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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/307 

av 28. februar 2018 

om utvidelse av de særlige garantiene med hensyn til Salmonella ssp. fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004, til å gjelde kjøtt fra broilere (Gallus gallus) beregnet på Danmark(*) 

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 8 nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, med visse særlige garantier for visse næringsmidler av animalsk opprinnelse 

beregnet på det finske og svenske markedet. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som har til hensikt å bringe kjøtt 

fra bestemte dyr i omsetning i nevnte medlemsstater, må derfor overholde visse regler når det gjelder salmonella. Videre 

skal forsendelser av slikt kjøtt følges av et handelsdokument der det framgår at en mikrobiologisk undersøkelse med 

negativt resultat har blitt gjennomført i samsvar med Unionens regelverk. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005(2) angis dessuten de særlige garantiene samt regler for prøvetaking av slikt 

kjøtt og de mikrobiologiske metodene for undersøkelse av prøvene. Forordningen inneholder også et handelsdokument 

som skal ledsage forsendelser av kjøtt. 

3) Den 5. oktober innga Fødevarestyrelsen i Danmark en søknad til Kommisjonen om godkjenning av særlige garantier for 

Danmark med hensyn til salmonella i kjøtt fra broilere (Gallus gallus) for hele Danmark i samsvar med forordning (EF) 

nr. 853/2004. Søknaden inneholder en beskrivelse av det danske programmet for bekjempelse av salmonella i kjøtt fra 

broilere (Gallus gallus). 

4) På sitt møte 18. juni 2008 vedtok Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen et arbeidsdokument fra 

Kommisjonen med tittelen «Guidance document on the minimum requirements for salmonella control programmes to be 

recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus»(3) 

(heretter kalt «arbeidsdokumentet»). 

5) Det danske programmet for bekjempelse av salmonella i kjøtt fra broilere (Gallus gallus) anses som likeverdig med 

programmet som er godkjent for Finland og Sverige, og er i samsvar med arbeidsdokumentet. Prevalensen av 

salmonella i danske avlsflokker av arten Gallus gallus er imidlertid høyere enn den øvre grensen som foreslås i 

arbeidsdokumentet, og bør derfor ikke anses som likeverdig med situasjonen i Finland og Sverige. 

6) Den 6. februar 2017 framla Fødevarestyrelsen i Danmark opplysninger om prevalensen av salmonella i flokker beregnet 

på avl, voksne avlsfjørfe, broilere og kjøtt av Gallus gallus for tidsrommet 2011–2016. Prevalensen for 2015–2016 er i 

samsvar med de øvre grensene fastsatt i arbeidsdokumentet. 

7) De særlige garantiene bør derfor utvides til forsendelser av kjøtt fra broilere (Gallus gallus) beregnet på Danmark. I 

tillegg bør reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1688/2005 for prøvetaking av slikt kjøtt, de mikrobiologiske metodene 

for undersøkelse av prøvene og handelsdokumentet få anvendelse på slike forsendelser. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/2018 av 21. september 2018 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 14. oktober 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 med hensyn til særlige garantier angående salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg 

(EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17). 

(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf 

2019/EØS/66/01 
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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 

Danmark gis tillatelse til å anvende de særlige garantiene med hensyn til Salmonella ssp. fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 853/2004 på forsendelser av kjøtt, som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til nevnte forordning, fra broilere (Gallus gallus) 

beregnet på Danmark. 

Artikkel 2 

Forsendelser av kjøtt nevnt i artikkel 1 skal ledsages av et handelsdokument som er i samsvar med modellen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1688/2005. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/829 

av 15. februar 2018 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på 

godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5 og artikkel 49 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse, fastsatt i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208(2), ajourføres regelmessig. Listen bør derfor inneholde en merknad som presiserer at produsentene kan bruke 

senere supplementer til de gjeldende endringsseriene av disse UN-ECE-reglementene, selv om de ikke er offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2) Visse redaksjonelle feil i listen over UN-ECE-reglementer i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/208 må rettes. 

3) Redaksjonelle forbedringer av vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2015/208 og nøyaktige henvisninger til 

kjøretøygrupper som nevnte vedlegg får anvendelse på, er nødvendige for at nasjonale myndigheter skal kunne 

gjennomføre bestemmelsene på en smidig måte. 

