baseres på SWIM som angitt i nr. 5, så snart dette er tilgjengelig. 

— Opplysninger om flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, og som er angitt i nr. 6, skal, når 

disse foreligger, integreres i NOP til støtte for TTO/TTA. 

5. INNLEDENDE SYSTEMDEKKENDE INFORMASJONSSTYRING 

 Systemdekkende informasjonsstyring (SWIM) gjelder utvikling av tjenester for informasjonsutveksling. SWIM 

omfatter standarder, infrastruktur og styring som gir mulighet for informasjonsstyring og informasjonsutveksling 

mellom driftsmessig berørte parter via samvirkende tjenester. 

 Innledende systemdekkende informasjonsstyring (iSWIM) støtter informasjonsutveksling som er basert på standarder 

og leveres via et internettprotokollbasert nett (IP-nett) via systemer som støtter SWIM. Den består av 

— felles infrastrukturkomponenter, 

— teknisk infrastruktur og profiler for SWIM, 

— utveksling av luftfartsinformasjon, 

— utveksling av meteorologisk informasjon, 

— utveksling av samarbeidsbasert nettverksinformasjon, 

— utveksling av flygeinformasjon. 

5.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

5.1.1. Felles infrastrukturkomponenter 

 Felles infrastrukturkomponenter er 

— registeret som skal brukes til offentliggjøring av og søking etter opplysninger om forbrukere og tjenesteytere, den 

logiske informasjonsmodellen, tjenester som aktiveres av SWIM samt forretningsmessige, tekniske og strategiske 

opplysninger,  
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— infrastruktur for kryptering av åpne nøkler (PKI) som skal brukes til å undertegne, utstede og opprettholde 

sertifikater og tilbakekallingslister. PKI sikrer at opplysninger overføres på en sikker måte. 

5.1.2. Teknisk infrastruktur og profiler for SWIM 

 Gjennomføringen av en profil for teknisk infrastruktur (TI) for SWIM skal baseres på standarder og samvirkende 

produkter og tjenester. Informasjonsutvekslingstjenestene skal gjennomføres med en av følgende profiler: 

— Blå SWIM TI-profil som skal brukes til å utveksle flygeinformasjon mellom ATC-sentraler og mellom ATC og 

nettverksforvalteren. 

— Gul SWIM TI-profil som skal brukes til alle andre ATM-data (luftfart, vær, lufthavn osv.). 

5.1.3. Utveksling av luftfartsinformasjon 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende luftfartsinformasjon 

ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Melding om aktivering av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Melding om deaktivering av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Forhåndsmelding om aktivering av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES) 

— Melding om frigivelse av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Funksjon for luftfartsinformasjon på anmodning. Filtrering mulig etter type, navn og med et avansert filter med 

romlige, tidsmessige og logiske parametrer. 

— Søking på informasjon om reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Levering av kartleggingsdata for flyplasser og kart over lufthavner. 

— Planer for bruk av luftrommet (AUP, UUP) — ASM-nivå 1, 2 og 3. 

— D-NOTAM-er. 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM (Aeronautical Information 

Reference Model), grunnmaterialet for AIRM og grunnmaterialet for ISRM (Information Service Reference Model). 

 Systemkrav 

— ATM-systemene skal kunne bruke tjenestene for utveksling av luftfartsinformasjon. 

5.1.4. Utveksling av meteorologisk informasjon 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende meteorologisk 

informasjon ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Værvarsling for den berørte lufthavnen for kort tid framover: 

— Vindhastighet og vindretning. 

— Lufttemperatur. 

— Høydemålerens trykkinnstilling. 

— Rullebanesikt (RVR).  
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— Massekonsentrasjon av vulkansk aske. 

— Særlig tjeneste for MET-informasjon. 

— Tjeneste for høydevindsinformasjon. 

— Meteorologisk informasjon som støtter ATC-prosessen på flyplassnivå og prosessen på lufthavnens landside, eller 

hjelpemidler som innhenter relevant MET-informasjon, prosesser for utledning av værbegrensninger og omdanning av 

disse opplysningene slik at de viser virkningen på ATM. Systemets kapasitet er hovedsakelig innrettet på en 

«beslutningshorisont» på mellom 20 minutter og 7 dager. 

— Meteorologisk informasjon som støtter ATC-prosessen underveis/ved innflyging eller hjelpemidler som innhenter 

relevant MET-informasjon, prosesser for utledning av værbegrensninger og omdanning av disse opplysningene 

slik at de viser virkningen på ATM. Systemets kapasitet er hovedsakelig innrettet på en «beslutningshorisont» på 

mellom 20 minutter og 7 dager. 

— Meteorologisk informasjon som støtter prosessen for styring av nettverksinformasjon eller hjelpemidler som innhenter 

relevant MET-informasjon, prosesser for utledning av værbegrensninger og omdanning av disse opplysningene slik at 

de viser virkningen på ATM. Systemets kapasitet er hovedsakelig innrettet på en «beslutningshorisont» på mellom 

20 minutter og 7 dager. 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM, grunnmaterialet for AIRM og 

grunnmaterialet for ISRM. 

 Systemkrav 

— ATM-systemene skal kunne bruke tjenestene for utveksling av MET-informasjon. 

5.1.5. Utveksling av samarbeidsbasert nettverksinformasjon 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende samarbeidsbaserte 

nettverksinformasjon ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Høyeste lufthavnkapasitet på grunnlag av aktuelle værforhold og værforhold på kort sikt. 

— Synkronisering av driftsplanen for nettet og alle driftsplanene for lufthavnene. 

— Regler. 

— Tidsluker. 

— Kortsiktige ATFCM-tiltak. 

— Overbelastede punkter for ATFCM. 

— Restriksjoner. 

— Luftromsstruktur samt tilgang til og utnytting av luftrommet. 

— Driftsplaner for nettverket og innflyging underveis. 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM, grunnmaterialet for AIRM og 

grunnmaterialet for ISRM. 

 Systemkrav 

— Nettverksforvalterportalen skal gi alle driftsmessig berørte parter mulighet for elektronisk utveksling av data med 

nettverksforvalteren. Nettverksforvalterportalen skal gi de driftsmessig berørte partene mulighet til å velge mellom 

forhåndsfastsatt nettbasert tilgang eller tilkopling med egne programmer via de internettbaserte system-til-system-

tjenestene (B2B). 
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5.1.6. Utveksling av flygeinformasjon 

 ATC-systemene og nettverksforvalteren skal utveksle flygeinformasjon i den pretaktiske og taktiske fasen. 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende flygeinformasjon 

som angitt i tabellen nedenfor, ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Ulike operasjoner som gjelder et flygeobjekt: bekrefte mottak, bekrefte avtale om FO, avslutte abonnement på en 

FO-fordeling, abonnere på FO-fordeling, endre FO-begrensninger, endre rute, fastsette landingsbane, ajourføre 

opplysninger om samordning, endre SSR-kode, fastsette STAR, hoppe over ATSU i samordningsdialog. 

— Utveksling av opplysninger om flygeobjekter. Flygeobjekter omfatter flygemanuset som består av ATC-

begrensninger og 4D-flygebane. 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre følgende tjenester for utveksling av flygeinformasjon ved hjelp av 

profilen gul SWIM TI: 

— Vurdering av reiseplan og ruter. 

— Reiseplaner, 4D-flygebane, data om flygeytelse, flygestatus. 

— Lister over flyginger og detaljerte flygedata. 

— Opplysninger om ajourføring av flygemeldinger (avgangsinformasjon). 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM, grunnmaterialet for AIRM og 

grunnmaterialet for ISRM. 

 Systemkrav 

— ATC-systemene skal benytte tjenester for utveksling av flygeinformasjon. 

5.2. Geografisk virkeområde 

 Funksjonen iSWIM skal innføres i EATMN som angitt i tabellen. I sentraler i medlemsstater der sivil-militær 

tjenesteyting ikke er integrert(1), skal iSWIM-funksjonen innføres i den grad det kreves i del A nr. 4 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 552/2004. 

 

Sivile ytere av 

flysikringstjenester 

(unntatt ytere av MET-

tjenester) 

Lufthavner Sivil-militær koordinering 
Luftroms-

brukere 

Ytere av  

MET-

tjenester 

Nettverks-

forvalter 

Utveksling av luft-

fartsinformasjon 

Kontrollsentraler, 

TMA-er og kontroll-

tårn som er angitt i 

tillegget 

Geografisk virke-

område som nevnt i 

nr. 1.2 

Alle sentraler i medlems-

stater der sivil-militær 

tjenesteyting ikke er 

integrert(1) 

AOC-

system-

leverandører 

— Nettverks-

forvalter 

Utveksling av 

meteorologisk 

informasjon 

Kontrollsentraler, 

TMA-er og kontroll-

tårn som er angitt i 

tillegget 

Geografisk virke-

område som nevnt i 

nr. 1.2 

Alle sentraler i medlems-

stater der sivil-militær 

tjenesteyting ikke er 

integrert(1) 

AOC-

system-

leverandører 

Alle ytere 

av MET-

tjenester 

Nettverks-

forvalter 

  

(1) Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Irland, Italia, Portugal, Romania, Slovakia og Spania. 
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Sivile ytere av 

flysikringstjenester 

(unntatt ytere av MET-

tjenester) 

Lufthavner Sivil-militær koordinering 
Luftroms-

brukere 

Ytere av  

MET-

tjenester 

Nettverks-

forvalter 

Utveksling av 

samarbeidsbasert 

nettverks-

informasjon 

Kontrollsentraler, 

TMA-er og kontroll-

tårn som er angitt i 

tillegget 

Geografisk virke-

område som nevnt i 

nr. 1.2 

— AOC-

system-

leverandører 

— Nettverks-

forvalter 

Utveksling av 

flygeinformasjon 

Kontrollsentraler og 

TMA-er som er 

angitt i tillegget 

— — — — Nettverks-

forvalter 

(1) Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Irland, Italia, Portugal, Romania, Slovakia og Spania. 

5.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 Driftsmessig berørte parter og nettverksforvalteren nevnt i nr. 5.2 skal levere og bruke iSWIM fra 1. januar 2025. 

5.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «innledende systemdekkende informasjonsstyring» skal samordnes av hensyn til den mulige 

virkningen på nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en 

rekke berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og tjenesteyting 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen skal muliggjøre målrettede endringer innenfor 

ATM-funksjonene nevnt i avsnitt 1–4 ovenfor samt framtidige felles prosjekter. Synkroniseringen skal omfatte alle berørte 

ATM-parter på bakken (sivile/militære ytere av flysikringstjenester, luftromsbrukere — for AOC-systemer: 

lufthavnoperatører, ytere av MET-tjenester og nettverksforvalteren). I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal 

synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien og standardiseringsorganer. 

5.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Til støtte for profilen blå SWIM TI skal sentraler med svært høy og høy kapasitet koples til PENS (Pan-European 

Network Services). 

5.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— SWIM-tjenester danner grunnlag for AMAN-funksjonen som beskrevet i nr. 1, A-FUA som beskrevet i nr. 3, 

funksjonen «samarbeidsbasert nettverksstyring» som beskrevet i nr. 4 og utveksling av opplysninger om 

flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, mellom behandlingssystemer for flygedata og 

mellom ATS-enheter som påkrevd ifølge funksjonen «informasjonsutveksling om innledende flygebane» nevnt i 

nr. 6. 

— Gjennomføringen av SWIM-infrastruktur og -tjenester som er nevnt i nr. 5, letter informasjonsutveksling for alle 

nevnte ATM-funksjoner. 

6. INFORMASJONSUTVEKSLING OM INNLEDENDE FLYGEBANE 

 Informasjonsutveksling om innledende flygebane (i 4D) består av bedre bruk av tildelt tid og opplysninger om 

flygebanen, herunder om mulig bruk av 4D-data om flygebanen om bord av ATC-systemer på bakken og 

nettverksforvaltersystemer, som vil innebære færre taktiske inngrep og færre situasjoner som krever konfliktløsning. 

6.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

 Tildelt tid og 4D-data om flygebanen skal brukes til å forbedre ATM-systemets ytelse. 

 Opplysninger om flygebanen og tildelt tid skal forbedres ved hjelp av utveksling av opplysninger om flygebanen 

mellom luftfartøyet og bakken. 
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 Systemkrav 

— Luftfartøyer med riktig utstyr skal sende opplysninger om flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-

forbindelse, ved hjelp av ADS-C EPP (Extended Projected Profile) som en del av ATN B2-tjenestene. Data om 

flygebanen skal automatisk lastes ned fra det flybårne systemet og brukes til å ajourføre ATM-systemet i samsvar 

med kontraktsvilkårene. 

— Bakkesystemer for kommunikasjon via datalinje skal støtte ADS-C (nedlasting av opplysninger om flygebane ved 

hjelp av EPP) som en del av ATN B2-tjenestene. 

— Flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, skal brukes på flygeledernes arbeidsstasjoner i 

behandlingssystemer for flygedata og i nettverksforvaltersystemer. 

— Utveksling av opplysninger om flygebane fra FDP til FDP mellom ATS-enheter samt mellom ATS-enheter og 

nettverksforvaltersystemer skal støttes ved hjelp av utveksling av flygeobjekter som definert i nr. 5. 

6.2. Geografisk virkeområde 

 Informasjonsutveksling om innledende flygebane skal innføres i alle ATS-enheter som yter lufttrafikktjenester i 

luftrommet som medlemsstaten er ansvarlig for, i ICAOs EUR-område. 

6.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 ATS-ytere og nettverksforvalteren skal sørge for å bruke informasjonsutveksling om innledende flygebane fra 

1. januar 2025. 

 Innføringsforvalteren skal utarbeide en strategi som skal omfatte stimuleringstiltak for å sikre at minst 20 % av 

luftfartøyene som flyr i luftrommet innenfor landene som inngår i Den europeiske konferanse for sivil luftfart 

(ECAC)(1) i ICAOs EUR-område, som tilsvarer minst 45 % av flygingene i disse landene, har kapasitet til å laste ned 

opplysninger om luftfartøyers flygebane via en luft-til-bakke-forbindelse ved hjelp av ADS-C EPP fra 1. januar 2026. 

6.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «informasjonsutveksling om innledende flygebane» skal samordnes av hensyn til den mulige 

virkningen på nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en 

rekke berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og tjenesteyting 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen skal muliggjøre målrettede endringer innenfor 

ATM-funksjonen nevnt i avsnitt 1, 3 og 4 ovenfor samt framtidige felles prosjekter. Synkroniseringen skal omfatte alle 

ytere av flysikringstjenester, nettverksforvalteren og luftromsbrukerne (behov for synkronisering mellom luftfartøyet og 

bakken). Synkronisering og sammenhengende utforming av avionikkplaner for å sikre best mulig økonomisk effektivitet 

og driftskompatibilitet for luftromsbrukerne oppnås gjennom samarbeidsordninger i samarbeidsavtalen om forskning og 

utvikling innen sivil luftfart som er inngått mellom De forente stater og Unionen(2). I den tilknyttede industrialise-

ringsfasen skal synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien og standardiserings- og sertifiserings-

organer. 

6.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Datalinjekapasiteten som beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009 om datalinjetjenester er en grunnleggende 

forutsetning for denne ATM-funksjonen. 

  

(1) Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, 

Monaco, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Den 

tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Tyrkia, Ukraina, Det forente kongerike 

(2) Vedlegg 1 til samarbeidsavtalen NAT-I-9406 mellom De forente stater og Den europeiske union, SESAR-NEXTGEN-samarbeid med sikte 

på global driftskompatibilitet, EUT L 89 av 5.4.2011, s. 8. 
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6.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Flygebanen som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, kan brukes til å forbedre AMAN-funksjonen 

beskrevet i nr. 1. 

— Nedlastede opplysninger om flygebaner kan integreres i beregningen av forbedrede kortsiktige ATFCM-tiltak og 

den automatiske støtten til vurdering av trafikkompleksitet som angitt i nr. 3. 

— Dersom det foreligger nedlastede opplysninger om flygebane, skal disse integreres i NOP som angitt i nr. 4, til 

støtte for TTO/TTA. 

— iSWIM nevnt i nr. 5 skal støtte utveksling av nedlastede opplysninger om flygebane fra FDP til FDP mellom ATS-

enheter. 

______ 
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Tillegg 

Kontrollsentraler: 

— LONDON ACC CENTRAL 

— KARLSRUHE UAC 

— UAC MAASTRICHT 

— MARSEILLE EAST + WEST 

— PARIS EAST 

— ROMA ACC 

— LANGEN ACC 

— ANKARA ACC 

— MUENCHEN ACC 

— PRESTWICK ACC 

— ACC WIEN 

— MADRID ACC (LECMACN + LEC) 

— BORDEAUX U/ACC 

— BREST U/ACC 

— PADOVA ACC 

— BEOGRADE ACC 

— REIMS U/ACC 

— BUCURESTI ACC 

— BARCELONA ACC 

— BUDAPEST ACC 

— ZUERICH ACC 

— AMSTERDAM ACC 

TMA-er og kontrolltårn: 

— LONDON TMA TC 

— LANGEN ACC 

— PARIS TMA/ZDAP 

— MUENCHEN ACC 

— BREMEN ACC 

— ROMA TMA 

— MILANO TMA 

— MADRID TMA 

— PALMA TMA 

— ARLANDA APPROACH 

— OSLO TMA 

— BARCELONA TMA 

— APP WIEN 

— CANARIAS TMA 

— COPENHAGEN APP 

— ZUERICH APP 

— APP BRUSSELS 

— PADOVA TMA 
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— HELSINKI APPROACH 

— MANCHESTER APPROACH 

— AMSTERDAM ACC 

— DUBLIN TMA 

 __________  



Nr. 65/348 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

KOMMISJONSDIREKTIV 2014/101/EU 

av 30. oktober 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR —  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særlig artikkel 20 nr. 1 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør sikres at metodene som brukes ved overvåkingen av typeparametrer som medlemsstatene skal generere for å 

utføre overvåking av vannets økologiske tilstand i henhold til artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF, er sammenlignbare og av 

høy kvalitet. 

2) I henhold til punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF skal metodene som brukes ved overvåking av 

typeparametrer være i samsvar med de internasjonale standardene som er oppført i vedlegget eller med andre nasjonale 

eller internasjonale standarder som sikrer data som er av tilsvarende vitenskapelig kvalitet og sammenlignbarhet. De 

internasjonale standardene som er oppført i vedlegg V, var de som var tilgjengelige på vedtakelsestidspunktet for nevnte 

direktiv. 