4) Kravene til styring fastsatt i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2015/208 må tilpasses den tekniske utviklingen i 

samsvar med standarden ISO 10998:2008 og kravene fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 79, som er oppført på listen i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/208. 

5) Moderne jordbruks- og skogbrukskjøretøyer eksponeres for elektromagnetiske signaler med en frekvens på opptil  

2 000 MHz. Vedlegg XV til delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor endres slik at det omfatter egnede 

frekvensområder for prøving, og bringes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 10, som omfatter slike prøvingskrav og 

får anvendelse som alternativ til kravene fastsatt i vedlegg XV. 

6) Moderne landbruksteknikker krever bruk av bredere dekk for å unngå jordpakking, samt bruk av større 

verktøy. Kravene til dimensjoner og tilhengermasse fastsatt i vedlegg XXI til delegert forordning (EU) 2015/208 må 

derfor tilpasses med hensyn til kjøretøyets bredde i tråd med det som allerede er tillatt i en rekke medlemsstater. 

7) Tilpasning av dimensjonskravene medfører et behov for å tilpasse noen av kravene fastsatt i vedleggene til delegert 

forordning (EU) 2015/208, det vil si vedlegg VII om synsfelt og vindusviskere, vedlegg XII om lysanlegg, vedlegg XIV 

om kjøretøyets ytre og tilbehør, vedlegg XXVI om vern bak, vedlegg XXVII om sidevern og vedlegg XXVIII om 

lasteplattform, ettersom disse bestemmelsene avhenger direkte av den tillatte kjøretøybredden. 

8) Det anslås at antallet dødsulykker kan reduseres betraktelig ved å øke synligheten til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

ved å tilpasse kravene til hensiktsmessige forbedrede lysanlegg i vedlegg XII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

9) For å muliggjøre korrekt anvendelse av prøvingskravene fastsatt i vedlegg XXXIV til delegert forordning (EU) 

2015/208 er det nødvendig å ajourføre en bestemt matematisk formel knyttet til slik prøving.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

(EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1). 

2019/EØS/66/02 



Nr. 66/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

10) For å øke trafikksikkerheten for tilhengere og utskiftbare trukne maskiner som omfattes av forordning (EU)  

nr. 167/2013, bør kravene til mekaniske koplinger i vedlegg XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 tilpasses for 

å tillate bruk av mekaniske trepunktskoplinger, og for å innføre forbedrede spesifikasjoner for mekaniske koplinger på 

tilhengere som trekker andre tilhengere. 

11) Delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor endres og rettes. 

12) Ettersom denne forordning inneholder en rekke rettelser av delegert forordning (EU) 2015/208, bør den tre i kraft så 

snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/208 

I delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel IV skal ny artikkel 40a lyde: 

«Artikkel 40a 

Overgangsbestemmelser 

1. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/829(*), skal nasjonale myndigheter fram til 31. desember 2018 også fortsette å gi typegodkjenning til typer av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer eller typer av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i samsvar med 

denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 8. juni 2018. 

2. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert forordning (EU) 2018/829, 

skal medlemsstatene fram til 30. juni 2019 også tillate omsetning, registrering eller ibruktaking av jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter på grunnlag av en type som er godkjent i samsvar med 

denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 8. juni 2018. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/829 av 15. februar 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 

2015/208 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets 

funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 140 av 6.6.2018, s. 8).» 

2) Vedlegg I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2015/208 

Vedlegg I, IV, XII og XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/208 

I vedlegg I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres 

følgende endringer: 

 1) Følgende merknad tilføyes etter tabellen i vedlegg I: 

«Overgangsbestemmelsene i UN-ECE-reglementene oppført i tabellen gjelder, unntatt når spesifikke alternative datoer er 

fastsatt i denne forordning. Oppfyllelse av kravene i samsvar med senere endringer enn dem som er oppført i denne 

tabellen, skal også godtas.» 

 2) I vedlegg V skal nr. 3.1.2 første punktum lyde: 

«Den betjeningskraften som er nødvendig for å føre traktoren fra rett-fram-posisjon over i en vendesirkel med en radius på 

12 m, skal ikke overskride 25 daN dersom styreinnretningen er intakt.» 