3) Etter offentliggjøringen av direktiv 2000/60/EF har en rekke nye standarder blitt offentliggjort av Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon (CEN), enkelte av dem i fellesskap med Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 

med henblikk på biologisk prøvetaking av planteplankton, makrofytter og bunnvegetasjon, virvelløse bunndyr, fisk og 

hydromorfologiske egenskaper. Disse standardene bør tilføyes i punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF. 

4) Som følge av den kontinuerlige utviklingen av nye standarder og ajourføringen av eksisterende offentliggjøres ikke 

lenger enkelte av standardene oppført i punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF av CEN-medlemsorganer og bør 

derfor utgå. 

5) To standarder (EN ISO 8689-1:1999 og EN ISO 8689-2:1999 9) som er oppført i punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF, omhandlet biologisk klassifisering og ikke overvåking; de er senere tatt i betraktning under utviklingen 

protokoller for fastsettelse av grenser mellom klasser innen rammen av den felles gjennomføringsstrategien knyttet til 

direktivet og kan nå utgå. 

6) Direktiv 2000/60/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2000/60/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til direktiv 2000/60/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 51. 

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

2019/EØS/65/54 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg V til direktiv 2000/60/EF skal punkt 1.3.6 lyde: 

« 1.3.6. Standarder for overvåking av kvalitetsfaktorer 

Metodene som benyttes til overvåking av typeparametrer, skal være i samsvar med de internasjonale standardene 

oppført nedenfor eller med andre nasjonale eller internasjonale standarder som sikrer framskaffelse av data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet og sammenlignbarhet. 

Standarder for prøvetaking av biologiske kvalitetsfaktorer 

Generiske metoder som anvendes med de særlige metodene som er angitt i standardene for følgende biologiske 

kvalitetsfaktorer: 

EN ISO 5667-3:2012 Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 3: Konservering og behandling av 

vannprøver 

Standarder for planteplankton 

EN 15204:2006 Vannundersøkelse — Veiledning for kvantifisering av planteplankton ved bruk av 

omvendt mikroskop (Utermöhls metode) 

EN 15972:2011 Vannundersøkelse — Veiledning for kvantitative og kvalitative undersøkelser av 

marine planktonalger 

ISO 10260:1992 Water quality — Measurement of biochemical parameters — Spectrometric 

determination of the chlorophyll-a concentration 

Standarder for makrofytter og bunnvegetasjon 

EN 15460:2007 Vannundersøkelse — Veiledning for overvåking av makrovegetasjon i innsjøer 

EN 14184:2014 Vannundersøkelse — Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i 

rennende vann 

EN 15708:2009 Vannundersøkelse — Veiledning i overvåking, innsamling og laboratorieanalyse av 

bentiske alger i grunne elver 

EN 13946:2014 Vannundersøkelse — Veiledning for rutinemessig innsamling og forbehandling av 

bentiske kiselalger i rennende vann og innsjøer 

EN 14407:2014 Vannundersøkelse — Veiledning for identifisering og telling av prøver av bentiske 

kiselalger fra rennende vann og innsjøer 

Standarder for bunnlevende virvelløse dyr 

EN ISO 10870:2012 Vannundersøkelse — Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til 

bentiske makroinvertebrater i ferskvann  

EN 15196:2006 Vannundersøkelse — Veiledning for prøvetaking og behandling av puppeskinn fra 

fjærmygg (Diptera, Chironomidae) for økologisk vurdering 

EN 16150:2012 Vannundersøkelse — Veiledning i habitatarealproporsjonal prøvetaking av bentiske 

makroinvertebrater fra ulike habitater i vadbare elver 
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EN ISO 19493:2007 Vannundersøkelse — Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og 

sublitoral hard bunn 

EN ISO 16665:2013 Vannundersøkelse — Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og 

prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna 

Standarder for fisk 

EN 14962:2006 Vannundersøkelse — Veiledning for valg av innsamlingsmetoder for fisk 

EN 14011:2003 Vannundersøkelse — Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat 

EN 15910:2014 Vannundersøkelse — Veiledning i beregning av fiskeforekomst med mobil 

hydroakustisk metode 

EN 14757:2005 Vannundersøkelse — Prøvetaking av fisk med garn 

Standarder for hydromorfologiske parametrer 

EN 14614:2004 Vannundersøkelse — Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til 

elver 

EN 16039:2011 Vannundersøkelse — Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til 

innsjøer 

Standarder for fysiokjemiske parametrer 

Alle relevante CEN/ISO-standarder ». 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/80/EU 

av 20. juni 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF om vern av 

grunnvann mot forurensning og forringelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF av 12. desember 2006 om vern av grunnvann mot 

forurensning og forringelse(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av første gjennomgåelse i henhold til artikkel 10 i direktiv 2006/118/EF foreligger det ikke tilstrekkelige 

opplysninger til å fastsette nye kvalitetsstandarder for grunnvann i vedlegg I til nevnte direktiv for forurensende stoffer, 

men det er nødvendig å gjøre tekniske tilpasninger i direktivets vedlegg II i samsvar med artikkel 8 i nevnte direktiv. 

2) Det må benyttes felles prinsipper for fastsettelse av bakgrunnsnivåer for å gjøre det lettere å sammenligne terskelverdier. 

3) Det er en betydelig mulighet for at nitrogen og fosfor i grunnvannet kan utgjøre en eutrofieringsrisiko for tilknyttet 

overflatevann og direkte avhengige økosystemer på land. Når medlemsstater fastsetter terskelverdier bør de, foruten 

nitrater, som allerede er oppført i vedlegg I til direktiv 2006/118/EF, og ammonium, som er oppført i vedlegg II til 

nevnte direktiv, også ta hensyn til nitritter som bidragsyter til samlet mengde nitrogen, og samlet mengde fosfor, enten 

som sådan eller som fosfater. 

4) Behovet for å innhente og reagere på nye opplysninger om andre stoffer som utgjør en mulig risiko, bør erkjennes. Det bør 

derfor utarbeides en overvåkingsliste over forurensende stoffer i grunnvann innenfor rammen av den felles strategien for 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2) for å øke tilgjengeligheten av overvåkingsdata om 

stoffer som utgjør en risiko eller mulig risiko for grunnvannsforekomster, og dermed gjøre det lettere å identifisere stoffer, 

herunder nye forurensende stoffer som gjør det nødvendig å fastsette kvalitetsstandarder for grunnvann eller terskelverdier. 

5) Opplysningene som medlemsstatene har framlagt om forurensende stoffer og indikatorer som det er fastsatt terskelverdier 

for, særlig når det gjelder metoder for vurdering av grunnvannets kjemiske tilstand, har i de første forvaltningsplanene for 

nedbørfelt vist seg å ikke være tilstrekkelige til å sikre korrekt forståelse og sammenligning av resultatene. De relevante 

kravene som gjelder opplysningene som skal legges fram, bør presiseres og suppleres for å sikre åpenhet i vurderingen. 

Opplysningene som legges fram, vil også gjøre det lettere å sammenligne resultater av vurderinger av kjemisk tilstand i 

ulike medlemsstater og bidra til en mulig framtidig harmonisering av metoder for fastsettelse av terskelverdier for 

grunnvann. 

6) Direktiv 2006/118/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 i direktiv 

2006/118/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2006/118/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 52. 

(1) EUT L 372 av 27.12.2006, s. 19. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

2019/EØS/65/55 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 

24 måneder etter datoen for dette direktivs ikrafttredelse. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2006/118/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I del A skal nr. 3 lyde: 

«3)  Når forhøyede bakgrunnsnivåer av stoffer eller ioner eller deres indikatorer forekommer av naturlige hydrogeologiske 

årsaker, skal disse bakgrunnsnivåene i den aktuelle grunnvannsforekomsten tas hensyn til når terskelverdiene 

fastsettes. Når bakgrunnsnivåer fastsettes, skal det tas hensyn til følgende prinsipper: 

a)  Fastsettelse av bakgrunnsnivåer bør være basert på beskrivelsen av grunnvannsforekomster i samsvar med 

vedlegg II til direktiv 2000/60/EF og på resultatene fra grunnvannsovervåking i samsvar med vedlegg V til nevnte 

direktiv. I overvåkingsstrategien og ved tolking av dataene bør det tas hensyn til at strømningsforhold og 

grunnvannkjemi varierer i side- og høyderetning. 

b)  Dersom det foreligger bare begrensede overvåkingsdata om grunnvann, bør det samles inn flere data, og i 

mellomtiden bør bakgrunnsnivåer fastsettes på grunnlag av denne begrensede mengden overvåkingsdata, 

eventuelt ved hjelp av en forenklet metode med en delmengde av prøver der indikatorene ikke viser påvirkning 

fra menneskelig virksomhet. Det bør også tas hensyn til opplysninger om geokjemiske overføringer og prosesser, 

dersom slike foreligger. 

c)  Dersom det ikke foreligger tilstrekkelige overvåkingsdata om grunnvann og opplysningene om geokjemiske 

overføringer og prosesser er mangelfulle, bør det samles inn ytterligere data og opplysninger, og i mellomtiden bør 

bakgrunnsnivåer beregnes, eventuelt på grunnlag av statistiske referanseresultater for samme type vannførende sjikt i 

andre områder der det foreligger tilstrekkelige overvåkingsdata.» 

2)  I del B nr. 1 tilføyes følgende: 

 «Nitritter 

 Fosfor (samlet mengde) / fosfater(*) 

  

(*) Medlemsstater kan beslutte å fastsette terskelverdier for enten fosfor (samlet mengde) eller fosfater.» 

3)  Del C skal lyde: 

«Del C 

Opplysninger som medlemsstatene skal framlegge om forurensende stoffer og deres indikatorer som det er fastsatt 

terskelverdier for 

 Forvaltningsplanene for nedbørfelter som medlemsstatene skal framlegge i henhold til artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF, 

skal omfatte opplysninger om hvordan framgangsmåten fastsatt i del A i dette vedlegg er fulgt. 

 Særlig skal medlemsstatene sende inn 

a)  opplysninger om hver av grunnvannsforekomstene eller gruppene av grunnvannsforekomster som er karakterisert som 

truet, herunder 

i)  forekomstenes størrelse, 

ii)  hvert enkelt forurensende stoff eller hver enkelt forurensningsindikator som fører til at grunnvannsforekomster 

karakteriseres som truet, 

iii)  miljøkvalitetsmålene som risikoen er knyttet til, herunder faktisk eller potensiell rettmessig bruk av grunnvanns-

forekomsten eller grunnvannsforekomstens funksjoner og forholdet mellom grunnvannsforekomstene og tilknyttet 

overflatevann og direkte avhengige økosystemer på land, 

iv)  når det gjelder naturlig forekommende stoffer, de naturlige bakgrunnsnivåene i grunnvannsforekomstene, 

v)  opplysninger om overskridelsene dersom terskelverdiene er overskredet. 

b)  terskelverdiene, enten de får anvendelse på nasjonalt plan, for et nedbørfeltdistrikt eller den del av et internasjonalt 

nedbørfeltdistrikt som ligger innenfor en medlemsstats territorium, eller for en grunnvannsforekomst eller gruppe av 

grunnvannsforekomster, 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/355 

 

 

c)  forholdet mellom terskelverdiene og hver av følgende: 

i)  når det gjelder naturlig forekommende stoffer, bakgrunnsnivåene, 

ii)  tilknyttet overflatevann og direkte avhengige økosystemer på land, 

iii)  miljøkvalitetsmålene og andre standarder for vern av vann på nasjonalt plan, unionsplan eller internasjonalt plan, 

iv)  alle relevante opplysninger om de forurensende stoffenes toksikologi, økotoksikologi, persistens, bioakkumule-

ringspotensial og spredningstendens. 

d)  metoden for fastsettelse av bakgrunnsnivåer på grunnlag av prinsippene fastsatt i del A nr. 3. 

e)  årsakene til at det ikke er fastsatt terskelverdier for de forurensende stoffene og indikatorene som er identifisert i del B. 

f)  viktige deler av vurderingen av grunnvannets kjemiske tilstand, herunder nivået, metoden og perioden for aggregering 

av overvåkingsresultatene, definisjonen av akseptabel grad av overskridelse og metoden for å beregne den, i samsvar 

med artikkel 4 nr. 2 bokstav c) i) og med nr. 3 i vedlegg III. 

Dersom noen av dataene nevnt i bokstav a)–f) ikke inngår i forvaltningsplanene for nedbørfelter, skal medlemsstatene angi 

årsakene til dette i disse planene.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1209/ 2014 

av 29. oktober 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 om opprettelse av en ny statistisk 

produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk 

produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 451/2008 ble det opprettet en statistisk produktgruppering etter næring (heretter kalt «CPA») 

for å dekke Unionens statistikkbehov. 

2) Etter ajourføringen av De forente nasjoners sentrale produktgruppering («CPC v. 2»), bør CPA tilpasses for å sikre 

sammenlignbarhet og samsvar med standarder for produktgruppering som brukes internasjonalt. 

3) Som følge av revisjonen av det harmoniske system (HS) og Den kombinerte nomenklatur (KN) er det, i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1001/2013(2) og rådsforordning (EU) nr. 1326/2013(3), nødvendig å 

foreta ytterligere endringer i CPA samt tilpasse og tydeliggjøre tekstene. 

4) Forordning (EF) nr. 451/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 451/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 53. 

(1) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1001/2013 av 4. oktober 2013 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) 

nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EUT L 290 av 31.10.2013, s. 1). 

(3) Rådsforordning (EU) nr. 1326/2013 av 9. desember 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om toll- og 

statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EUT L 334 av 13.12.2013, s. 4). 

2019/EØS/65/56 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1–149] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/ 2014 

av 26. juni 2014 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om 

undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om 

produksjonsmetoder innenfor landbruket med hensyn til listen over kjennetegn som skal 

samles inn i undersøkelsen om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2016(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om 

strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket(1), særlig artikkel 7 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1166/2008 fastsettes et program for undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket 

fram til 2016. 

2) Det er behov for å samle inn opplysninger for å overvåke gjennomføringen av tiltakene knyttet til revisjon av den felles 

landbrukspolitikk etter 2013. Det er videre behov for å samle inn opplysninger for å overvåke gjennomføringen av 

tiltakene knyttet til utvikling av landdistriktene(2). 

3) Det mangler statistiske opplysninger om bruk av næringsstoffer, vanning samt produksjonsmetoder innenfor landbruket 

som er knyttet til strukturelle opplysninger om den enkelte driftsenhet. Det er derfor behov for å bedre innsamlingen av 

opplysninger om bruk av næringsstoffer og vann samt produksjonsmetoder på driftsenheter i landbruket for å få 

ytterligere statistikk til å utarbeide en politikk for miljøvennlig landbruk og bedre kvaliteten på indikatorene for 

miljøvennlig landbruk. 

4) Endringen av listen over kjennetegn bygger på prinsippet om at den samlede byrden fortsatt skal være balansert, 

ettersom variabler som er foreldet på grunn av endringer i relevant lovgivning, eller variabler som utelates i 2016 på 

engangsbasis, utgår, mens andre legges til, hovedsakelig på grunn av voksende og endrede behov for statistiske 

opplysninger om landbruket knyttet til den nye felles landbrukspolitikk fram mot 2020, særlig med hensyn til forbedret 

miljøprestasjon og de nødvendige opplysninger om miljøvennlig landbruk knyttet til dette, og også med tanke på at 

nivået av EUs finansielle bidrag til undersøkelsen forblir uendret. 

5) Forordning (EF) nr. 1166/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1166/2008 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 28.6.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 54. 

(1) EUT L 321 av 1.12.2008, s. 14. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det 

europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 487). 

2019/EØS/65/57 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

Liste over kjennetegn i undersøkelsen om strukturen til driftsenheter i landbruket for 2016 

KJENNETEGN ENHETER/KATEGORIER 

I. Alminnelige kjennetegn  

–  Driftsenhetens beliggenhet(1)  

– –  NUTS(2) 3-region NUTS 3-kode 

– –  Ligger driftsenheten i et vanskeligstilt område? L/M/N(3) 

–  Driftsenhetens rettslige form  

– –  Er driftsenheten en enhet på fellesjord? Ja/nei 

– –  Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på:  

– – –  en fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet? Ja/nei 

– – – –  Dersom svaret på foregående spørsmål er «ja», er denne personen (gårdbrukeren) 

også driftsleder? 

Ja/nei 

– – – – –  Dersom personen ikke er driftsleder, er driftslederen et medlem av gårdbrukerens 

familie? 

Ja/nei 

– – – – –  Dersom driftslederen er et medlem av gårdbrukerens familie, er driftslederen 

gårdbrukerens ektefelle? 

Ja/nei 

– – –  én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet? Ja/nei 

– – –  en juridisk person? Ja/nei 

–  Leieforhold (til gårdbrukeren) og driftssystem  

– –  Landbruksareal i drift:  

– – –  Selveierlandbruk ha 

– – –  Forpaktning ha 

– – –  Samdrift og andre driftsforhold ha 

– – –  Fellesjord ha 

–  Økologisk landbruk  

– –  Drives det økologisk landbruk på driftsenheten? Ja/nei 

– –  Detaljerte opplysninger(4)  

– – –  Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produk-

sjonsmetoder som er godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske 

unions regler 

ha 

– – –  Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som er under omlegging til 

økologiske produksjonsmetoder som skal godkjennes i samsvar med nasjonale regler 

eller Den europeiske unions regler 

ha 

– – –  Den del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjons-

metoder som er godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions 

regler, eller er under omlegging og skal godkjennes: 

 

– – – –  Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn) ha 
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KJENNETEGN ENHETER/KATEGORIER 

– – – –  Tørkede belgfrukter og proteinvekster til produksjon av korn (herunder frø samt 

blandinger av korn og belgfrukter) 

ha 

– – – –  Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) ha 

– – – –  Sukkerbete (unntatt frø) ha 

– – – –  Oljeholdige vekster ha 

– – – –  Friske grønnsaker, meloner og jordbær ha 

– – – –  Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark ha 

– – – –  Beplantninger med frukttrær og bærbusker ha 

– – – –  Sitrustrebeplantninger ha 

– – – –  Olivenbeplantninger ha 

– – – –  Vingårder ha 

– – – –  Andre vekster (fibervekster osv.), herunder naturlig beitemark ha 

– – –  Husdyrproduksjon som drives etter økologiske produksjonsmetoder som er godkjent i 

samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler: 

 

– – – –  Storfe Antall dyr 

– – – –  Svin Antall dyr 

– – – –  Sau og geit Antall dyr 

– – – –  Fjørfe Antall dyr 

– – – –  Andre dyr Ja/nei 

– –  Bruksformål for driftsenhetens produksjon:  

– – –  Anvender husholdningen mer enn 50 % av verdien av driftsenhetens sluttproduksjon 

til konsum? 

Ja/nei 

– – –  Utgjør direktesalg til sluttforbrukere mer enn 50 % av driftsenhetens samlede salg? Ja/nei 

II. Areal  

–  Dyrkbar mark  

– –  Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn):  

– – –  Vanlig hvete og spelthvete ha 

– – –  Durumhvete ha 

– – –  Rug ha 

– – –  Bygg ha 

– – –  Havre ha 

– – –  Maiskorn ha 

– – –  Ris ha 

– – –  Andre kornslag til produksjon av korn ha 

– –  Tørkede belgfrukter og proteinvekster til produksjon av korn (herunder frø samt 

blandinger av korn og belgfrukter) 

ha 

– – –  herav erter, bønnevikker og søtlupiner ha 
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KJENNETEGN ENHETER/KATEGORIER 

– –  Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) ha 

– –  Sukkerbete (unntatt frø) ha 

– –  Fôrvekster (unntatt frø) ha 

– –  Industriplanter:  

– – –  Tobakk ha 

– – –  Humle ha 

– – –  Bomull ha 

– – –  Raps og rybs ha 

– – –  Solsikke ha 

– – –  Soya ha 

– – –  Linfrø (oljelin) ha 

– – –  Andre oljeholdige vekster ha 

– – –  Tekstillin ha 

– – –  Hamp ha 

– – –  Andre fibervekster ha 

– – –  Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter ha 

– – –  Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt ha 

– –  Friske grønnsaker, meloner og jordbær, herav:  

– – –  På friland eller under lavt beskyttelsesdekke ha 

– – – –  Friland ha 

– – – –  Kommersielt hagebruk ha 

– – –  I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke ha 

– –  Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler):  

– – –  På friland eller under lavt beskyttelsesdekke ha 

– – –  I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke ha 

– –  Planter som høstes i umoden tilstand:  

– – –  Midlertidig gressmark ha 

– – –  Andre planter som høstes i umoden tilstand:  

– – – –  Grønnfôrmais ha 

– – – –  Belgvekster ha 

– – – –  Andre planter som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt ha 

– –  Frø og spirer på dyrkbar mark ha 

– –  Andre åkervekster ha 

– – –  Brakkmark ha 
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KJENNETEGN ENHETER/KATEGORIER 

–  Kjøkkenhager ha 

–  Permanent gressmark ha 

– –  Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark ha 

– –  Naturlig beitemark ha 

– –  Permanent gressmark som ikke lenger drives til produksjon, og som er støtteberettiget ha 

–  Permanente vekster  

– –  Beplantninger med frukttrær og bærbusker ha 

– – –  Frukt, herav: ha 

– – – –  Frukt fra tempererte klimasoner ha 

– – – –  Frukt fra subtropiske klimasoner ha 

– – –  Bær ha 

– – –  Nøtter ha 

– –  Sitrustrebeplantninger ha 

– –  Olivenbeplantninger ha 

– – –  der det vanligvis dyrkes bordoliven ha 

– – –  der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje ha 

– –  Vingårder der det vanligvis produseres: ha 

– – –  Kvalitetsvin ha 

– – –  Annen vin ha 

– – –  Borddruer ha 

– – –  Rosiner ha 

– –  Planteskoler ha 

– –  Andre permanente vekster ha 

– –  Permanente vekster i veksthus ha 

–  Andre arealer  

– –  Landbruksareal som ikke er i drift ha 

– –  Skogmark ha 

– – –  herav småskog med kort omdriftstid ha 

– – Andre arealer (bebygd areal, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, 

steingrunn osv.) 

ha 

–  Sopp ha 

–  Energivekster ha 

–  Vanning  

– –  Areal med vanning  

– – –  Samlet areal som kan vannes ha 
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KJENNETEGN ENHETER/KATEGORIER 

– – –  Samlet areal med vekster som er vannet minst én gang de siste tolv månedene ha 

– –  Benyttede vanningsmetoder  

– – –  Overflatevanning (oversvømmelse, furer) Ja/nei 

– – –  Spedervanning Ja/nei 

– – –  Dryppvanning Ja/nei 

– –  Vannkilde til vanning på driftsenheten:  

– – –  Grunnvann på driftsenheten Ja/nei 

– – –  Overflatevann på driftsenheten (dammer eller oppdemmet vann) Ja/nei 

– – –  Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag utenfor driftsenheten Ja/nei 

– – –  Vann fra alminnelige vannforsyningsnett utenfor driftsenheten Ja/nei 

– – –  Andre kilder Ja/nei 

III. Husdyr  

–  Dyr av hestefamilien Antall dyr 

–  Storfe:  

– –  Storfe under ett år, hanndyr og hunndyr Antall dyr 

– –  Storfehanndyr, mellom ett og to år Antall dyr 

– –  Storfehunndyr, mellom ett og to år Antall dyr 

– –  Storfehanndyr, to år og over Antall dyr 

– –  Kviger, to år og over Antall dyr 

– –  Melkekyr Antall dyr 

– –  Andre kyr Antall dyr 

–  Sau og geit:  

– –  Sau (alle aldre) Antall dyr 

– – –  Avlshunndyr Antall dyr 

– – –  Annen sau Antall dyr 

– –  Geit (alle aldre) Antall dyr 

– – –  Avlshunndyr Antall dyr 

– – –  Annen geit Antall dyr 

–  Svin:  

– –  Smågris med levendevekt under 20 kg Antall dyr 

– –  Avlspurker på 50 kg og over Antall dyr 

– –  Andre svin Antall dyr 

–  Fjørfe:  

– –  Broilere Antall dyr 
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KJENNETEGN ENHETER/KATEGORIER 

– –  Verpehøner Antall dyr 

– –  Annet fjørfe Antall dyr 

– – –  Kalkuner Antall dyr 

– – –  Ender Antall dyr 

– – –  Gjess Antall dyr 

– – –  Struts Antall dyr 

– – –  Annet fjørfe, ikke ellers nevnt Antall dyr 

–  Kaniner, avlshunndyr Antall dyr 

–  Bier Bikuber 

–  Husdyr som ikke ellers er nevnt Ja/nei 

IV. Arbeidskraft  

IV.i) Landbruksarbeid på driftsenheten 

–  Gårdbruker  

– –  Kjønn Mann/kvinne 

– –  Alder Aldersklasser(5) 

– –  Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) Prosentintervall for 1 

årsverk(6) 

–  Driftsleder  

– –  Kjønn Mann/kvinne 

– –  Alder Aldersklasser(5) 

– –  Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) Prosentintervall for 2 

årsverk(7) 

–  Driftslederens utdanning  

– –  Driftslederens landbruksutdanning Utdanningskode(8) 

– –  Yrkesrettet opplæring som driftslederen har gjennomgått de siste tolv månedene Ja/nei 

–  Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruks-

arbeid på driftsenheten: menn 

 

– –  Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) Prosentintervall 2 for årsverk 

–  Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruks-

arbeid på driftsenheten: kvinner 

 

– –  Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) Prosentintervall 2 for årsverk 

–  Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn  

– –  Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) Prosentintervall 2 for årsverk 

–  Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: kvinner  

– –  Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) Prosentintervall 2 for årsverk 

–  Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner Antall hele arbeidsdager 
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IV.ii) Annet inntektsgivende arbeid: Arbeid som ikke er landbruksarbeid på driftsenheten (som ikke har direkte 

tilknytning til driftsenheten), og arbeid utenfor driftsenheten 

–  Annet inntektsgivende arbeid som utføres av gårdbrukeren som også er 

driftsleder: 

H/S/I(9) 

–  Annet inntektsgivende arbeid som utføres av den eneansvarlige gårdbrukerens 

familiemedlemmer: hovedaktivitet 

Antall personer 

–  Annet inntektsgivende arbeid som utføres av den eneansvarlige gårdbrukerens 

familiemedlemmer: sekundær aktivitet 

Antall personer 

V. Annet inntektsgivende arbeid på driftsenheten (som har direkte tilknytning til 

driftsenheten) 

 

V.i) Liste over annet inntektsgivende arbeid 

–  Levering av helse- og sosialtjenester og tjenester knyttet til undervisning Ja/nei 

–  Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid Ja/nei 

–  Håndverk Ja/nei 

–  Bearbeiding av landbruksvarer Ja/nei 

–  Produksjon av fornybar energi Ja/nei 

–  Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk) Ja/nei 

–  Akvakultur Ja/nei 

–  Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr)  

– –  Landbruksarbeid (for andre driftsenheter) Ja/nei 

– –  Arbeid som ikke er landbruksarbeid Ja/nei 

–  Skogbruk Ja/nei 

–  Annet Ja/nei 

–  Hvem er involvert?  

– –  Gårdbruker som også er driftsleder H/S/I(9) 

– –  Andre medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, som hoved-

aktivitet 

Antall personer 

– –  Andre medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, som sekundær 

aktivitet 

Antall personer 

– –  Personer som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider fast på driftsenheten, 

som hovedaktivitet 

Antall personer 

– –  Personer som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider fast på driftsenheten, 

som sekundær aktivitet 

Antall personer 

V.ii) Betydningen av annet inntektsgivende arbeid som har direkte tilknytning til driftsenheten 

–  Prosentdel av driftsenhetens sluttproduksjon Prosentintervaller(10)  

VI. Støtte til utvikling av landdistriktene  

–  Driftsenheten har dratt nytte av et av følgende tiltak for utvikling av landdistriktene de 

siste tre årene(11) 

Ja/nei 

– –  Gårdbrukeres deltaking i ordninger for næringsmiddelkvalitet Ja/nei 

– –  Betalinger i tilknytning til Natura 2000 og rammedirektivet om vann(12) Ja/nei 

– –  Betalinger for miljø- og klimavennlig landbruk Ja/nei 
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– –  Økologisk landbruk Ja/nei 

– –  Betalinger for dyrs velferd Ja/nei 

– –  Investeringer i fysiske eiendeler Ja/nei 

– –  Forebygging og gjenoppretting av skade på landbrukets produksjonspotensial som 

skyldes naturkatastrofer og andre katastrofer 

Ja/nei 

– –  Landbruks- og næringsutvikling Ja/nei 

– –  Investeringer i utvikling av skogarealer og skogers levedyktighet Ja/nei 

– –  Nyplanting av skog og opprettelse av skogmark Ja/nei 

– –  Opprettelse av land-/skogbrukssystemer Ja/nei 

– –  Forebygging og gjenoppretting av skader på skog Ja/nei 

– –  Investeringer som forbedrer skogers motstandsdyktighet og miljøverdi Ja/nei 

– –  Investeringer i skogbruksteknologier og i bearbeiding, mobilisering og markedsføring 

av skogbruksprodukter 

Ja/nei 

– –  Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger Ja/nei 

– –  Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger Ja/nei 

– –  Risikohåndtering Ja/nei 

VII. Metoder for jordforvaltning og husdyrgjødselhåndtering som anvendes på drifts-

enheter i landbruket 

 

–  Metoder for jordarbeiding(13) på dyrkbar mark (friland)  

– –  Konvensjonell jordarbeiding ha 

– –  Redusert jordarbeiding ha 

– –  Ingen jordarbeiding (unntatt dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster) ha 

–  Jorddekke(14) på dyrkbar mark (friland)  

– –  Vanlige vintervekster ha 

– –  Dekkvekster eller mellomvekster ha 

– –  Planterester ha 

– –  Bar jord ha 

– –  Dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster ha 

–  Vekselbruk på dyrkbar mark  

– –  Andel dyrkbar mark som inngår i vekselbruket Prosentintervall for dyrkbar 

mark(15) 

–  Områder med økologisk fokus – samlet areal med grensemerker, buffersoner, hekker, 

trær, brakkmark, biotoper, skogkledde områder og landskapstrekk 

ha(16) 

–  Teknikk for anvendelse av husdyrgjødsel  

– –  Bredspredning  

– – –  Ingen innarbeiding Prosentintervall for 

husdyrgjødsel(17) 

– – –  Innarbeiding innen 4 timer Prosentintervall for 

husdyrgjødsel 

– – –  Innarbeiding etter 4 timer Prosentintervall for 

husdyrgjødsel 
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– –  Båndspredning  

– – –  Slepeslange Prosentintervall for 

husdyrgjødsel 

– – –  Slepesko Prosentintervall for 

husdyrgjødsel 

– –  Innsprøyting  

– – –  Overfladisk / åpen spalte Prosentintervall for 

husdyrgjødsel 

– – –  Dyp / lukket spalte Prosentintervall for 

husdyrgjødsel 

–  Innførsel/utførsel av husdyrgjødsel til/fra driftsenheten  

– –  Samlet mengde produsert husdyrgjødsel som utføres fra driftsenheten Tonn 

–  Husdyrgjødsel som innføres til driftsenheten Tonn 

  

(1) Geografiske koordinater skal ikke framlegges i 2016 

(2) Nomenklatur over regionale statistikkenheter 

(3) L – vanskeligstilt område som ikke er fjellområde, M – vanskeligstilt fjellområde, N – normalt område (ikke-vanskeligstilt område). 

Denne klassifiseringen kan endres senere i lys av utviklingen av den felles landbrukspolitikk fram mot 2020. 

(4) Dette avsnittet skal bare fylles ut dersom svaret på foregående spørsmål var «ja». 

(5) Aldersklasser: (Fra den alder da skoleplikten opphører og til 24 år), (35–39), (40–44), (45–54), (55–64), (65 og over). 

(6) Prosentintervall 1 for årsverk: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(7) Prosentintervall 2 for årsverk: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(8) Utdanningskoder: (bare praktisk landbrukserfaring), (grunnutdanning i landbruk), (fullstendig landbruksutdanning). 

(9) H – hovedaktivitet, S – sekundær aktivitet, I – ingen involvering 

(10) Prosentintervaller: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100). 

(11) Tiltak for utvikling av landdistriktene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 om 

støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om oppheving av rådsforordning 

(EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 487) – disse kjennetegn bør være tilgjengelig fra administrative kilder. 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(13) Dyrkbar mark (friland) med konvensjonell jordarbeiding + dyrkbar mark (friland) med redusert jordarbeiding + dyrkbar mark (friland) 

med ingen jordarbeiding + dyrkbar mark (friland) dekket med flerårige vekster = samlet frilandsareal med dyrkbar mark. 

(14) Dyrkbar mark (friland) beplantet med vanlige vintervekster + dyrkbar mark (friland) beplantet med dekkvekster eller mellom-

vekster + dyrkbar mark (friland) dekket med planterester + dyrkbar mark (friland) som er bar jord + dyrkbar mark (friland) dekket med 

flerårige vekster = samlet frilandsareal med dyrkbar mark. 

(15) Prosentintervall for dyrkbar mark: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75). 

(16) Skal bare rapporteres av driftsenheter med mer enn 15 ha dyrkbar mark. 

(17) Prosentandelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som er anvendt med den bestemte spredningsteknikken: (0), (> 0–< 25),  

(≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100)» 

 __________  
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 723/2009 

av 25. juni 2009 

om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur 

(ERIC-konsortium)(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 171 og artikkel 172 første ledd, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til traktatens artikkel 171 kan Fellesskapet 

opprette fellesforetak eller andre strukturer som er 

nødvendige for effektiv gjennomføring av fellesskaps-

programmer for forskning, teknologisk utvikling og 

demonstrasjon (FTD). 

2) Støtte til og utvikling av forskningsinfrastrukturer i 

Europa har vært et løpende mål i Fellesskapet, sist 

gjenspeilet i europaparlaments- og rådsbeslutning 

1982/2006/EF av 18. desember 2006 om Det europeiske 

fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, 

teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007–2013)(4), 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 8.8.2009, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016,  

s. 84. 

(1) Uttalelse avgitt 19.2.2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Uttalelse avgitt 14.1.2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) EUT C 76 av 31.3.2009, s. 6. 

(4) EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1. 

og særlig i rådsbeslutning 2006/974/EF av  

19. desember 2006 om særprogrammet «Kapasitet»(5). 

3) Tradisjonelt har støtte til bruk og utvikling av europeisk 

forskningsinfrastruktur hovedsakelig vært i form av 

tilskudd til etablerte forskningsinfrastrukturer i med-

lemsstatene, men de seneste årene har det vist seg at 

utviklingen av nye strukturer må stimuleres ytterligere, 

noe som kan oppnås ved at det fastsettes en egnet 

rettslig ramme som gjør det enklere å opprette og drive 

slike strukturer på fellesskapsplan. 

4) Dette behovet har blitt uttrykt ved en rekke anledninger 

både på politisk plan av medlemsstatene og fellesskaps-

organer og av ulike aktører innenfor det europeiske 

forskningsmiljøet, som for eksempel foretak, forsknings-

sentre og universiteter, og særlig Det europeiske stra-

tegiforum for forskningsinfrastruktur (ESFRI). 

5) Mens den sentrale rollen som vitenskapelig forsknings-

struktur i verdensklasse spiller for å nå Fellesskapets 

FTD-mål fastsatt i traktatens artikkel 163, lenge har 

vært anerkjent innenfor Fellesskapets FTD-ramme-

programmer, er reglene for etablering, finansiering og 

drift av disse strukturene fortsatt oppdelt og regionali-

sert. Med tanke på at europeiske forskningsinfrastruk-

turer konkurrerer med Fellesskapets globale partnere, 

som foretar og vil fortsette å foreta enorme investeringer 

i store moderne forskningsinfrastrukturer, og med tanke 

på at disse infrastrukturene blir stadig mer sammensatte 

og kostbare, noe som ofte plasserer dem utenfor 

rekkevidden til en enkelt medlemsstat eller til og med en 

verdensdel, er det nå nødvendig å utnytte og utvikle det 

fulle potensialet til traktatens artikkel 171 ved å opprette 

en ramme for de framgangsmåter og vilkår for 

opprettelse og drift av europeiske forskningsinfrastruk-

turer på fellesskapsplan som er nødvendige for en 

  

(5) EUT L 54 av 22.2.2007, s. 101. 