 3) I vedlegg VII nr. 2 skal nytt punktum lyde: 

«Prøvingene og kriteriene for godkjenning fastsatt i ISO 5721-2:2014 får også anvendelse på traktorer med en bredde på 

mer enn 2,55 m.» 

 4) I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 6.15.1 skal lyde: 

«6.15.1. Montering: obligatorisk på alle kjøretøyer med en lengde på over 4,6 m. Valgfritt på alle andre kjøretøyer.» 

b) Nr. 6.15.6 skal lyde: 

«6.15.6. Retning: mot siden. Dersom retningen ikke endres, kan refleksinnretningen rotere.» 

c) Nr. 6.18.1 skal lyde: 

«6.18.1. Montering: obligatorisk på traktorer med en lengde på over 4,6 m. Obligatorisk på tilhengere i gruppe R3 og 

R4 med en lengde på over 4,6 m. Valgfritt på alle andre kjøretøyer.» 

d) I nr. 6.18.4.3 skal siste ledd lyde: 

«For kjøretøyer med en lengde på høyst 6 m og for understell med førerhus er det imidlertid tilstrekkelig å ha én lykt 

for sidemarkeringslys montert innenfor kjøretøyets fremste tredel eller siste tredel. For traktorer er én lykt for 

sidemarkeringslys montert innenfor kjøretøyets midtre tredel også tilstrekkelig.» 

e) I nr. 6.18.4.3 skal nytt ledd lyde: 

«Lykten for sidemarkeringslys kan være en del av en lysende overflate som er felles med siderefleksinnretningen.» 

f) Nr. 6.26.1 skal lyde: 

«6.26.1. Montering: 

obligatorisk på kjøretøyer med en total bredde på mer enn 2,55 m. 

Valgfritt på kjøretøyer med en total bredde på høyst 2,55 m.» 

 5) I vedlegg XIV skal nr. 2.1 lyde: 

«2.1. Dette vedlegg får anvendelse på de delene av den utvendige overflaten som med kjøretøyet i lastet tilstand, utstyrt 

med dekk av største diameter eller beltesett av største vertikale dimensjon som kjøretøyet er godkjent for, og som 

ikke er beregnet på vern av jord, og med alle dører, vinduer og atkomstlokk osv. i lukket stilling, befinner seg» 

 6) I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a) I del 2 nr. 3.4.2.1 skal begge forekomster av tallet «1 000» erstattes med «2 000».  
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b) I del 5 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1.2 utgår tre siste punktum. 

ii) I nr. 5.1.3 skal tallet «1 000» erstattes med «2 000». 

iii) I nr. 6.1 skal tallet «1 000» erstattes med «2 000». 

iv) Nr. 6.1.1 skal lyde: 

«6.1.1. For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i denne del, skal kjøretøyet prøves ved inntil 

14 enkeltfrekvenser i dette området, for eksempel: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 

600, 750, 900 og fra 1 000 til 2 000 MHz, i samsvar med den trinnvise økningen angitt i ISO 11451-1 

tredje utgave 2005 og endring 1:2008.» 

v) I nr. 7.1.2 skal tallet «1 000» erstattes med «2 000». 

vi) I nr. 7.4 skal nytt punktum lyde: 

«Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20–2 000 MHz med loddrett 

polarisasjon.» 

vii) Nr. 7.4.2 skal lyde: 

«7.4.2. Prøvingssignalets bølgeform 

Prøvingssignalets modulasjon skal være 

a) amplitudemodulasjon (AM) med 1 kHz modulasjon og 80 % modulasjonsgrad (m = 0,8 ± 0,04) i 

frekvensområdet 20–1 000 MHz (som definert i figur 3 i denne del), og 

b) pulsmodulasjon (PM) med ton = 577 μs og periode = 4 600 μs i frekvensområdet 1 000–2 000 MHz 

som angitt i ISO 11451-1 tredje utgave 2005 og endring 1:2008.» 

viii) Nytt nr. 7.4.4 skal lyde: 

«7.4.4. Eksponeringstid 

Eksponeringstiden for hver prøvingsfrekvens skal være tilstrekkelig til at kjøretøyet som prøves, skal 

kunne reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder.» 