2019/EØS/65/58 
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effektiv gjennomføring av Fellesskapets FTD-program-

mer. Denne nye rettslige rammen vil utfylle andre 

juridiske former i nasjonal og internasjonal lovgivning 

eller i Fellesskapets regelverk. 

6) I motsetning til de felles teknologiinitiativer (JTI) som 

er opprettet som fellesforetak der Fellesskapet er 

medlem og bidrar økonomisk, bør ikke et konsortium 

for en europeisk forskningsinfrastruktur (heretter kalt 

«ERIC-konsortium») oppfattes som et fellesskapsorgan 

i henhold til artikkel 185 i rådsforordning (EF, Euratom) 

nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet 

som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 

alminnelige budsjett(1) (heretter kalt finansforord-

ningen), men som et rettssubjekt der Fellesskapet ikke 

nødvendigvis er medlem eller bidrar økonomisk i 

henhold til artikkel 108 nr. 2 bokstav f) i finansforord-

ningen. 

7) Gitt det tette samarbeidet mellom medlemsstatene og 

Fellesskapet når det gjelder programplanlegging og 

gjennomføring av utfyllende forskningsvirksomhet, som 

fastsatt i traktatens artikkel 164 og 165, bør interesserte 

medlemsstater enkeltvis eller i samarbeid med andre 

godkjente organer kartlegge sine behov for å opprette 

forskningsinfrastrukturer i denne juridiske formen ut fra 

sin forskning og teknologiske utvikling og ut fra 

Fellesskapets krav. Av samme årsak bør medlemskap i 

et ERIC-konsortium være åpent for interesserte med-

lemsstater med eventuell deltaking av stater som er 

tilknyttet Fellesskapets rammeprogram for forskning, 

teknologisk utvikling og demonstrasjon (heretter kalt 

«assosierte stater») samt tredjestater og spesialiserte 

mellomstatlige organisasjoner. I tillegg til fullt medlem-

skap bør medlemsstatene kunne være observatører i et 

ERIC-konsortium på vilkårene fastsatt i konsortiets 

vedtekter. 

8) Et ERIC-konsortium som opprettes i henhold til denne 

forordning, bør ha som hovedoppgave å opprette og 

drive en forskningsinfrastruktur på ikke-økonomisk 

grunnlag og bør bruke de fleste av sine ressurser på 

denne hovedoppgaven. For å fremme innovasjon, 

kunnskaps- og teknologioverføring bør ERIC-konsortiet 

kunne drive begrenset økonomisk virksomhet, forutsatt 

at den er nært knyttet til hovedoppgaven og ikke setter 

utførelsen av denne i fare. Opprettelsen av forsknings-

infrastrukturer som ERIC-konsortier utelukker ikke at 

forskningsinfrastrukturer av felleseuropeisk interesse 

med en annen juridisk form også kan anerkjennes som 

forskningsinfrastrukturer som bidrar til framskritt 

innenfor europeisk forskning, blant annet gjennom-

føringen av veikartet som er utarbeidet av ESFRI. 

Kommisjonen bør sikre at ESFRI-medlemmer og andre 

berørte parter underrettes om disse alternative juridiske 

formene. 

  

(1) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 

9) Forskningsinfrastrukturer bør bidra til å sikre frem-

ragende vitenskapelig kunnskap innenfor Fellesskapets 

forskning og økonomiske konkurranseevne på mellom-

lang og lang sikt gjennom effektiv støtte til europeisk 

forskningsvirksomhet. For å oppnå dette bør de, i 

samsvar med sine vedtekter, være reelt åpne for det 

europeiske forskningsmiljøet i bred forstand, og de bør 

ha som mål å styrke den europeiske vitenskapskapa-

siteten og dermed bidra til utviklingen av Det 

europeiske forskningsområde (ERA). 

10) For å gjøre framgangsmåten for opprettelse av et ERIC-

konsortium effektiv må enheter som ønsker å opprette et 

ERIC-konsortium, sende en søknad til Kommisjonen, 

som ved hjelp av uavhengige eksperter som kan omfatte 

ESFRI, bør vurdere hvorvidt den foreslåtte forsknings-

infrastrukturen er i samsvar med denne forordning. En 

slik søknad bør inneholde en erklæring der vertsstaten 

anerkjenner ERIC-konsortiet som et internasjonalt organ 

eller en internasjonal organisasjon ved anvendelse av 

rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det 

felles merverdiavgiftssystem(2) og rådsdirektiv 

92/12/EØF av 25. februar 1992 om den alminnelige 

ordning for særavgiftspliktige varer og om lagring, 

omsetning og kontroll av slike varer(3), fra og med 

tidspunktet for opprettelsen. I samsvar med stats-

støttereglene bør ERIC-konsortiet som internasjonal 

organisasjon også dra fordel av visse unntak ved anven-

delse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF 

av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 

ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 

kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om 

offentlig tjenesteyting(4). 

11) Av hensyn til gjennomsiktighet bør beslutningen om 

opprettelse av et ERIC-konsortium offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. Av samme årsak bør de 

viktigste delene av konsortiets vedtekter vedlegges 

beslutningen. 

12) For å kunne utføre sine oppgaver så effektivt som mulig 

bør et ERIC-konsortium ha status som rettssubjekt og ha 

full rettslig handleevne fra og med den dagen beslutnin-

gen om opprettelse trer i kraft. For å kunne fastsette hva 

som er gjeldende lovgivning bør ERIC-konsortiet ha et 

vedtektsbestemt sete på territoriet til en av sine medlem-

mer som enten er en medlemsstat eller en assosiert stat. 

13) Et ERIC-konsortium bør ha minst tre medlemsstater 

som medlemmer, utover det kan kvalifiserte assosierte 

stater og andre tredjestater enn assosierte stater samt 

spesialiserte mellomstatlige organisasjoner delta.  

  

(2) EUT L 347 av 11.12.2006, s. 1. 

(3) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 1. 

(4) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 
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14) I tråd med denne forordnings fellesskapsdimensjon bør 

medlemsstatene i fellesskap ha flertallet av stemmene i 

medlemsforsamlingen i et ERIC-konsortium. 

15) Med hensyn til gjennomføringen av denne rammen bør 

det i vedtektene fastsettes nærmere bestemmelser som 

Kommisjonen kan benytte for å undersøke om en 

søknad er i samsvar med rammen som fastsettes i denne 

forordning. 

16) Det er på den ene side nødvendig å sikre at et ERIC-

konsortium har den fleksibiliteten som gjør det mulig å 

endre vedtektene, og på den annen side at Fellesskapet 

som har opprettet ERIC-konsortiet, beholder kontrollen 

over visse vesentlige deler. Dersom en endring gjelder 

en vesentlig del av vedtektene vedlagt beslutningen som 

oppretter ERIC-konsortiet, bør en slik endring god-

kjennes før den trer i kraft ved en kommisjonsbeslutning 

truffet etter den samme framgangsmåten som for 

opprettelsen av ERIC-konsortiet. Enhver annen endring 

bør meddeles Kommisjonen, som bør ha mulighet til å 

gjøre innsigelse dersom den mener at endringen er i 

strid med denne forordning. 

17) Et ERIC-konsortium bør opprette sine egne organer for 

å kunne forvalte sin virksomhet på en effektiv måte. Det 

bør fastsettes i vedtektene hvordan disse organene er 

ERIC-konsortiets lovlige representanter. 

18) Med tanke på et ERIC-konsortiums finansielle ansvar 

bør konsortiet drive sin virksomhet etter fornuftige 

budsjettmessige prinsipper. 

19) Et ERIC-konsortium kan være berettiget til finansiering 

i samsvar med avdeling VI i finansforordningen. 

Finansiering innenfor rammen av utjevningspolitikken 

kan også være en mulighet, i samsvar med relevant 

fellesskapsregelverk. 

20) For å kunne utføre sine oppgaver mest mulig effektivt 

og som en logisk konsekvens av dets status som 

rettssubjekt, bør et ERIC-konsortium ha ansvar for egen 

gjeld. For at medlemmene skal kunne finne hensikts-

messige løsninger med hensyn til sitt ansvar, bør det i 

vedtektene gis mulighet for å innføre ulike ansvars-

ordninger som går utover det ansvar som er begrenset til 

medlemmenes bidrag. 

21) Ettersom et ERIC-konsortium opprettes i henhold til 

Fellesskapets regelverk, bør det være underlagt Felles-

skapets regelverk samt lovgivningen i den staten det har 

sitt vedtektsbestemte sete. ERIC-konsortiet kan imid-

lertid ha driftssted i en annen stat. Lovgivningen i 

sistnevnte stat bør få anvendelse når det gjelder særlige 

punkter fastsatt i ERIC-konsortiets vedtekter. Et ERIC-

konsortium bør dessuten være underlagt gjennom-

føringsregler som er i samsvar med vedtektene. 

22) Medlemsstatene kan fritt anvende eller vedta lover og 

forskrifter som ikke strider med virkeområdet eller 

målene for denne forordning. 

23) For å sikre tilstrekkelig kontroll med at bestemmelsene i 

denne forordning overholdes bør et ERIC-konsortium 

framlegge for Kommisjonen og relevante offentlige 

myndigheter sin årsrapport og alle opplysninger om 

forhold som kan føre til at det oppstår alvorlig fare for at 

konsortiet ikke kan utføre sine oppgaver. Dersom 

Kommisjonen gjennom årsrapportene eller på annen 

måte får mistanke om at et ERIC-konsortium alvorlig 

misligholder denne forordning eller annen gjeldende 

lovgivning eller regelverk, bør den anmode om 

forklaring og/eller tiltak fra ERIC-konsortiet og/eller 

dets medlemmer. I ekstreme tilfeller og dersom ingen 

korrigerende tiltak er truffet, kan Kommisjonen oppheve 

beslutningen om opprettelse av ERIC-konsortiet og 

dermed igangsette avviklingen av ERIC-konsortiet. 

24) Ettersom målene for denne forordning, som er å 

fastsette en ramme for europeiske forskningsinfra-

strukturer mellom medlemsstatene, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene innenfor deres 

nasjonale forfatningsmessige rammer og derfor på 

grunn av problemets grensekryssende karakter bedre 

kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 

i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene. 

25) Ettersom denne forordning først og fremst er opprettet 

for å oppnå effektiv gjennomføring av Felleskapets 

programmer for forskning, teknologisk utvikling og 

demonstrasjon, og ettersom de tiltak som er nødvendige 

for å gjennomføre forordningen hovedsakelig er forvalt-

ningstiltak, bør de vedtas etter framgangsmåten med 

forvaltningskomité fastsatt i artikkel 4 i rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1) – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes en rettslig ramme for kravene 

til og framgangsmåtene for samt virkningene av opprettelse av 

et konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (heretter 

kalt «ERIC-konsortium»).  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «forskningsinfrastruktur» anlegg, ressurser og tilknyttede 

tjenester som forskningsmiljøer benytter for å gjennomføre 

forskning på høyt nivå innenfor sine respektive fagområder; 

definisjonen omfatter grunnleggende vitenskapelig utstyr 

og forskningsmateriell, kunnskapsbaserte kilder som 

samlinger, arkiver og strukturerte vitenskapelige opplys-

ninger, IKT-infrastrukturer som nett, datautstyr, program-

vare og kommunikasjonsverktøyer samt alt annet spesial-

utstyr som er nødvendig for å oppnå fremragende kunnskap 

innenfor forskning. Slike infrastrukturer kan være samlet på 

ett sted eller være «distribuerte» (et organisert nett av 

ressurser), 

b) «tredjestat» en stat som ikke er en medlemsstat i Den 

europeiske union, 

c) «assosiert stat» en tredjestat som er part i en internasjonal 

avtale inngått med Fellesskapet, og som i henhold til eller 

på grunnlag av denne avtalen bidrar til finansieringen av 

alle eller en del av Fellesskapets programmer for forskning, 

teknologisk utvikling og demonstrasjon. 

Artikkel 3 

Oppgave og annen virksomhet 

1. Et ERIC-konsortium har som hovedoppgave å opprette og 

drive en forskningsinfrastruktur. 

2. Et ERIC-konsortium skal utføre sin hovedoppgave på et 

ikke-økonomisk grunnlag. Konsortiet kan imidlertid drive 

begrenset økonomisk virksomhet forutsatt at den er nært knyttet 

til hovedoppgaven og ikke setter gjennomføringen av denne i 

fare. 

3. Et ERIC-konsortium skal registrere kostnadene og 

inntektene ved sin økonomiske virksomhet separat og fakturere 

slik virksomhet til markedspris eller, dersom markedspris ikke 

kan fastsettes, til selvkost pluss en rimelig margin. 

Artikkel 4 

Krav til infrastruktur 

Forskningsinfrastrukturen som opprettes av et ERIC-kon-

sortium, skal oppfylle følgende krav: 

a) Den skal være nødvendig for å gjennomføre europeiske 

forskningsprogrammer og -prosjekter, herunder effektiv 

gjennomføring av Fellesskapets programmer for forskning, 

teknologisk utvikling og demonstrasjon. 

b) Den skal utgjøre en merverdi i styrkingen og strukture-

ringen av Det europeiske forskningsområde (ERA) og en 

vesentlig forbedring på de berørte vitenskapelige og 

teknologiske områder på internasjonalt plan. 

c) Det gis i samsvar med reglene i vedtektene reel tilgang for 

det europeiske forskningsmiljø, bestående av forskere fra 

medlemsstatene og fra assosierte stater. 

d) Den bidrar til mobilitet for kunnskap og/eller forskere 

innenfor Det europeiske forskningsområde og øker utnyttel-

sen av det intellektuelle potensialet i hele Europa. 

e) Den bidrar til formidling og optimering av resultatene fra 

Fellesskapets virksomhet innenfor forskning, teknologisk 

utvikling og demonstrasjon. 

Artikkel 5 

Søknad om opprettelse av et ERIC-konsortium 

1. Enheter som ønsker å opprette et ERIC-konsortium 

(heretter kalt «søkere»), skal sende en søknad til Kommisjonen. 

Søknaden skal framlegges skriftlig på et av EU-institusjonenes 

offisielle språk og inneholde følgende: 

a) en anmodning til Kommisjonen om opprettelse av ERIC-

konsortiet, 

b) et forslag til vedtekter for ERIC-konsortiet, nevnt i  

artikkel 10, 

c) en teknisk og vitenskapelig beskrivelse av forskningsinfra-

strukturen som skal opprettes og drives av ERIC-konsortiet, 

herunder særlig kravene i artikkel 4, 

d) en erklæring der vertsstaten anerkjenner ERIC-konsortiet 

som et internasjonalt organ i henhold til artikkel 143 

bokstav g) og artikkel 151 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2006/112/EF og som en internasjonal organisasjon i 

henhold til artikkel 23 nr. 1 annet strekpunkt i direktiv 

92/12/EØF, fra og med tidspunktet for opprettelsen. 

Begrensningene og vilkårene for unntak fastsatt i disse 

bestemmelsene skal angis i en avtale mellom medlemmene 

av ERIC-konsortiet. 

2. Kommisjonen skal vurdere søknaden i lys av kravene 

fastsatt i denne forordning. Under vurderingen skal den 

innhente uttalelser fra uavhengige eksperter, særlig innenfor de 

områder der ERIC-konsortiet akter å drive virksomhet. 

Resultatet av en slik vurdering skal meddeles søkerne, som 

eventuelt skal bli bedt om å utfylle eller endre søknaden.  
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Artikkel 6 

Beslutning om søknaden 

1. Kommisjonen skal, idet den tar hensyn til resultatene av 

vurderingen nevnt i artikkel 5 nr. 2 og etter framgangsmåten 

nevnt i artikkel 20, 

a) treffe en beslutning om opprettelse av ERIC-konsortiet etter 

å ha forvisset seg om at kravene fastsatt i denne forordning 

er oppfylt, eller 

b) avslå søknaden dersom den konkluderer med at kravene 

fastsatt i denne forordning ikke er oppfylt, herunder at 

erklæringen nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d) mangler. 

2. Beslutningen om søknaden skal meddeles søkerne. 

Dersom søknaden avslås, skal beslutningen begrunnes klart og 

tydelig overfor søkerne. 

Beslutningen om opprettelse av ERIC-konsortiet skal også 

offentliggjøres i L-serien av Den europeiske unions tidende. 

3. De viktigste delene av vedtektene som er nevnt i 

artikkel 10 bokstav b)–f) og i bokstav g) i)–vi), og som inngår i 

søknaden, skal være vedlagt beslutningen om opprettelse av 

ERIC-konsortiet. 

Artikkel 7 

Et ERIC-konsortiums status 

1. Et ERIC-konsortium skal være et rettssubjekt fra og med 

den dagen beslutningen om opprettelse trer i kraft. 

2. Et ERIC-konsortium skal i alle medlemsstater ha den mest 

omfattende rettslige handleevnen som tildeles rettssubjekter i 

henhold til lovgivningen i medlemsstaten. Det kan særlig 

erverve, eie og avhende løsøre, fast eiendom og immaterialrett, 

inngå avtaler og være part i en rettssak. 

3. Et ERIC-konsortium er en internasjonal organisasjon i 

henhold til artikkel 15 bokstav c) i direktiv 2004/18/EF. 

Artikkel 8 

Sete og navn 

1. Et ERIC-konsortium skal ha et vedtektsbestemte sete på et 

av sine medlemmers territorium, enten en medlemsstat eller en 

assosiert stat. 

2. Et ERIC-konsortium skal ha et navn som inneholder 

forkortelsen «ERIC». 

Artikkel 9 

Kriterier for sammensetning 

1. Følgende enheter kan bli medlem av et ERIC-konsortium: 

a) medlemsstater, 

b) assosierte stater, 

c) andre tredjestater enn assosierte stater, 

d) mellomstatlige organisasjoner. 

2. Et ERIC-konsortium skal ha minst tre medlemsstater som 

medlemmer. Ytterligere medlemsstater kan når som helst bli 

medlemmer på rettferdige og rimelige vilkår angitt i vedtektene 

og observatører uten stemmerett på vilkårene som er angitt i 

vedtektene. Ytterligere assosierte stater og andre tredjestater 

enn assosierte stater samt mellomstatlige organisasjoner kan 

også bli medlemmer av et ERIC-konsortium, forutsatt at med-

lemsforsamlingen nevnt i artikkel 12 bokstav a) gir sitt 

samtykke, i samsvar med vilkårene og framgangsmåtene for 

medlemskap fastsatt i vedtektene. 