 7) I vedlegg XXI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Største mål for kjøretøyer i gruppe T eller C er som følger: 

2.1.1. Lengde: 12 m. 

2.1.2. Bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget). 

Bredden kan økes til opptil 3,00 m dersom dette utelukkende skyldes montering av dekk, gummibelter eller 

konfigurasjoner med to dekk som er nødvendige for vern av jord, herunder avskjermingssystemer, forutsatt at 

bredden til kjøretøyets permanente konstruksjon er begrenset til 2,55 m, og at det typegodkjente kjøretøyet 

også er utstyrt med minst ett sett med dekk eller gummibelter som gir en bredde som ikke overstiger 2,55 m. 

2.1.3. Høyde: 4 m.» 

b) Nye nr. 2.3, 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 skal lyde: 

«2.3. Største mål for kjøretøyer i gruppe R er som følger: 

2.3.1. Lengde: 12 m. 

2.3.2. Bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget). 
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Bredden kan økes til opptil 3,00 m dersom dette utelukkende skyldes et av følgende forhold: 

a) Bruk av dekkonfigurasjoner for vern av jord, forutsatt at kjøretøyet også kan utstyres med minst ett sett 

med dekk som gir en bredde som ikke overstiger 2,55 m. Kjøretøykonstruksjonen som er nødvendig for 

transport, skal ikke være bredere enn 2,55 m. Dersom kjøretøyet også kan utstyres med minst ett sett med 

dekk som gir en bredde som ikke overstiger 2,55 m, skal kjøretøyets bredde med eventuelle monterte 

avskjermingssystemer være begrenset til 2,55 m. 

b) Forekomsten av verktøyer som er nødvendige for drift av kjøretøyet, og som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(*). Kjøretøy-

konstruksjonen som er nødvendig for transport, skal ikke være bredere enn 2,55 m. 

2.3.3. Høyde: 4 m. 
  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 

95/16/EF (omarbeiding) (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24).» 

 8) I vedlegg XXVI skal nr. 2.4.2 lyde: 

«2.4.2. Innretningens bredde skal ikke på noe punkt overstige bakakselens bredde målt ved hjulenes ytterste punkt, 

dekkenes utbuling nær bakken ikke medregnet, og den skal ikke være mer enn 10 cm kortere på hver side. 

Dersom det er mer enn én bakaksel, skal bredden av den bredeste akselen legges til grunn. Innretningen skal 

uansett ikke være bredere enn 2,55 m.» 

 9) I vedlegg XXVII nr. 2.1 skal første punktum lyde: 

«Bredden på kjøretøyet med innretningen skal ikke overstige kjøretøyets største samlede bredde eller 2,55 m, alt etter hva 

som er minst. Hoveddelen av den ytre overflaten skal være høyst 120 mm innenfor kjøretøyets ytterste plan (største 

bredde).» 

10) I vedlegg XXVIII nr. 2 skal annet strekpunkt lyde: 

«— bredden ikke overskrider traktorens største samlede bredde uten utstyr eller 2,55 m, alt etter hva som er minst.» 

11) I vedlegg XXXIV skal nytt nummer lyde: 

«2.9. Dersom en tilhenger trekker en annen tilhenger, skal den mekaniske koplingen på førstnevnte oppfylle kravene til 

mekaniske koplinger på traktorer.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2015/208 

I vedlegg I, IV, XII og XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres følgende rettelser: 

1) I vedlegg I gjøres følgende rettelser: 

a) Raden med reglement nr. 5 utgår. 

b) Raden med reglement nr. 21 utgår. 

c) Raden med reglement nr. 75 utgår. 

2) I vedlegg IV gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 1.1, 1.2 og 2 utgår. 

b) Nye nr. 2, 3 og 4 skal lyde: 

«2. Kravene i ISO 10998:2008 endring 1 2014 får anvendelse på styringen av kjøretøyer i gruppe Tb og Cb med 

høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t, men ikke over 60 km/t. 

3. Styringen av Cb-traktorer skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 3.9 i vedlegg XXXIII. 

4. Kravene til betjeningskraft for kjøretøyene nevnt i nr. 1 skal være de samme som kravene for kjøretøyer i gruppe 

N2 fastsatt i del 6 i UN-ECE-reglement nr. 79, som nevnt i vedlegg I. 

For et kjøretøy som er utstyrt med sadel og styre, bør de samme kravene til betjeningskraft få anvendelse på midten 

av grepet.» 

3) I vedlegg XII gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 6.15.5 siste punktum skal lyde: 

«Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er mindre enn 750 mm 

over bakken.» 

b) Tittelen på tillegg 3 skal lyde: 

«Dimensjoner, den reflekterende flatens minste størrelse, farge og fotometriske minstekrav og identifikasjon og 

merking av signalpaneler og signalfolier for kjøretøyer med en bredde på over 2,55 m» 

4) I vedlegg XXXIV gjøres følgende rettelser: 

a) I nr. 3.4.1 skal formelen for h2 lyde: 

«h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))» 

b) I nr. 8 skal bokstav b) lyde: 

«b) utskiftbare trukne maskiner i gruppe R1a eller R2a som hovedsakelig er beregnet på å behandle materialer i 

henhold til artikkel 3 nr. 9 i forordning (EU) nr. 167/2013,» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2329 

av 14. desember 2017 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I henhold til opplysninger framlagt av Costa Rica er navnene på kontrollorganene «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», 

«Control Union Certifications» og «Primus lab» endret til henholdsvis «Kiwa BCS Costa Rica Limitada», «Control 

Union Perú» og «PrimusLabs.com CR S.A.». Costa Rica har også underrettet Kommisjonen om at «Servicio 

Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderí» ikke lenger er et kontrollorgan, og at det er de andre 

kontrollorganene som er de utstedende organene, og ikke departementet for landbruk. 

3) Japan har underrettet Kommisjonen om at dets vedkommende myndighet har tilføyd to kontrollorganer, nærmere 

bestemt «Japan Food Research Laboratories» og «Leafearth Company», på listen over kontrollorganer som er anerkjent 

av Japan, og at navnene på «Bureau Veritas Japan, Inc.» og «Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)» 

og internettadressen til «Organic Certification Association» er endret. 

4) I henhold til opplysninger framlagt av New Zealand er internettadressen til vedkommende myndighet endret. 

5) Republikken Korea har underrettet Kommisjonen om at dens vedkommende myndighet har tilføyd kontrollorganet 

«Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU» på listen over kontrollorganer som er anerkjent av Republikken 

Korea. 

6) Oppføringen av Republikken Korea på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 varer til 31. januar 2018. 

Ettersom Republikken Korea fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, bør 

varigheten forlenges på ubestemt tid. 

7) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

8) Anerkjennelsen av kontrollorganene oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, og som er utstedt i samsvar 

med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, utløper 30. juni 2018. På grunnlag av resultatene av det løpende 

tilsynet som Kommisjonen har gjennomført, bør anerkjennelsen av nevnte kontrollorganer forlenges til 30. juni 2021. 

9) «Albinspekt» har informert Kommisjonen om adresseendring.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

2019/EØS/66/03 
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10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon 

Hizmetleri Tic. Ltd» om å bli oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «BAȘAK Ekolojik Ürünler 

Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» for produktkategori A og D for Tyrkia. 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «BIOCert Indonesia» om å bli oppført på listen i vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å anerkjenne «BIOCert Indonesia» for produktkategori A og D for Indonesia. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bio.inspecta AG» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Kina og Nepal. 

13) Posten for «Bolicert Ltd» på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ble midlertidig opphevet ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1473(1). For å tilbakekalle den midlertidige opphevingen oppfordret 

Kommisjonen «Bolicert Ltd» til å legge fram et gyldig akkrediteringsbevis fra IOAS (akkrediteringsorganisasjon i 

«Bolicert Ltd») og å treffe egnede korrigerende tiltak i rett tid i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007. 

IOAS har underrettet Kommisjonen om at den har besluttet å tilbakekalle den midlertidige opphevingen, ettersom den 

har mottatt tilfredsstillende opplysninger om korrigerende tiltak fra «Bolicert Ltd». På grunnlag av disse opplysningene 

har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å føre opp «Bolicert Ltd» i vedlegg IV igjen på samme vilkår som 

før opphevingen. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CCPB Srl» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A, B, D, E og F til å omfatte Albania, Algerie, De forente arabiske emirater og Sør-

Afrika, for produktkategori A til å omfatte Uganda, for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Armenia, 

Etiopia, Ghana, Nigeria, Senegal og Usbekistan, for produktkategori A, D og E til å omfatte Hviterussland, Kasakhstan, 