3. Medlemsstatene skal i fellesskap inneha flertallet av 

stemmerettene i medlemsforsamlingen. 

4. Enhver medlemsstat, assosiert tredjestat eller tredjestat 

kan, når det gjelder utøvelsen av særlige rettigheter og oppfyl-

lelse av særlige plikter som medlem av ERIC-konsortiet, repre-

senteres av en eller flere offentlige enheter, herunder regioner, 

eller av en eller flere private enheter som har fått et oppdrag om 

offentlig tjenesteyting. 

5. Assosierte stater, tredjestater og mellomstatlige organi-

sasjoner som søker om å opprette et ERIC-konsortium eller å 

bli medlemmer i et, skal anerkjenne at ERIC-konsortiet er et 

rettssubjekt og har rettslig handleevne i samsvar med artikkel 7 

nr. 1 og 2, og at det omfattes av regler fastsatt ved anvendelse 

av artikkel 15. 

6. Assosierte stater og tredjestater som søker om å opprette 

et ERIC-konsortium eller bli medlemmer i et, skal samtykke i å 

behandle ERIC-konsortiet på en måte som tilsvarer den som 

følger av artikkel 5 nr. 1 bokstav d) og artikkel 7 nr. 3. 

Artikkel 10 

Vedtekter 

Vedtektene til et ERIC-konsortium skal inneholde minst 

følgende: 

a) en liste over medlemmer, observatører og eventuelt enheter 

som representerer medlemmer samt vilkår og fram-

gangsmåte for endring av ERIC-konsortiets sammensetning 

og representasjon i samsvar med artikkel 9,  
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b) ERIC-konsortiets oppgaver og virksomhet, 

c) vedtektsbestemt sete i samsvar med artikkel 8 nr. 1, 

d) ERIC-konsortiets navn i samsvar med artikkel 8 nr. 2, 

e) varighet og framgangsmåte for avvikling i samsvar med 

artikkel 16, 

f) ansvarsordning i samsvar med artikkel 14 nr. 2, 

g) grunnleggende regler for: 

i) adgang for brukere, 

ii) vitenskapelig vurdering, 

iii) formidling, 

iv) immaterialrettigheter, 

v) sysselsetting, herunder like muligheter, 

vi) tildeling av kontrakter, som overholder prinsippene 

om innsyn, likebehandling og konkurranse, 

vii) eventuell nedlegging, 

viii) data, 

h) medlemmenes rettigheter og plikter, herunder plikt til å 

bidra til et balansert budsjett samt stemmerett, 

i) ERIC-konsortiets organer, deres roller og ansvar, sammen-

setning og beslutningsprosess, særlig i forbindelse med 

endring av vedtektene, i samsvar med artikkel 11 og 12, 

j) fastsettelse av ett eller flere arbeidsspråk, 

k) henvisninger til gjennomføringsregler for vedtektene. 

Vedtektene skal være offentlig tilgjengelig på ERIC-konsortiets 

nettsted og på dets vedtektsbestemte sete. 

Artikkel 11 

Endringer av vedtektene 

1. ERIC-konsortiet skal framlegge enhver endring av 

vedtektene som gjelder spørsmål omhandlet i bokstav b)–f) 

eller i artikkel 10 bokstav g) i)–vi) for Kommisjonen for 

godkjenning. En slik endring skal ikke tre i kraft før beslutnin-

gen om godkjenning har trådt i kraft. Kommisjonen skal 

anvende artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 tilsvarende. 

2. ERIC-konsortiet skal framlegge for Kommisjon enhver 

vedtektsendring som ikke er nevnt i nr. 1 innen ti dager etter at 

den er vedtatt. 

3. Kommisjonen kan gjøre innsigelse mot en slik endring 

innen 60 dager fra den ble framlagt og skal grunngi hvorfor 

endringen ikke oppfyller kravene i denne forordning. 

4. Endringen skal ikke tre i kraft før fristen for innsigelse har 

utløpt eller er opphevet av Kommisjonen, eller før en innsigelse 

er trukket tilbake. 

5. Søknaden om endring skal inneholde følgende: 

a) teksten til den foreslåtte eller eventuelt vedtatte endringen, 

herunder datoen den trer i kraft, 

b) den endrede konsoliderte utgaven av vedtektene. 

Artikkel 12 

ERIC-konsortiets organisasjon 

I vedtektene skal minst følgende organer opprettes, med 

følgende kompetanse: 

a) en medlemsforsamling som er det organet som har full 

beslutningsmyndighet, herunder til å vedta budsjettet, 

b) en direktør eller et styre, utpekt av medlemsforsamlingen 

som ERIC-konsortiets utøvende organ og lovlige repre-

sentant. 

Det skal framgå av vedtektene hvordan styremedlemmene er 

lovlige representanter for ERIC-konsortiet. 

Artikkel 13 

Budsjettprinsipper, regnskap og revisjon 

1. Alle inntekt- og utgiftsposter for et ERIC-konsortium skal 

inngå i overslag for hvert regnskapsår og skal oppføres i 

budsjettet. Budsjettets inntekter og utgifter skal være i balanse.  
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2. Medlemmene av et ERIC-konsortium skal sikre at 

bevilgningene brukes i samsvar med prinsippene om god 

økonomistyring. 

3. Budsjettet skal fastsettes og gjennomføres og regnskapet 

framlegges i samsvar med prinsippet om gjennomsiktighet. 

4. Et ERIC-konsortiums regnskap skal ledsages av en 

rapport om budsjett- og økonomistyringen i regnskapsåret. 

5. Et ERIC-konsortium skal omfattes av kravene i gjeldende 

lovgivning med hensyn til oppstilling, registrering, revisjon og 

offentliggjøring av regnskap. 

Artikkel 14 

Ansvar og forsikring 

1. Et ERIC-konsortium skal være ansvarlig for egen gjeld. 

2. Medlemmenes økonomiske ansvar for ERIC-konsortiets 

gjeld skal være begrenset til deres respektive bidrag til ERIC-

konsortiet. Medlemmene kan angi i vedtektene at de vil påta 

seg et fast ansvar utover sine respektive bidrag eller ubegrenset 

ansvar. 

3. Dersom medlemmenes økonomiske ansvar ikke er 

ubegrenset, skal ERIC-konsortiet tegne hensiktsmessige forsik-

ringer for å dekke de risikoene som er forbundet med infra-

strukturens opprettelse og drift. 

4. Fellesskapet skal ikke være ansvarlig for ERIC-kon-

sortiets eventuelle gjeld. 

Artikkel 15 

Gjeldende lovgivning og domsmyndighet 

1. Opprettelsen av og den interne virkemåten til et ERIC-

konsortium skal styres 

a) av Fellesskapets regelverk, særlig denne forordning, og 

beslutningene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og 

artikkel 11 nr. 1, 

b) av lovgivningen i den staten der ERIC-konsortiet har sitt 

vedtektsbestemte sete i saker som ikke eller bare delvis 

reguleres av rettsaktene nevnt i bokstav a), 

c) av vedtektene og gjennomføringsreglene for dem. 

2. De europeiske fellesskaps domstol skal ha domsmyndighet 

i tvister mellom medlemmene når det gjelder ERIC-konsortiet, 

mellom medlemmene og ERIC-konsortiet og i eventuelle tvister 

som Fellesskapet er del i. 

3. Fellesskapets regelverk om domsmyndighet får anven-

delse i tvister mellom et ERIC-konsortium og tredjemenn. I 

saker som ikke omfattes av Fellesskapets regelverk, skal 

lovgivningen i den staten der ERIC-konsortiet har sitt vedtekts-

bestemte sete avgjøre hvilken domsmyndighet som skal avgjøre 

slike tvister. 

Artikkel 16 

Avvikling og insolvens 

1. Den framgangsmåten som skal benyttes ved avvikling av 

et ERIC-konsortium etter beslutning i medlemsforsamlingen, 

skal fastsettes i vedtektene. Avvikling kan omfatte overføring 

av virksomhet til et annet rettssubjekt. 

2. Når medlemsforsamlingen har truffet en beslutning om å 

avvikle et ERIC-konsortium, skal ERIC-konsortiet så snart som 

mulig og innen ti dager etter en slik beslutning, underrette 

Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal offentliggjøre en 

egnet melding i C-serien av Den europeiske unions tidende. 

3. Når framgangsmåten for avvikling er avsluttet, skal 

ERIC-konsortiet så snart som mulig og innen ti dager etter 

avslutningen, underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen 

skal offentliggjøre en egnet melding i C-serien av Den 

europeiske unions tidende. ERIC-konsortiet skal oppløses den 

dagen meldingen publiseres. 

4. Dersom et ERIC-konsortium ikke er i stand til å betale 

egen gjeld, skal det umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. Kommisjonen skal offentliggjøre en egnet melding i C-

serien av Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 17 

Rapportering og kontroll 

1. Et ERIC-konsortium skal utarbeide en årlig virksomhets-

rapport som særlig skal inneholde konsortiets vitenskapelige, 

driftsmessige og økonomiske virksomhet nevnt i artikkel 3. 

Rapporten skal godkjennes av medlemsforsamlingen og sendes 

til Kommisjonen og vedkommende offentlige myndigheter 

innen seks måneder etter utgangen av det regnskapsåret 

rapporten gjelder. Rapporten skal offentliggjøres. 

2. Et ERIC-konsortium og de berørte medlemsstater skal 

underrette Kommisjonen om eventuelle forhold som kan føre til 

at det oppstår alvorlig fare for at ERIC-konsortiet ikke kan 

utføre sine oppgaver, eller som kan hindre det i å oppfylle 

kravene fastsatt i denne forordning. 

3. Dersom Kommisjonen får mistanke om at et ERIC-

konsortium alvorlig misligholder denne forordning, beslutnin-

ger som er truffet på grunnlag av denne eller annen gjeldende 

lovgivning eller regelverk, skal Kommisjonen anmode om 

forklaring fra ERIC-konsortiet og/eller dets medlemmer.  
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4. Dersom Kommisjonen, etter å ha gitt ERIC-konsortiet 

og/eller dets medlemmer en rimelig frist til å framlegge sine 

synspunkter, konkluderer med at ERIC-konsortiet alvorlig 

misligholder denne forordning, beslutninger som er truffet på 

grunnlag av den eller annen gjeldende lovgivning eller 

regelverk, kan Kommisjonen foreslå korrigerende tiltak for 

ERIC-konsortiet og dets medlemmer. 

5. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, kan 

Kommisjonen oppheve beslutningen om opprettelse av ERIC-

konsortiet etter framgangsmåten nevnt i artikkel 20. En slik 

beslutning skal underrettes ERIC-konsortiet og offentliggjøres i 

L-serien av Den europeiske unions tidende. Dette skal føre til at 

ERIC-konsortiet avvikles. 

Artikkel 18 

Egnede bestemmelser 

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre effektiv 

anvendelse av denne forordning. 

Artikkel 19 

Rapportering og vurdering 

Kommisjonen skal senest 27. juli 2014 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om forordningens 

anvendelse og eventuelle forslag til endringer. 

Artikkel 20 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av en forvaltningskomité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 

skal være to måneder. 

Artikkel 21 

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 Luxembourg, 25. juni 2009. 

For Rådet 

L. MIKO 

Formann 

 __________  
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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1261/2013 

av 2. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for 

en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium)(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 187 og 188, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

forsamlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EF) nr. 723/2009(2) er det fastsatt 

en rettslig ramme med kravene til og framgangsmåtene 

for samt virkningen av å opprette et konsortium for 

europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium). 

2) Støtten til og utviklingen av forskningsinfrastrukturer i 

Europa har vært et løpende mål for Unionen, sist 

gjenspeilet i europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1982/2006/EC(3), og særlig i rådsbeslutning 

2006/974/EF(4). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 6.12.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016,  

s. 84. 

(1) EUT C 161 av 6.6 2013, s. 58. 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 723/2009 av 25. juni 2009 om Felles-

skapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk 

forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) (EUT L 206, av 

8.8.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF av  

18. desember 2006 om Det europeiske fellesskaps sjuende ramme-

program for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon 

(2007-2013) (EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Rådsbeslutning 2006/974/EF av 19. desember 2006 om sær-

programmet «Kapasitet» for gjennomføring av Det europeiske 

fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk 

utvikling og demonstrasjon (2007-2013) (EUT L 54 av 22.2.2007, 

s. 101). 

3) Det europeiske strategiforum for forskningsinfra-

strukturer (ESFRI) og refleksjonsgruppen for e-infra-

struktur (e-IRG) har utarbeidet og ajourført den første 

europeiske kjøreplan for forskningsinfrastrukturer. 

4) Etter at Fellesskapets rettslige ramme for et ERIC-

konsortium trådte i kraft i 2009, har to europeiske 

forskningsinfrastrukturer fått ERIC-status. 

5) Medlemskap i et ERIC-konsortium er åpent for med-

lemsstater, assosierte stater, andre tredjestater enn 

assosierte stater og mellomstatlige organisasjoner. 

6) Assosierte stater spiller en viktig rolle i forberedelsen og 

gjennomføringen av europeiske forskningsinfra-

strukturer og bør kunne delta i ERIC-konsortier på 

samme vilkår som medlemsstatene, ettersom de 

gjennom sin støtte bidrar til fremragende EU-forskning 

og Unionens økonomiske konkurranseevne. 

7) For å lette de assosierte statenes deltaking i  

ERIC-konsortier bør artikkel 9 nr. 2) og 3) i forordning 

(EF) nr. 723/2009 endres, slik at de assosierte statenes 

bidrag fullt ut kan gjenspeiles i medlemskap og  

stemmeretter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 9 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 723/2009 skal lyde:  

2019/EØS/65/59 
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«2.  Et ERIC-konsortium skal ha en medlemsstat og to 

andre stater som enten er medlemsstater eller assosierte 

stater, som deltakere. Ytterligere medlemsstater eller 

assosierte stater kan når som helst bli medlemmer på 

rettferdige og rimelige vilkår angitt i vedtektene og 

observatører uten stemmeretter på vilkårene angitt i 

vedtektene. Andre tredjestater enn assosierte stater samt 

mellomstatlige organisasjoner kan også bli medlemmer av 

et ERIC-konsortium, forutsatt at medlemsforsamlingen 

nevnt i artikkel 12 bokstav a) gir sitt samtykke, i samsvar 

med vilkårene og framgangsmåtene for medlemskap fastsatt 

i vedtektene. 

3.  Medlemsstater eller assosierte stater skal til sammen 

inneha flertallet av stemmerettene i medlemsforsamlingen. 

Endring av vedtektene for et ERIC-konsortium som har 

hjemsted i en medlemsstat, krever samtykke fra flertallet av 

medlemsstatene som deltar i nevnte ERIC-konsortium.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2013. 

 For Rådet 

 E. GUSTAS 

 Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 1082/2013/EU 

av 22. oktober 2013 

om alvorlige helsetrusler over landegrensene og om oppheving av vedtak nr. 2119/98/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 168 nr. 5, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalfor-

samlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Artikkel 168 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) sier blant annet at et høyt nivå for 

vern av menneskers helse skal sikres ved fastsettelsen 

og gjennomføringen av all politikk og virksomhet i 

Unionen. Artikkelen sier dessuten at Unionens 

virksomhet skal utfylle nasjonal politikk, og skal 

omfatte overvåking av, tidlig varsling om og 

bekjempelse av alvorlige grensekryssende helsetrusler, 

og at medlemsstatene, i samarbeid med Kommisjonen, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 5.11.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2015 av 20. mars 

2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 86. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 160. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. juli 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. oktober 2013. 

skal samordne sin politikk og sine planer på de områder 

som omfattes av Unionens virksomhet på folkehelse-

området. 

2)  I henhold til europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 2119/98/EF(3) ble det opprettet et nett for epidemio-

logisk overvåking av og kontroll med smittsomme 

sykdommer i Fellesskapet. Erfaringene med gjennom-

føringen av nevnte vedtak bekrefter at samordnede tiltak 

i Unionen for overvåking, tidlig varsling og 

bekjempelse av slike trusler tilfører en merverdi i 

arbeidet med å verne om og bedre menneskers helse. 

Utviklingen i Unionen og internasjonalt de siste ti årene 

gjør det imidlertid nødvendig å gjennomgå den rettslige 

rammen på nytt. 

3)  Ut over smittsomme sykdommer vil en rekke andre 

kilder til helsefare, særlig i forbindelse med andre 

biologiske eller kjemiske agenser eller miljøhendelser, 

herunder farer knyttet til klimaendring, på grunn av sitt 

omfang eller sin alvorlighetsgrad kunne sette borgernes 

helse fare i hele Unionen, føre til at kritiske samfunns- 

og økonomisektorer ikke fungerer som de skal, og 

påvirke de enkelte medlemsstaters evne til å reagere. 

Den rettslige rammen som ble innført ved vedtak  

nr. 2119/98/EF bør derfor utvides, slik at den også 

omfatter andre trusler og sikrer en samordnet og bredere 

tilnærming til helsesikkerhet på unionsplan. 

4)  En uformell gruppe sammensatt av høytstående repre-

sentanter fra medlemsstatene, kalt Helsesikkerhetskomi-

teen, som ble opprettet på grunnlag av formannskapets 

konklusjoner av 15. november 2001 om bioterrorisme, 

har hatt en viktig rolle i forbindelse med samordningen 

av den senere tids kriser med relevans for Unionen. 

Denne gruppen må få en formalisert status og en 

veldefinert rolle for å unngå overlapping med andre 

instanser i Unionen med ansvar for risikohåndtering.  

  

(3) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1. 

2019/EØS/65/60 
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5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 851/2004 av 21. april 2004 om skiping av eit 

europeisk senter for førebygging av og kontroll med 

sjukdommar(1) («ECDC») gir ECDC et mandat som 

dekker overvåking, påvisning og risikovurdering av 

trusler mot menneskers helse i forbindelse med smitt-

somme sykdommer og utbrudd av ukjent opprinnelse. 

ECDC har gradvis overtatt den epidemiologiske 

overvåkingen av smittsomme sykdommer og driften av 

systemet for tidlig varsling og reaksjon («EWR») fra 

fellesskapsnettet som ble opprettet i henhold til vedtak 

nr. 2119/98/EF. Disse endringene er ikke nedfelt i 

vedtak 2119/98/EF, ettersom det ble vedtatt før ECDC 

ble opprettet. 