Moldova, Russland, Serbia, Thailand, Tadsjikistan og Turkmenistan, for produktkategori A, B, D og E til å omfatte 

Aserbajdsjan, Kirgisistan og Ukraina, for produktkategori A, B og D til å omfatte Qatar og for produktkategori D til å 

omfatte Tunisia. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Control Union Certifications» om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produktkategori A, B, C, D, E og F til å omfatte Brunei, Cookøyene, Fransk 

Polynesia, Georgia, Grenada, Guyana, Jordan, Kuwait, Libanon, Papua New Guinea, São Tomé og Príncipe, 

Seychellene, Tadsjikistan, Turkmenistan og Venezuela, for produktkategori B, C, D (bare vin) og E til å omfatte 

Australia, for produktkategori C og E til å omfatte New Zealand, for produktkategori B til å omfatte Tonga og Tunisia 

og for produktkategori F til å omfatte Tuvalu. 

16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av 

de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet 

for anerkjennelsen for produktkategori D (vin) og E til å omfatte Argentina, og å utvide anerkjennelsen for Japan, 

Kirgisistan og Zimbabwe til produktkategori B, anerkjennelsen for Georgia og Mosambik til produktkategori E og 

anerkjennelsen for Paraguay og Uruguay til produktkategori F. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. 

(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte 

opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Bolivia, Colombia og Laos, for produktkategori A, C, D og E til 

å omfatte Chile, for produktkategori D til å omfatte Costa Rica og for produktkategori C og D (bearbeidede 

akvakulturprodukter) til å omfatte De forente stater. 

18) «IMOswiss AG» har informert Kommisjonen om at det fra 1. januar 2018 vil innstille sin sertifiseringsvirksomhet i alle 

tredjestater det er anerkjent for, og at det fra denne datoen ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

19) «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» har underrettet Kommisjonen om at det har endret sin internettadresse.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1473 av 14. august 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 210 av 15.8.2017, s. 4). 
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20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Letis S.A» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Etiopia, Iran, Kasakhstan, Moldova, Pakistan, 

Russland, Tadsjikistan, Tyrkia og Ukraina. 

21) «Organic agriculture certification Thailand» har underrettet Kommisjonen om at det har endret navn til «Organic 

Agriculture Certification Thailand (ACT)», og at det har endret adresse. 

22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Control System» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Bosnia-Hercegovina. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Standard» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsen for 

Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova og Russland til produktkategori B og til å utvide anerkjennelsen til også å omfatte 

vin. 

24) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organska Kontrola» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produkt A, B og D til å omfatte Kosovo(1). 

25) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «ORSER» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kasakhstan 

og Nepal. 

26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» om å bli oppført på 

listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen 

konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» for produktkategori A og D 

for Bolivia, Ecuador, Mexico, Marokko, Peru og Tyrkia. 

27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Tse-Xin Organic Certification Corporation» om å bli oppført 

på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen 

konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Tse-Xin Organic Certification Corporation» for produktkategori A og 

D for Taiwan. 

28) DAkkS, en akkrediteringsorganisasjon på området økologisk landbruk, har underrettet Kommisjonen om at den hadde 

besluttet å oppheve akkrediteringen av «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)». I henhold til artikkel 12 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen på ethvert tidspunkt midlertidig oppheve et kontrollorgans 

oppføring på listen i vedlegg IV til nevnte forordning, enten på grunnlag av de mottatte opplysningene eller dersom 

kontrollorganet ikke har framlagt påkrevde opplysninger. «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» ble 

anmodet av Kommisjonen om å legge fram et gyldig akkrediteringsbevis og å treffe egnede korrigerende tiltak i rett tid i 

samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men ga ikke et tilfredsstillende svar innen den fastsatte fristen. 

Posten for «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor 

oppheves midlertidig fram til det foreligger tilfredsstillende opplysninger. 

29) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/872(*) er «IMOcert 

Latinoamérica Ltda» oppført som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori A og B for Argentina, og for 

produktkategori A for Costa Rica. Ettersom Argentina og Costa Rica er oppført i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1235/2008 for henholdsvis produktkategori A og B og produktkategori A, kan «IMOcert Latinoamérica Ltd» i 

henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008 ikke bli anerkjent for disse landene for disse 

produktkategoriene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Anerkjennelsen for disse produktkategoriene for 

disse landene bør derfor utgå. Kommisjonen hadde anmodet «IMOcert Latinoamérica Ltda» om ikke å sertifisere 

produkter som omfattes av disse produktkategoriene, på grunn av den feilaktige henvisningen til disse 

produktkategoriene når det gjelder Argentina og Costa Rica.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 av 22. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater (EUT L 134 av 23.5..2017, s. 6). 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 
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30) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842(1), inneholder den 

nye malen for kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter i henhold til det elektroniske sertifiseringssystemet 

som det vises til i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. I nevnte vedlegg, i merknaden til rubrikk 12 i 

sertifikatet, vises det feilaktig til rubrikk 24 i stedet for rubrikk 21. Denne feilen bør rettes. 

31) Vedlegg III, IV og V til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

32) Slettingen av «IMOcert Latinoamérica Ltda» bør gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/872, og slettingen av «IMOswiss AG» bør gjelde fra 1. januar 2018. 

33) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3) Vedlegg V rettes i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Nr. 12 i vedlegg II får anvendelse fra 12. juni 2017. 

Nr. 13 i vedlegg II får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842 av 14. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn 

til det elektroniske kontrollsertifikatet for importerte økologiske produkter og visse andre bestemmelser, og av forordning (EF) 

nr. 889/2008 med hensyn til kravene som gjelder for konserverte eller foredlede økologiske produkter og overføring av opplysninger (EUT 

L 282 av 19.10.2016, s. 19). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for Costa Rica gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 utgår raden for kodenummer CR-BIO-001, og radene for kodenumrene CR-BIO-002, CR-BIO-004 og CR-BIO-

006 skal lyde: 

«CR-BIO-002 Kiwa BCS Costa Rica Limitada www.kiwa.lat 

CR-BIO-004 Control Union Perú www.cuperu.com 

CR-BIO-006 PrimusLabs.com CR S.A. www.primusauditingops.com» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5.» 

2) I nr. 5 i posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer JP-BIO-001, JP-BIO-007 og JP-BIO-018 skal lyde: 

«JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture 

Society, HOAS 

www.hyoyuken.org 

JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan Co., Ltd http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/ 

nintei_list.html 

JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org/index.html» 

b) Følgende rader tilføyes: 

«JP-BIO-036 Japan Food Research Laboratories http://www.jfrl.or.jp/jas.html 

JP-BIO-037 Leafearth Company http://www.leafearth.jp/» 

3) I posten for New Zealand skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Ministry for Primary Industries (MPI) 

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/» 

4) I posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 skal ny rad lyde: 

«KR-ORG-024 Industry-Academic Cooperation 

Foundation, SCNU 

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home» 

b) Nr. 7 skal lyde: 

«7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) I hele vedlegget erstattes datoen «30. juni 2018» i nr. 5 i alle postene med «30. juni 2021». 

2) I posten for «Albinspekt» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: «Rr. Kavajes», Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania» 

3) Etter posten for «Balkan Biocert Skopje» tilføyes følgende nye post: 

««BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» 

1. Adresse: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk-ZMR, Tyrkia 

2. Internettadresse: http://basakekolojik.com.tr 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

TU-BIO-175 Tyrkia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

4) Etter posten for «Bioagricert S.r.l.» tilføyes følgende nye post: 

««BIOCert Indonesia» 

1. Adresse: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia 

2. Internettadresse: http://www.biocert.co.id 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

ID-BIO-176 Indonesia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

5) I nr. 3 i posten for «Bio.inspecta AG» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

  

 

      

«AF-BIO-161 Afghanistan x — — x — — 

CN-BIO-161 Kina x — — x — — 

NP-BIO-161 Nepal x — — x — —» 
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6) Etter posten for «Bio Latina Certificadora» tilføyes følgende nye post: 

««Bolicert Ltd» 

1. Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 

2. Internettadresse: http://www.bolicert.org 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-126 Bolivia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

7) I posten som gjelder «CCPB Srl», gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AE-BIO-102 De forente arabiske emirater x x — x x x 

AF-BIO-102 Afghanistan x — — x — — 

AL-BIO-102 Albania x x — x x x 

AM-BIO-102 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO-102 Aserbajdsjan x x — x x — 