6)  Det internasjonale helsereglementet fra 2005 (heretter 

kalt «IHR»), som ble vedtatt på den 58. forsamlingen i 

Verdens helseorganisasjon (WHO) 23. mai 2005, gjorde 

at de stater som er part i organisasjonen, herunder alle 

Unionens medlemsstater, kunne styrke samordningen av 

sin beredskap mot og innsats i en nødssituasjon som 

truer folkehelsen internasjonalt. Unionens regelverk bør 

ta hensyn til denne utviklingen, herunder WHOs 

integrerte metode for «alle farer», som omfatter alle 

slags trusler uansett opprinnelse. 

7)  Denne beslutning bør gjelde med forbehold for andre 

bindende bestemmelser, om bestemt virksomhet eller 

om fastsettelse av krav til kvalitet og sikkerhet for visse 

varer, som inneholder særlige forpliktelser og verktøy til 

overvåking, tidlig varsling og bekjempelse av konkrete 

trusler over landegrensene. Slike bestemmelser omfatter 

ikke minst relevant unionsregelverk om felles 

sikkerhetsutfordringer på folkehelseområdet knyttet til 

varer som legemidler, medisinsk utstyr og nærings-

midler, samt eksponering for ioniserende stråling. 

8)  Vernet av menneskers helse har en tverrsektoriell 

dimensjon og er relevant for mange politikkområder og 

aktiviteter i Unionen. For å kunne oppnå et høyt nivå for 

vern av menneskers helse og unngå overlappende 

virksomhet, dobbeltarbeid eller motstridende tiltak, bør 

Kommisjonen, i samråd med medlemsstatene, sørge for 

samordning og utveksling av opplysninger mellom de 

mekanismer og strukturer som etableres i henhold til 

denne beslutning, og andre mekanismer og strukturer 

som etableres på unionsplan og i henhold til traktaten 

om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap 

(Euratom-traktaten) med virksomhet med relevans for 

beredskaps- og innsatsplanlegging, overvåking, tidlig 

varsling og bekjempelse av alvorlige grensekryssende 

  

(1) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 1. 

helsetrusler. Kommisjonen bør særlig sørge for at 

relevante opplysninger fra de forskjellige hurtig-

varslings- og informasjonssystemene på unionsplan og i 

henhold til Euratom-traktaten samles inn og oversendes 

til medlemsstatene via EWRS. 

9)  Strukturer etablert ved denne beslutning for samordning 

av innsats mot alvorlige grensekryssende helsetrusler 

bør, under ekstraordinære omstendigheter, stilles til 

rådighet for medlemsstatene og Kommisjonen også når 

trusselen ikke omfattes av denne beslutning, og når det 

er mulig at folkehelsetiltak som iverksettes for å møte 

trusselen ikke er tilstrekkelige til å sikre et høyt nivå for 

vern av menneskers helse. Medlemsstatene bør, i 

samarbeid med Kommisjonen, samordne innsatsen 

innenfor rammen av Helsesikkerhetskomiteen (heretter 

kalt «HSC») som er opprettet ved denne beslutning, 

eventuelt i nært samarbeid med andre strukturer etablert 

på unionsplan og i henhold til Euratom-traktaten for 

overvåking, tidlig varsling eller bekjempelse av slike 

trusler. 

10)  Beredskaps- og innsatsplanlegging er en vesentlig faktor 

for å kunne sikre effektiv overvåking, tidlig varsling og 

bekjempelse av alvorlige grensekryssende helsetrusler. 

En slik planlegging bør ikke minst omfatte tilfreds-

stillende beredskap i kritiske samfunnssektorer, slik som 

energi, transport, kommunikasjoner og sivil beredskap, 

som i en krisesituasjon er avhengige av godt forberedte 

offentlige helsesystemer, som i sin tur igjen er 

avhengige av at disse sektorene fungerer, og av at 

viktige tjenester opprettholdes på et tilfredsstillende 

nivå. Når det oppstår en alvorlig grensekryssende helse-

trussel med opprinnelse i en zoonose, er det viktig å 

sikre samvirkningsevne mellom helsesektoren og 

veterinærsektoren i forbindelse med beredskaps- og 

innsatsplanlegging. 

11)  Grensekryssende helsetrusler er ofte knyttet til 

sykdomsframkallende agenser som kan overføres fra 

person til person. Selv om en slik overføring ikke helt 

og holdent kan forhindres, kan alminnelige hygienetiltak 

bidra mye til å begrense spredningens takt og omfang, 

og derved begrense den allmenne risikoen. Slike tiltak 

kan omfatte informasjon om god hygiene på offentlige 

steder og på arbeidsplassen, for eksempel effektiv vask 

og tørking av hender, og bør ta hensyn til gjeldende 

anbefalinger fra WHO. 

12)  I IHR kreves det allerede at medlemsstatene skal 

utvikle, styrke og opprettholde sin kapasitet til å påvise, 

vurdere, melde inn og reagere på en nødssituasjon som 

truer folkehelsen internasjonalt. Det er behov for samråd 

med sikte på samordning mellom medlemsstatene for å 

kunne fremme samvirkningsevnen i nasjonal 
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beredskapsplanlegging i lys av de internasjonale 

standardene, samtidig som medlemsstatenes myndighet 

til å organisere sine helsesystemer blir respektert. 

Medlemsstatene bør jevnlig gi Kommisjonen en 

oppdatering om status for sin beredskaps- og innsats-

planlegging på nasjonalt plan. Opplysningene fra 

medlemsstatene bør inneholde de elementer som 

medlemsstatene har plikt til å innrapportere til WHO i 

henhold til IHR. Opplysningene bør særlig dreie seg om 

den grensekryssende dimensjonen i beredskaps- og 

innsatsplanleggingen. Kommisjonen bør samle de 

mottatte opplysningene og sørge for at de utveksles 

mellom medlemsstatene via HSC. Når en medlemsstat 

beslutter at den vil foreta en grundig revisjon av sin 

nasjonale beredskapsplanlegging, bør den underrette 

Kommisjonen om dette, og i god tid opplyse om de 

viktigste trekkene ved revisjonen, med sikte på 

utveksling av opplysninger og eventuelle samråd 

innenfor rammen av HSC. 

13)  Europaparlamentet i sin resolusjon av 8. mars 2011, og 

Rådet i sine konklusjoner av 13. september 2010, 

understreket nødvendigheten av å innføre en felles 

framgangsmåte for felles innkjøp av medisinske mot-

tiltak, og særlig av pandemivaksiner, slik at medlems-

statene på frivillig grunnlag kan dra nytte av slike 

gruppeinnkjøp, for eksempel ved å oppnå fordelaktige 

priser på et bestemt produkt og fleksibilitet i forbindelse 

med bestillingen. Hva angår pandemivaksiner vil 

formålet med en slik framgangsmåte være å oppnå en 

mer rettferdig tilgang til vaksiner for de berørte 

medlemsstater når det er begrenset produksjonskapasitet 

på globalt plan, slik at de bedre kan ivareta borgernes 

vaksinasjonsbehov i tråd med sin vaksinasjonspolitikk. 

14)  Til forskjell fra smittsomme sykdommer, som på 

unionsplan overvåkes permanent av ECDC, er det for 

øyeblikket ingen andre alvorlige grensekryssende 

helsetrusler som krever systematisk overvåking. En 

risikobasert tilnærming der overvåkingen sikres 

gjennom medlemsstatenes overvåkingssystemer, og der 

tilgjengelige opplysninger utveksles via EWRS, er 

derfor mer hensiktsmessig i forbindelse med slike 

trusler. 

15)  Kommisjonen vil styrke samarbeid og virksomhet med 

ECDC, medlemsstatene, Det europeiske legemid-

delkontor og WHO med sikte på å bedre metodene og 

prosessene for informasjon om dekningen av sykdom-

mer som kan forebygges ved vaksinasjon. 

16)  Det bør innføres et system som gjør det mulig å sende ut 

varsler på unionsnivå om alvorlige grensekryssende 

helsetrusler for å sikre at Kommisjonen og vedkommen-

de myndigheter med ansvar for folkehelse i medlems-

statene underrettes i tide og på behørig måte. EWRS bør 

derfor utvides til å omfatte alle alvorlige grense-

kryssende helsetrusler som omfattes av denne 

beslutning. Driften av EWRS bør fortsatt være ECDCs 

ansvarsområde. Utsending av et varsel bør kreves bare 

når den aktuelle trusselens omfang og alvorlighetsgrad 

er eller kan bli så betydelig at det påvirker eller kan 

påvirke mer enn én medlemsstat, og krever eller kan 

kreve en samordnet innsats på unionsplan. For å unngå 

overlapping bør Kommisjonen sørge for at utsending av 

varsler i henhold til EWRS og andre hurtigvarslings-

systemer på unionsplan så langt som mulig er koplet 

sammen, slik at vedkommende myndigheter i medlems-

statene så langt som mulig kan unngå å sende ut det 

samme varselet gjennom forskjellige systemer på 

unionsplan. 

17)  For å sikre at vurderingen på unionsplan av folkehelse-

risiko som følge av alvorlige grensekryssende helse-

trusler er helhetlig og dekkende i et folkehelse-

perspektiv, bør mobiliseringen av tilgjengelig 

vitenskapelig sakkunnskap skje på en samordnet måte 

gjennom egnede kanaler eller strukturer, alt etter hva 

slags trussel det dreier seg om. Vurderingen av 

folkehelserisiko bør foretas gjennom en helt åpen 

prosess basert på prinsippene om høy kvalitet, 

uavhengighet, upartiskhet og åpenhet. Vurderingen bør 

foretas av Unionens byråer i tråd med deres mandat, 

eller av Kommisjonen dersom den nødvendige risiko-

vurderingen helt eller delvis ligger utenfor byråenes 

mandat. 

18)  I samsvar med de regler som får anvendelse i hvert 

enkelt tilfelle bør vitenskapelig sakkyndige avgi en 

interesseerklæring og en forpliktelseserklæring Slike 

erklæringer bør omfatte alle aktiviteter, verv, 

omstendigheter eller andre forhold som kan innebære en 

direkte eller indirekte interesse, slik at det blir mulig å 

identifisere interesser som kan anses å påvirke disse 

sakkyndiges uavhengighet. 

19) Effektiv innsats mot alvorlige grensekryssende helse-

trusler på nasjonalt plan kan kreve samråd mellom 

medlemsstatene, i samarbeid med Kommisjonen, med 

sikte på å samordne nasjonal innsats, og vil kunne kreve 

at det utveksles opplysninger. I henhold til vedtak nr. 

2119/98/EF samrår medlemsstatene seg allerede med 

hverandre, i samarbeid med Kommisjonen, for å 

samordne sine bestrebelser og sin innsats på unionsplan 

med hensyn til smittsomme sykdommer. En tilsvarende 

mekanisme bør benyttes ved alle alvorlige grense-

kryssende helsetrusler, uansett opprinnelse. Det er også 

verdt å merke seg at en medlemsstat, uavhengig av 

denne beslutning, kan be om bistand i en større 
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katastrofesituasjon i henhold til rådsvedtak 

2007/779/EF, Euratom av 8. november 2007 om skiping 

av ei fellesskapsordning for katastrofevernebuing(1). 

20)  Medlemsstatenes plikt til å gi opplysninger i henhold til 

denne beslutning berører ikke anvendelsen av artikkel 

346 nr. 1 bokstav a) i TEUV som sier at ingen medlems-

stat har plikt til å gi opplysninger dersom den finner at 

det vil være i strid med dens vesentlige sikkerhets-

interesser om de blir utlevert. 

21)  Medlemsstatene har ansvar for å håndtere folkehelse-

kriser på nasjonalt plan. Tiltak som treffes av de enkelte 

medlemsstater kan imidlertid skade andre medlems-

staters interesser dersom de er innbyrdes uforenlige eller 

er basert på forskjellige risikovurderinger. Formålet med 

å samordne innsatsen på unionsplan bør derfor blant 

annet være å sikre at tiltak som treffes på nasjonalt plan 

er forholdsmessige og begrenset til folkehelserisiko 

knyttet til alvorlige grensekryssende helsetrusler, og at 

de ikke er i strid med forpliktelser og rettigheter nedfelt 

i TEUV, for eksempel tiltak som legger restriksjoner på 

reise og handel. 

22) Inkonsekvente eller forvirrende budskap til allmennhe-

ten og berørte parter, for eksempel helsepersonell, kan 

få negative følger for innsatsens effektivitet i et 

folkehelseperspektiv, og for markedsdeltakere. Samord-

ningen av innsatsen innenfor rammen av HSC, med 

bistand av relevante undergrupper, bør derfor omfatte 

rask utveksling av opplysninger om budskap, kommuni-

kasjonsstrategier og håndtering av kommunikasjons-

vansker med sikte på å samordne risiko- og krisekom-

munikasjonen, tilpasset nasjonale behov og forhold og 

basert på grundige og uavhengige vurderinger av risiko 

for folkehelsen. Utvekslingen av opplysninger skal 

gjøre det lettere å kontrollere at budskapene til 

allmennheten og til helsepersonell er tydelige og 

enhetlige. 

23)  Muligheten for å anvende visse særlige bestemmelser  

i kommisjonsforordning (EF) nr. 507/2006 av  

29. mars 2006 om betinget markedsføringstillatelse  

for legemidler for mennesker som omfattes  

av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 726/2004(2), og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1234/2008 av 24. november 2008 om behandling av 

endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for 

legemidler og veterinærpreparater(3), forutsetter at det på 

unionsplan, innenfor rammen av vedtak nr. 2119/98/EF, 

  

(1) EUT L 314 av 1.12.2007, s. 9. 

(2) EUT L 92 av 30.3.2006, s. 6. 

(3) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 7. 

fastslås at det foreligger en nødssituasjon eller en 

pandemisk situasjon knyttet til human influensa. Disse 

bestemmelsene gjør det mulig å framskynde markeds-

føringen av visse legemidler når behovet er akutt, ved 

henholdsvis en betinget markedsføringstillatelse og en 

midlertidig mulighet til å gi tillatelse til å endre vilkårene 

for en markedsføringstillatelse for en influensavaksine for 

mennesker, selv om visse prekliniske eller kliniske data 

mangler. Til tross for nytten av disse bestemmelsene i en 

krisesituasjon finnes det ennå ingen særlig fram-

gangsmåte for å fastslå at det foreligger en nødssituasjon 

på unionsplan. Det bør derfor innføres en slik fram-

gangsmåte som en del av fastsettelsen av kravene til 

kvalitet og sikkerhet for legemidler. 

24)  Før det fastslås at det foreligger en nødssituasjon som 

truer folkehelsen på unionsplan, bør Kommisjonen ta 

kontakt med WHO for å dele sin analyse av utbrudds-

situasjonen og underrette WHO om at den vil utferdige 

en slik beslutning. Når en slik beslutning vedtas, bør 

Kommisjonen også underrette WHO om dette. 

25)  Om det inntreffer en hendelse knyttet til alvorlige 

grensekryssende helsetrusler som sannsynligvis vil få 

følger for hele Europa, kan de berørte medlemsstater 

måtte treffe særlige, samordnede kontroll- eller kontakt-

sporingstiltak for å identifisere de personer som allerede 

er smittet, og de personer som er utsatt for smitterisiko. 

Et slikt samarbeid kan kreve at det utveksles person-

opplysninger gjennom systemet, herunder sensitive 

helseopplysninger og opplysninger om bekreftede eller 

mulige sykdomstilfeller hos mennesker, mellom de 

medlemsstater som er direkte involvert i kontakt-

sporingen. 

26)  Samarbeidet med tredjestater og internasjonale organi-

sasjoner på folkehelseområdet bør fremmes, og det er 

særlig viktig å sikre at det utveksles opplysninger med 

WHO om de tiltak som er truffet i henhold til denne 

beslutning. Det kan særlig være i Unionens interesse å 

inngå internasjonale samarbeidsavtaler med tredjestater 

eller internasjonale organisasjoner, herunder WHO, med 

sikte på å fremme utvekslingen av relevante opplys-

ninger fra overvåkings- og varslingssystemer om 

alvorlige grensekryssende helsetrusler. Slike avtaler 

kan, innenfor rammen av Unionens myndighetsområde, 

omfatte de aktuelle tredjestaters eller internasjonale 

organisasjoners deltakelse i det relevante nettet for 

epidemiologisk overvåking og EWRS, utveksling av 

anbefalt praksis på områdene beredskaps- og innsats-

planlegging, vurdering av risikoen for folkehelsen, og 

samarbeid om samordning av innsatsen.  
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27)  Behandling av personopplysninger i forbindelse med 

gjennomføringen av denne beslutning bør være i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplys-

ninger(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger i 

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri 

utveksling av slike opplysninger(2). Framfor alt bør 

driften av EWRS omfatte særlige garantier om sikker og 

lovlig utveksling av personopplysninger i forbindelse 

med kontaktsporing som gjennomføres av medlems-

statene på nasjonalt plan. 

28)  Ettersom målene for denne beslutning ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene grunnet den 

grensekryssende dimensjonen ved alvorlige helsetrusler, 

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 beslutning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

29) Ettersom ansvaret for folkehelsen i visse medlemsstater 

ikke bare er et nasjonalt anliggende, men langt på vei er 

desentralisert, bør nasjonale myndigheter trekke de 

berørte kompetente myndigheter inn i gjennomføringen 

av denne beslutning når det er hensiktsmessig. 

30) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne beslutning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter 

med hensyn til: maler til bruk ved opplysning om 

beredskaps- og innsatsplanlegging; opprettelse og 

ajourføring av en liste over smittsomme sykdommer og 

relaterte særlige helseproblemer som omfattes av nettet 

for epidemiologisk overvåking og prosedyrene for 

driften av dette nettet; vedtakelse av case-definisjoner 

for disse smittsomme sykdommer og særlige helse-

spørsmål som omfattes av nettet for epidemiologisk 

overvåking og, om nødvendig, for andre alvorlige 

grensekryssende helsetrusler som er undergitt 

ekstraordinær overvåking; prosedyrer for driften EWRS; 

framgangsmåter ved utveksling av opplysninger om og 

samordning av medlemsstatenes innsats; avgjørelse om 

at det foreligger en nødssituasjon som truer folkehelsen 

på unionsplan og oppheving av en slik avgjørelse. 

Denne myndighet bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommi-

sjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet(3). 

Ettersom de gjennomføringsrettsakter som er omhandlet i 

denne beslutning gjelder vern av menneskers helse, kan 

Kommisjonen ikke vedta et utkast til gjennom-

føringsrettsakt om Komiteen for alvorlige grense-

kryssende helsetrusler ikke avgir uttalelse, i samsvar med 

artikkel 5 nr. 4 annet ledd bokstav a) i forordning (EU) 

nr.182/2011. 

31)  Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter som 

gis umiddelbar virkning når hastesaksbehandling, i 

behørig begrunnede tilfeller, er tvingende nødvendig på 

grunn av en særlig alvorlig eller ny alvorlig grense-

kryssende helsetrussel eller en rask spredning mellom 

medlemsstatene. 

32)  EUs datatilsynsmann er rådspurt i samsvar med artikkel 

28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og har avgitt en 

uttalelse(4). 

33)  Vedtak nr. 2119/98/EF bør derfor oppheves og erstattes 

med denne beslutning. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  I denne beslutning fastsettes regler for epidemiologisk 

overvåking samt overvåking, tidlig varsling og bekjempelse av 

alvorlige grensekryssende helsetrusler, herunder beredskaps- og 

innsatsplanlegging i tilknytning til en slik virksomhet, med 

sikte på å samordne og utfylle nasjonal politikk. 

2.  Denne beslutning har som formål å fremme samarbeid og 

samordning mellom medlemsstatene med sikte på å bedre 

forebyggingen av og kontrollen med spredningen av alvorlige 

sykdommer hos mennesker over medlemsstatenes landegrenser, 

og å bekjempe andre alvorlige grensekryssende helsetrusler, og 

dermed bidra til et høyt vernenivå for folkehelsen i Unionen. 

3.  Denne beslutning gir også nærmere bestemmelser om 

samarbeid og samordning mellom de ulike aktørene på 

unionsplan.  

  

(3) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(4) EUT C 197 av 5.7.2012, s. 21. 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne beslutning får anvendelse på folkehelsetiltak i 

forbindelse med følgende kategorier av alvorlige grense-

kryssende helsetrusler: 

a)  trusler av biologisk opprinnelse, som er: 

i)  smittsomme sykdommer, 

ii)  antimikrobiell resistens og infeksjoner knyttet til pleie 

i helsesektoren i forbindelse med smittsomme syk-

dommer (heretter kalt «relaterte særlige helsepro-

blemer»), 

iii)  biotoksiner eller andre skadelige biologiske agenser 

som ikke er knyttet til smittsomme sykdommer, 

b)  trusler av kjemisk opprinnelse, 

c)  trusler med opprinnelse i miljøet, 

d)  trusler av ukjent opprinnelse, 

e)  hendelser som kan utgjøre en nødssituasjon som truer 

folkehelsen internasjonalt i henhold til IHR, forutsatt at de 

hører under en av trusselkategoriene oppført i  

bokstav a)–d). 

2.  Denne beslutning får også anvendelse på epidemiologisk 

overvåking av smittsomme sykdommer og relaterte særlige 

helseproblemer. 

3.  Bestemmelsene i denne beslutning skal ikke berøre 

bestemmelsene i andre unionsrettsakter om bestemte sider ved 

overvåking og tidlig varsling av alvorlige grensekryssende 

helsetrusler, samordning av beredskaps- og innsatsplanlegging i 

forbindelse med slike trusler og av arbeidet med å bekjempe 

dem, herunder bestemmelser om fastsettelse av krav til kvalitet 

og sikkerhet for bestemte varer og bestemmelser om bestemte 

økonomiske aktiviteter. 

4.  I ekstraordinære nødssituasjoner kan en medlemsstat eller 

Kommisjonen be om samordnet innsats innenfor rammen av 

HSC som nevnt i artikkel 11 i forbindelse med andre alvorlige 

grensekryssende helsetrusler enn dem som er omhandlet i 

artikkel 2 nr. 1 dersom det anses at folkehelsetiltak som 

tidligere er iverksatt har vist seg ikke å være tilstrekkelige til å 

sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse. 

5.  Kommisjonen skal, i samråd med medlemsstatene, sørge 

for samordning og utveksling av opplysninger mellom 

mekanismer og strukturer etablert i henhold til denne 

beslutning, og tilsvarende mekanismer og strukturer etablert på 

unionsplan eller i henhold til Euratom-traktaten med virk-

somhet som er relevant for beredskaps- og innsatsplanlegging, 

overvåking, tidlig varsling og bekjempelse av alvorlige grense-

kryssende helsetrusler. 

6.  Medlemsstatene skal fortsatt ha rett til å opprettholde eller 

innføre ytterligere ordninger, framgangsmåter og tiltak i sitt 

nasjonale system på de områder som omfattes av denne 

beslutning, herunder ordninger som fastsettes i eksisterende 

eller framtidige bilaterale eller multilaterale avtaler eller kon-

vensjoner, forutsatt at disse ytterligere ordninger, fram-

gangsmåter og tiltak ikke svekker anvendelsen av denne 

beslutning. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

a) «case-definisjon» et sett med felles, omforente diagnose-

kriterier som må være oppfylt for å kunne foreta en 

nøyaktig identifisering av tilfeller av en bestemt alvorlig 

grensekryssende trussel mot helsen i en gitt befolkning, 

samtidig som påvisning av urelaterte trusler utelukkes, 

b) «smittsom sykdom» en infeksjonssykdom forårsaket av et 

smittestoff som overføres fra person til person ved direkte 

kontakt med en smittet person, eller indirekte, for eksempel 

ved eksponering for en smittebærer, et dyr, en smittebæ-

rende gjenstand, et produkt eller et miljø, eller utveksling 

av væske som er forurenset med smittestoffet, 

c) «kontaktsporing» tiltak for å spore personer som er blitt 

eksponert for en kilde til en alvorlig grensekryssende 

helsetrussel, og som står i fare for å utvikle eller har utviklet 

sykdom, 

d) «epidemiologisk overvåking» systematisk innsamling, 

registrering, analyse, tolkning og formidling av data om og 

analyser av smittsomme sykdommer og relaterte særlige 

helseproblemer, 

e) «overvåking» kontinuerlig observasjon, påvisning eller 

undersøkelse av endringer i en tilstand, en situasjon eller en 

aktivitet, herunder en fast mekanisme som gjør bruk av 

systematisk innsamling av data om og analyser av 

spesifiserte indikatorer for alvorlige grensekryssende 

helsetrusler,  
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f) «folkehelsetiltak» en beslutning eller en handling med sikte 

på å forebygge, overvåke eller kontrollere spredningen av 

sykdom eller smitte, bekjempe det som utgjør en alvorlig 

risiko for folkehelsen eller begrense de konsekvenser dette 

har for folkehelsen, 

g) «alvorlig grensekryssende helsetrussel» en livstruende eller 

på annen måte alvorlig helsefare av biologisk, kjemisk, 

miljømessig eller ukjent opprinnelse som spres eller 

innebærer en betydelig risiko for spredning over medlems-

statenes nasjonale grenser, og som kan kreve samordning 

på unionsplan for å sikre et høyt nivå for vern av 

menneskers helse. 

KAPITTEL II 

PLANLEGGING 

Artikkel 4 

Beredskaps- og innsatsplanlegging 

1.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal samrå seg med 

hverandre innenfor rammen av HSC som nevnt i artikkel 17 

med sikte på å samordne sitt arbeid med å utvikle, styrke og 

opprettholde kapasitet til overvåking, tidlig varsling, vurdering 

og innsats i forbindelse med alvorlige grensekryssende 

helsetrusler. Samrådet skal ta sikte på 

a)  å utveksle anbefalt praksis og erfaringer i forbindelse med 

beredskaps- og innsatsplanlegging, 

b)  å fremme samvirkningsevnen i nasjonal beredskapsplan-

legging, 

c)  å ivareta den tverrsektorielle dimensjonen ved beredskaps- 

og innsatsplanlegging på unionsplan, og 

d)  å støtte gjennomføringen av de krav til grunnleggende 

kapasitet til overvåking og innsats som er nevnt i artikkel 5 

og 13 i IHR. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal medlemsstatene innen  

7. november 2014 og deretter hvert tredje år gi Kommisjonen 

en oppdatering om siste status for sin beredskaps- og innsats-

planlegging på nasjonalt plan. 

Disse opplysningene skal omfatte: 

a)  identifisering og oppdatering av status for gjennomføringen 

av krav til grunnleggende kapasitet til beredskaps- og 

innsatsplanlegging fastsatt for helsesektoren på nasjonalt 

nivå og oversendt WHO i samsvar med IHR, 

b)  beskrivelse av tiltak eller ordninger som skal sikre sam-

virkningsevnen mellom helsesektoren og andre sektorer, 

herunder veterinærsektoren, og som anses å være av 

avgjørende betydning i en nødssituasjon, og særlig: 

i)  samordningsstrukturer for sektorovergripende 

hendelser, 

ii)  sentre som er operative i en nødssituasjon (krisesentre), 

c)  beskrivelse av planer, tiltak eller ordninger som skal sikre 

kontinuerlig levering av kritiske tjenester og produkter. 

Plikten til å gi de opplysninger som er nevnt i bokstav b) og c) 

skal gjelde bare dersom slike tiltak eller ordninger er innført 

eller fastsatt som en del av nasjonal beredskaps- og innsats-

planlegging. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 skal medlemsstatene, når de 

foretar en grundig revisjon av sin nasjonale beredskapsplan-

legging, underrette Kommisjonen i god tid om de viktigste 

trekkene ved revisjonen av sin beredskapsplanlegging på 

nasjonalt plan som er relevante for de mål som er nevnt i nr. 1, 

og for de konkrete forhold som er nevnt i nr. 2. 

4.  Når Kommisjonen og HSC mottar graderte opplysninger 

som er oversendt i henhold til nr. 2 og 3, skal de anvende 

reglene i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, 

EKSF, Euratom av 29. november 2001 om endring av 

Kommisjonens forretningsorden(1). 

Hver medlemsstat skal sørge for at dens nasjonale sikkerhets-

bestemmelser gjelder for alle fysiske personer bosatt på dens 

territorium og alle juridiske personer etablert på dens 

territorium som håndterer de opplysninger som er nevnt i nr. 2 

og 3. De nasjonale sikkerhetsbestemmelsene skal gi et vern av 

graderte opplysninger som minst tilsvarer det vern som gis ved 

sikkerhetsbestemmelsene i vedlegget til kommisjonsbeslutning 

2001/844/EF, EKSF, Euratom, og ved rådsbeslutning 

2011/292/EU av 31. mars 2011 om sikkerhetsregler for å 

beskytte graderte EU-opplysninger(2).  

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

(2) EUT L 141 av 27.5.2011, s. 17. 
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5.  Kommisjonen skal stille opplysninger mottatt i samsvar 

med nr. 2 og 3 til rådighet for HSCs medlemmer. 

På grunnlag av disse opplysningene, og for det formål som er 

angitt i nr. 1, skal Kommisjonen i god tid innlede drøftinger i 

HSC, herunder på grunnlag av sammendrag eller tematiske 

framdriftsrapporter når det er hensiktsmessig. 

6.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

vedta maler til bruk for medlemsstatene når de gir opplysninger 

som nevnt i nr. 2 og 3, for å sikre at de er relevante for de mål 

som er angitt i nr. 1, og at de er sammenliknbare. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

Artikkel 5 

Felles innkjøp av medisinske mottiltak 

1.  De EU-organer og medlemsstater som ønsker det, kan 

delta i en felles framgangsmåte for tildeling av kontrakter 

gjennomført i henhold til artikkel 104 nr. 1 tredje ledd i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansreglementet som får 

anvendelse på Unionens alminnelige budsjett(1) og i henhold til 

artikkel 133 i delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1268/2012 av 29. oktober 2012 om nærmere regler for 

anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 om finansreglementet som får anven-

delse på Unionens alminnelige budsjett(2), med sikte på 

forhåndskjøp av medisinske mottiltak i forbindelse med 

alvorlige grensekryssende helsetrusler. 

2.  En felles framgangsmåte for tildeling av kontrakter som 

nevnt i nr. 1 skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  deltakelse i en felles framgangsmåte for tildeling av 

kontrakter er åpen for alle medlemsstater fram til den 

innledes, 

b)  rettighetene og forpliktelsene til de medlemsstater som ikke 

deltar i et felles innkjøp respekteres, og særlig dem som 

gjelder vern og forbedring av menneskers helse, 

c)  et felles innkjøp påvirker ikke det indre marked, utgjør ikke 

en forskjellsbehandling eller en handelsrestriksjon, og fører 

ikke til konkurransevridning, 

  

(1) EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1. 

(2) EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1. 

d)  et felles innkjøp har ingen direkte finansiell innvirkning på 

budsjettet i de medlemsstater som ikke deltar i innkjøpet,  

3.  Før det iverksettes en felles framgangsmåte for tildeling 

av kontrakter som nevnt i nr. 1, skal det inngås en avtale 

mellom partene om felles innkjøp, med nærmere bestemmelser 

om den praktiske gjennomføringen og om beslutningsprosessen 

med hensyn til valg av framgangsmåte, vurdering av anbud og 

tildeling av kontrakt. 

KAPITTEL III 

EPIDEMIOLOGISK OVERVÅKING OG EKSTRAORDINÆR 

OVERVÅKING 

Artikkel 6 

Epidemiologisk overvåking 

1.  Det opprettes med dette et nett for epidemiologisk 

overvåking av de smittsomme sykdommer og de relaterte 

særlige helseproblemer som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav 

a) punkt i) og ii). Nettet skal drives og samordnes av ECDC. 

2.  Nettet for epidemiologisk overvåking skal sikre kontinu-

erlig kontakt mellom Kommisjonen, ECDC og vedkommende 

myndigheter med ansvar for epidemiologisk overvåking på 

nasjonalt plan. 

3.  Nasjonale kompetente myndigheter som nevnt i nr. 2 skal 

gi følgende opplysninger til myndigheter som deltar i nettet for 

epidemiologisk overvåking: 

a)  sammenlignbare og kompatible data og opplysninger 

knyttet til den epidemiologiske overvåkingen av smitt-

somme sykdommer og relaterte særlige helseproblemer som 

er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) punkt i) og ii), 

b)  relevante opplysninger om utviklingen av en epidemi, 

c)  relevante opplysninger om uvanlige epidemiske fenomener 

eller nye smittsomme sykdommer av ukjent opprinnelse, 

også i tredjestater. 

4.  Ved innsending av opplysninger om epidemiologisk 

overvåking skal nasjonale kompetente myndigheter benytte de 

case-definisjoner som er vedtatt i samsvar med nr. 5, dersom de 

er tilgjengelige, for hver enkelt smittsom sykdom og relatert 

særlig helseproblem som nevnt i nr. 1. 

5.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

opprette og ajourføre  
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a)  listen over smittsomme sykdommer og relaterte særlige 

helseproblemer som er opprettet i samsvar med kriteriene i 

vedlegget, og som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 

punkt i) og ii), med sikte på å sikre at smittsomme 

sykdommer og relaterte særlige helseproblemer omfattes av 

nettet for epidemiologisk overvåking, 

b)  case-definisjoner for hver enkelt smittsom sykdom og 

relatert særlig helseproblem som er undergitt epidemio-

logisk overvåking, med sikte på å sikre at de innsamlede 

dataene er sammenliknbare og kompatible på unionsplan, 

c)  prosedyrer for driften av nettet for epidemiologisk over-

våking utviklet i henhold til artikkel 5, 10 og 11 i for-

ordning (EF) nr. 851/2004. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

Kommisjonen kan vedta tiltakene nevnt i bokstav a) og b) ved 

gjennomføringsrettsakter som gis umiddelbar virkning i 

samsvar med framgangsmåten i artikkel 18 nr. 3 når hastesaks-

behandling, i behørig begrunnede tilfeller, er tvingende 

nødvendig på grunn av en særlig alvorlig eller en ny alvorlig 

grensekryssende helsetrussel eller en rask spredning mellom 

medlemsstatene. 

Artikkel 7 

Ekstraordinær overvåking 

1.  Etter et varsel som er utsendt i henhold til artikkel 9 om 

en helsetrussel som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) punkt iii) 

og i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal medlemsstatene, 

i samarbeid med Kommisjonen og på grunnlag av tilgjengelige 

opplysninger fra sine overvåkingssystemer, underrette 

hverandre via EWRS og, dersom det haster, via HSC, om 

hvordan den aktuelle trusselen utvikler seg på nasjonalt plan. 

2.  Opplysninger oversendt i henhold til nr. 1 skal særlig 

omfatte endringer i den aktuelle trusselens geografiske 

utbredelse, spredning og alvorlighetsgrad, samt påvisnings-

metodene dersom de foreligger. 

3.  Kommisjonen skal, ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter, om nødvendig vedta de case-definisjoner som skal 

benyttes i forbindelse med den ekstraordinære overvåkingen, 

med sikte på å sikre at de innsamlede dataene er sammen-

liknbare og kompatible på unionsplan. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

Kommisjonen kan vedta eller ajourføre de case-definisjoner 

som er nevnt i første ledd ved gjennomføringsrettsakter som gis 

umiddelbar virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i 

artikkel 18 nr. 3 når hastesaksbehandling, i behørig begrunnede 

tilfeller, er tvingende nødvendig på grunn av en særlig alvorlig 

grensekryssende helsetrussel eller en rask spredning mellom 

medlemsstatene. 

KAPITTEL IV 

TIDLIG VARSLING OG REAKSJON 

Artikkel 8 

Opprettelse av et system for tidlig varsling og reaksjon 

1.  Det opprettes med dette et hurtigvarslingssystem for 

utsending av varsler på unionsplan i tilknytning til alvorlige 

grensekryssende helsetrusler – et «system for tidlig varsling og 

reaksjon» (EWRS). EWRS skal gjøre det mulig for 

Kommisjonen og vedkommende myndigheter å ha kontinuerlig 

kontakt for å kunne sende ut varsler, vurdere folkehelserisiko 

og fastslå hvilke tiltak som kan bli nødvendige for å verne 

folkehelsen. 

2.  Kommisjonen skal, ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter, vedta framgangsmåter for utvekslingen av opplys-

ninger for å sikre at EWRS fungerer som det skal og at artikkel 

8 og 9 gjennomføres på en ensartet måte, og for å unngå 

overlappende virksomhet eller tiltak som er i strid med 

eksisterende strukturer og mekanismer for overvåking, tidlig 

varsling og bekjempelse av alvorlige grensekryssende 

helsetrusler. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

Artikkel 9 

Utsending av varsler 

1.  Nasjonale kompetente myndigheter eller Kommisjonen 

skal sende ut et varsel via EWRS når det oppstår eller utvikles 

en alvorlig grensekryssende helsetrussel som oppfyller følgende 

kriterier: 

a)  den er uvanlig eller uventet på det aktuelle sted og 

tidspunkt, eller den fører til eller kan føre til betydelig 

sykelighet eller dødelighet hos mennesker, eller den øker 

eller kan øke raskt i omfang, eller den er for omfattende til 

å kunne håndteres med nasjonal innsatskapasitet, og 

b)  den berører eller kan berøre mer enn én medlemsstat, og 

c)  den krever eller kan kreve samordnet innsats på unionsplan.  
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2.  Når nasjonale kompetente myndigheter melder fra til 

WHO om hendelser som kan utgjøre en nødssituasjon som truer 

folkehelsen internasjonalt i samsvar med artikkel 6 i IHR, skal 

de senest samtidig sende ut et varsel i EWRS, forutsatt at den 

aktuelle trusselen er en trussel som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 i 

denne beslutning. 

3.  Når nasjonale kompetente myndigheter og Kommisjonen 

sender ut et varsel skal de, via EWRS, umiddelbart formidle 

alle tilgjengelige opplysninger som de sitter med, og som kan 

være nyttige i arbeidet med å samordne innsatsen, for 

eksempel: 

a)  agensens type og opprinnelse, 

b)  dato og sted for hendelsen eller utbruddet, 

c)  overførings- eller spredningsveier, 

d)  toksikologiske data, 

e)  metoder til påvisning og bekreftelse, 

f)  risiko for folkehelsen, 

g)  folkehelsetiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres 

på nasjonalt plan, 

h)  tiltak som ikke er folkehelsetiltak, 

i)  personopplysninger som er nødvendige for å kunne foreta 

kontaktsporing i samsvar med artikkel 16, 

j)  andre opplysninger som er relevante i forbindelse med den 

alvorlige grensekryssende helsetrusselen. 

4.  Kommisjonen skal stille alle opplysninger som kan være 

nyttige i forbindelse med samordning av innsatsen som nevnt i 

artikkel 11 til rådighet for nasjonale kompetente myndigheter 

via EWRS, herunder opplysninger om alvorlige grense-

kryssende helsetrusler og folkehelsetiltak knyttet til alvorlige 

grensekryssende helsetrusler som er formidlet via hurtig-

varslings- og informasjonssystemer opprettet i henhold til andre 

bestemmelser i unionsretten eller Euratom-traktaten. 

Artikkel 10 

Vurdering av risiko for folkehelsen 

1.  Når det sendes ut et varsel i henhold til artikkel 9, skal 

Kommisjonen, når det er nødvendig av hensyn til samord-

ningen av innsatsen på unionsplan og på anmodning fra den 

HSC som er nevnt i artikkel 17, eller av eget tiltak, umiddelbart 

stille en risikovurdering av folkehelsetrusselens potensielle 

alvorlighetsgrad, herunder mulige folkehelsetiltak, til rådighet 

for nasjonale kompetente myndigheter og HSC, via EWRS. 

Risikovurderingen skal utføres av: 

a)  ECDC i samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 851/2004 dersom det dreier seg om en trussel nevnt i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav a) punkt i) og ii) eller artikkel 2  

nr. 1 bokstav d), og/eller 

b)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) i samsvar med artikkel 23 i 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 næringsmiddel-

trygghet(1) dersom det dreier seg om en trussel nevnt i 

artikkel 2 i denne beslutning og trusselen hører under 

EFSAs mandat, og/eller 

c)  andre relevante byråer i Unionen. 

2.  Når den nødvendige risikovurderingen ligger helt eller 

delvis utenfor mandatene til de byråer som er nevnt i nr. 1, og 

det anses nødvendig av hensyn til innsatsen på unionsplan, skal 

Kommisjonen, på anmodning fra HSC eller av eget tiltak, foreta 

en ad hoc-risikovurdering. 

Kommisjonen skal umiddelbart stille risikovurderingen til 

rådighet for nasjonale kompetente myndigheter via EWRS. 

Dersom risikovurderingen skal offentliggjøres, skal nasjonale 

kompetente myndigheter motta den før offentliggjøringen. 

Risikovurderingen skal ta hensyn til eventuelle relevante 

opplysninger fra andre instanser, og særlig fra WHO, når det 

oppstår en nødssituasjon som truer folkehelsen internasjonalt. 

3.  Kommisjonen skal sørge for at opplysninger som kan 

være relevante i forbindelse med risikovurderingen stilles til 

rådighet for nasjonale kompetente myndigheter og HSC, via 

EWRS. 

Artikkel 11 

Samordning av innsats 

1.  Etter et varsel i henhold til artikkel 9 skal medlemsstatene, 

på anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat og på 

grunnlag av tilgjengelige opplysninger, herunder de opplys-

ninger som er nevnt i artikkel 9 og de risikovurderinger som er 

nevnt i artikkel 10, samrå seg med hverandre innenfor rammen 

av HSC og i samarbeid med Kommisjonen med sikte på å 

samordne:  

  

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 
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a)  nasjonal innsats mot den alvorlige grensekryssende helse-

trusselen, herunder når det i samsvar med IHR er erklært en 

nødssituasjon som truer folkehelsen internasjonalt, og 

trusselen omfattes av artikkel 2 i denne beslutning, 

b)  risiko- og krisekommunikasjon, som skal tilpasses med-

lemsstatenes behov og forhold, med sikte på å gi helhetlig 

og samordnet informasjon til allmennheten og helse-

personell i Unionen. 

2.  En medlemsstat som har til hensikt å treffe folkehelse-

tiltak for å bekjempe en alvorlig grensekryssende helsetrussel 

skal, før tiltakene vedtas, underrette og samrå seg med de 

øvrige medlemsstater og Kommisjonen om tiltakenes art, 

formål og omfang, med mindre behovet for å verne folkehelsen 

er så presserende at tiltakene må vedtas umiddelbart. 

3.  Når en medlemsstat er nødt til å treffe folkehelsetiltak 

umiddelbart som en reaksjon på at en alvorlig grensekryssende 

helsetrussel oppstår eller opptrer på nytt, skal den umiddelbart 

etter vedtakelsen underrette de øvrige medlemsstater og 

Kommisjonen om disse tiltakenes art, formål og omfang. 

4.  Dersom en alvorlig grensekryssende helsetrussel er for 

omfattende til å kunne håndteres på nasjonalt plan, kan en 

berørt medlemsstat også be om bistand fra andre medlemsstater 

gjennom fellesskapsordningen for sivil beredskap som ble 

opprettet ved beslutning 2007/779/EF, Euratom. 

5.  Kommisjonen skal, ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter, vedta de framgangsmåter som er nødvendige for å 

oppnå en ensartet gjennomføring av utveksling av opplys-

ninger, samråd og samordning som omhandlet i nr. 1–3. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

KAPITTEL V 

NØDSSITUASJONER 

Artikkel 12 

Avgjørelse om at det foreligger en nødssituasjon 

1.  Kommisjonen kan fastslå at det foreligger en nøds-

situasjon som truer folkehelsen i forbindelse med: 

a)  epidemier av human influensa som anses å kunne bli 

pandemiske, der WHOs generaldirektør er blitt underrettet 

og ennå ikke har besluttet å erklære at det foreligger 

pandemisk influensa i samsvar med gjeldende regler i 

WHO, eller 

b)  andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), der 

WHOs generaldirektør er blitt underrettet og ennå ikke har 

besluttet å erklære at det foreligger en nødssituasjon som 

truer folkehelsen internasjonalt i henhold til IHR, og der 

i)  den alvorlige grensekryssende helsetrusselen setter 

folkehelsen i fare på unionsplan, 

ii)  det er udekkede medisinske behov knyttet til trusselen, 

noe som betyr at det ikke finnes en tilfredsstillende 

metode til diagnostisering, forebygging eller behand-

ling som er godkjent i Union eller, dersom det finnes en 

slik metode, at godkjenning av et legemiddel likevel 

ville gi de berørte pasientene store terapeutiske 

fordeler. 

2.  Kommisjonen skal vedta tiltaket nevnt i nr. 1 ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

Kommisjonen kan fastslå at det foreligger en nødssituasjon som 

truer folkehelsen i henhold til nr. 1 ved gjennomførings-

rettsakter som gis umiddelbar virkning i samsvar med den 

framgangsmåte som er nevnt i artikkel 18 nr. 3 når hastesaks-

behandling, i behørig begrunnede tilfeller, er tvingende 

nødvendig på grunn av en særlig alvorlig grensekryssende 

helsetrussel eller en rask spredning mellom medlemsstatene. 

3.  Kommisjonen skal underrette WHOs generaldirektør om 

vedtakelsen av tiltakene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 13 

Rettsvirkninger av en avgjørelse om at det foreligger en 

nødssituasjon 

Den eneste rettsvirkningen av en avgjørelse om at det foreligger 

en nødssituasjon i henhold til artikkel 12 nr. 1 skal være at 

artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 507/2006 kan få 

anvendelse eller, når avgjørelsen gjelder en epidemi av human 

influensa som anses å kunne bli pandemisk, at artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 1234/2008 kan få anvendelse. 

Artikkel 14 

Oppheving av en avgjørelse om at det foreligger en 

nødssituasjon 

Kommisjonen skal, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter, 

oppheve den avgjørelse som er nevnt i artikkel 12 så snart ett av 

vilkårene i avgjørelsen ikke lenger er oppfylt. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 18 nr. 2.  
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Oppheving av en avgjørelse som nevnt i første ledd skal ikke 

berøre gyldigheten av markedsføringstillatelser som er gitt med 

hjemmel i forordning (EF) nr. 507/2006 for legemidler nevnt i 

forordningens artikkel 2 nr. 2, eller gitt etter framgangsmåten 

nevnt i artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1234/2008. 

KAPITTEL VI 

SAKSBEHANDLINGSBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Oppnevning av nasjonale myndigheter og representanter 

1.  Hver medlemsstat skal innen 7. mars 2014 oppnevne 

a)  vedkommende myndigheter med ansvar i medlemsstaten 

for epidemiologisk overvåking som nevnt i artikkel 6, 

b)  vedkommende myndighet eller myndigheter med ansvar på 

nasjonalt plan for å sende ut varsler og bestemme hvilke 

tiltak som er nødvendige for å verne folkehelsen, ved 

anvendelse av artikkel 8, 9 og 10, 

c)  én representant med stedfortreder i den HSC som er nevnt i 

artikkel 17. 

2.  Medlemsstatene skal gi Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstater melding om de oppnevninger som er nevnt i  

nr. 1, og om eventuelle endringer i den forbindelse. Ved end-

ringer skal Kommisjonen umiddelbart sende en ajourført liste 

over oppnevningene til HSC. 

3.  Kommisjonen skal offentliggjøre den ajourførte listen 

over myndigheter som er oppnevnt i samsvar med nr. 1 bokstav 

a) og b), samt den ajourførte listen over myndigheter som har 

representanter i HSC. 

Artikkel 16 

Vern av personopplysninger 

1.  Ved anvendelse av denne beslutning skal person-

opplysninger behandles i samsvar med direktiv 95/46/EF og 

forordning (EF) nr. 45/2001. Det skal særlig treffes tekniske og 

organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot 

utilsiktet eller ulovlig tilintetgjørelse, utilsiktet tap eller ulovlig 

tilgang, og mot enhver form for ulovlig behandling. 

2.  EWRS skal inneholde en funksjonalitet for selektiv 

melding som gjør at personopplysninger ikke overføres til 

andre enn nasjonale kompetente myndigheter som arbeider med 

kontaktsporing. Funksjonaliteten for selektiv melding skal 

utformes og benyttes på en slik måte at sikker og lovlig 

utveksling av personopplysninger kan garanteres. 

3.  Når vedkommende myndigheter med ansvar for å 

iverksette kontaktsporing oversender personopplysninger som 

er nødvendige i forbindelse med kontaktsporingen via EWRS i 

henhold til artikkel 9 nr. 3, skal de benytte funksjonaliteten for 

selektiv melding som nevnt i nr. 2 og ikke oversende dataene til 

andre enn de medlemsstater som er involvert i kontakt-

sporingen. 

4.  Når vedkommende myndigheter sender ut opplysninger 

som nevnt i nr. 3, skal de vise til det varsel som tidligere er 

sendt ut via EWRS. 

5.  Meldinger som inneholder personopplysninger skal slettes 

automatisk i funksjonaliteten for selektiv melding 12 måneder 

etter at de ble lagt inn. 

6.  Når vedkommende myndighet fastslår at at personopplys-

ninger den har meldt inn i henhold til artikkel 9 nr. 3 senere har 

vist seg å være i strid med direktiv 95/46/EF fordi meldingen 

ikke var nødvendig for å kunne gjennomføre den aktuelle 

kontaktsporingen, skal den umiddelbart underrette de medlems-

stater som fikk meldingen oversendt. 

7.  Nasjonale kompetente myndigheter skal anses som 

behandlingsansvarlige som definert i artikkel 2 bokstav d) i 

direktiv 95/46/EF med hensyn til sitt ansvar for å melde inn og 

rette opp personopplysninger via EWRS. 

8.  Kommisjonen skal anses som behandlingsansvarlig som 

definert i artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/2001 

med hensyn til sitt ansvar for lagring av personopplysninger. 

9.  Kommisjonen skal vedta: 

a)  retningslinjer som sikrer at den daglige driften av EWRS er 

i samsvar med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) 

nr. 45/2001, 

b)  en anbefaling med en veiledende liste over de person-

opplysninger som kan utveksles for det formål å samordne 

kontaktsporingen.  
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Artikkel 17 

Helsesikkerhetskomité 

1.  Det nedsettes en helsesikkerhetskomité (HSC), sammen-

satt av de representanter for medlemsstatene som er oppnevnt i 

henhold til artikkel 15 nr. 1 bokstav c). 

2.  HSC skal ha til oppgave 

a)  å støtte utvekslingen av opplysninger mellom medlems-

statene og Kommisjonen om erfaringene med gjennom-

føringen av denne beslutning, 

b)  å samordne, i samarbeid med Kommisjonen, medlems-

statenes beredskaps- og innsatsplanlegging i samsvar med 

artikkel 4, 

c)  å samordne, i samarbeid med Kommisjonen, risiko- og 

krisekommunikasjonen og medlemsstatenes innsats i 

forbindelse med alvorlige grensekryssende helsetrusler i 

samsvar med artikkel 11. 

3.  HSC skal ledes av en representant for Kommisjonen. HSC 

skal møtes jevnlig og når situasjonen krever det, på anmodning 

fra Kommisjonen eller en medlemsstat. 

4.  Sekretariatet skal ivaretas av Kommisjonen. 

5.  HSC skal fastsette sin forretningsorden med to tredjedels 

flertall blant sine medlemmer. Forretningsordenen skal ha 

bestemmelser om komiteens arbeidsordning, særlig med  

hensyn til: 

a)  framgangsmåter som skal følges på plenumsmøter på høyt 

nivå og i arbeidsgrupper, 

b)  sakkyndiges deltakelse i plenumsmøter og status for 

observatører, herunder fra tredjestater, 

c)  bestemmelser om HSCs vurdering av om en sak den får seg 

forelagt hører under dens mandat, og muligheten for å 

anbefale at saken henvises til et organ som har kompetanse 

i henhold til en bestemmelse i en annen unionsrettsakt eller 

i henhold til Euratom-traktaten; disse bestemmelsene skal 

ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser i henhold til 

artikkel 4 og 11 i denne beslutning. 

Artikkel 18 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité for alvorlige 

grensekryssende helsetrusler. Denne komiteen er en komité 

som definert i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

3.  Når det vises til dette ledd, får artikkel 8 i forordning (EU) 

nr. 182/2011/EF, sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning, anvendelse. 

Artikkel 19 

Rapporter om denne beslutning 

Kommisjonen skal innen 7. november 2015 og deretter hvert 

tredje år legge en rapport fram for Europaparlamentet og Rådet 

om gjennomføringen av denne beslutning. Rapporten skal 

særlig inneholde en vurdering av driften av EWRS og av nettet 

for epidemiologisk overvåking, samt opplysninger om hvordan 

de mekanismer og strukturer som er opprettet i henhold til 

denne beslutning utfyller andre varslingssystemer på 

unionsplan og i henhold til Euratom-traktaten, slik at de verner 

folkehelsen på en effektiv måte samtidig som strukturell 

overlapping unngås. Kommisjonen kan, sammen med 

rapporten, legge fram forslag om å endre relevante unionsbe-

stemmelser. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Opphevelse av vedtak nr. 2119/98/EF 

1.  Vedtak nr. 2119/98/EF oppheves. 

2.  Henvisninger til det vedtaket som er opphevet skal forstås 

som henvisninger til denne beslutning. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 22 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 22. oktober 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Kriterier for utvelging av smittsomme sykdommer og relaterte særlige helseproblemer som skal omfattes av 

epidemiologisk overvåking innenfor nettet 

1.  Smittsomme sykdommer og relaterte særlige helseproblemer som forårsaker eller kan forårsake betydelig 

sykelighet og/eller dødelighet i hele Unionen, særlig når en forebygging av disse sykdommene krever samordning 

på unionsplan. 

2.  Smittsomme sykdommer og relaterte særlige helseproblemer der utveksling av opplysninger kan gi et tidlig varsel 

om trusler mot folkehelsen. 

3.  Sjeldne og alvorlige smittsomme sykdommer og særlige helseproblemer som ikke ville blitt oppdaget på nasjonalt 

plan, men der en sammenstilling av data kan gjøre det mulig å sette opp hypoteser på grunnlag av en bredere 

kunnskapsbase. 

4.  Smittsomme sykdommer og relaterte særlige helseproblemer der det finnes effektive forebyggende tiltak som gir et 

bedre vern av helsen. 

5.  Smittsomme sykdommer og relaterte særlige helseproblemer der en sammenligning medlemsstatene imellom kan 

bidra i evalueringen av nasjonale programmer og unionsprogrammer. 

 ____________  
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