BY-BIO-102 Hviterussland x — — x x — 

DZ-BIO-102 Algerie x x — x x x 

ET-BIO-102 Etiopia x — — x — — 

GH-BIO-102 Ghana x — — x — — 

KG-BIO-102 Kirgisistan x x — x x — 

KZ-BIO-102 Kasakhstan x — — x x — 

MD-BIO-102 Moldova x — — x x — 

NG-BIO-102 Nigeria x — — x — — 

QA-BIO-102 Qatar x x — x — — 

RS-BIO-102 Serbia x — — x x — 

RU-BIO-102 Russland x — — x x — 

SN-BIO-102 Senegal x — — x — — 

TH-BIO-102 Thailand x — — x x — 

TJ-BIO-102 Tadsjikistan x — — x x — 

TM-BIO-102 Turkmenistan x — — x x — 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/17 

 

UA-BIO-102 Ukraina x x — x x — 

UG-BIO-102 Uganda x — — — — — 

UZ-BIO-102 Usbekistan x — — x — — 

ZA-BIO-102 Sør-Afrika x x — x x x» 

b) I raden for Tunisia settes et kryss i kolonne D. 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

8) I posten for «Control Union Certifications» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AU-BIO-149 Australia — x x x x — 

BN-BIO-149 Brunei x x x x x x 

CK-BIO-149 Cook Islands x x x x x x 

GD-BIO-149 Grenada x x x x x x 

GE-BIO-149 Georgia x x x x x x 

GY-BIO-149 Guyana x x x x x x 

JO-BIO-149 Jordan x x x x x x 

KW-BIO-149 Kuwait x x x x x x 

LB-BIO-149 Libanon x x x x x x 

NZ-BIO-149 New Zealand — — x — x — 

PF-BIO-149 Fransk Polynesia x x x x x x 

PG-BIO-149 Papua New Guinea x x x x x x 

SC-BIO-149 Seychellene x x x x x x 

ST-BIO-149 São Tomé og Príncipe x x x x x x 

TJ-BIO-149 Tadsjikistan x x x x x x 

TM-BIO-149 Turkmenistan x x x x x x 

TN-BIO-149 Tunisia — x — — — — 

TO-BIO-149 Tonga — x — — — — 

TV-BIO-149 Tuvalu — — — — — x 

VE-BIO-149 Venezuela x x x x x x» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.»  
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9) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«AR-BIO-154 Argentina — — — x x —» 

b) I radene for Georgia og Mosambik settes et kryss i kolonne E. 

c) I radene for Japan, Kirgisistan og Zimbabwe settes et kryss i kolonne B. 

d) I radene for Paraguay og Uruguay settes et kryss i kolonne F. 

10) I posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 

(QCS)» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BO-BIO-144 Bolivia x — — x — — 

CL-BIO-144 Chile x — x x x — 

CO-BIO-144 Colombia x — — x — — 

CR-BIO-144 Costa Rica — — — — x — 

LA-BIO-144 Laos x — — x — — 

US-BIO-144 De forente stater — — x x — —» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

11) Posten som gjelder «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», utgår. 

12) I nr. 3 i posten for «IMOcert Latinoamérica Ltda.» skal radene for Argentina og Costa Rica lyde: 

«AR-BIO-123 Argentina — — — x — — 

CR-BIO-123 Costa Rica — x — x — —» 

13) Posten for «IMOswiss AG» utgår. 

14) I posten for «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» skal nr. 2 lyde: 

«2. Internettadresse: www.kiwabcs-oeko.com» 

15) I nr. 3 i posten for «Letis S.A» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AF-BIO-135 Afghanistan x —  x — — 

ET-BIO-135 Etiopia x —  x — — 

IR-BIO-135 Iran x —  x — — 

KZ-BIO-135 Kasakhstan x —  x — — 
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MD-BIO-135 Moldova x —  x — — 

PK-BIO-135 Pakistan x —  x — — 

RU-BIO-135 Russland x —  x — — 

TJ-BIO-135 Tadsjikistan x —  x — — 

TR-BIO-135 Tyrkia x —  x — — 

UA-BIO-135 Ukraina x —  x — —» 

16) I posten for «Organic agriculture certification Thailand» gjøres følgende endringer: 

a) Navnet endres til følgende: 

«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» 

b) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Adresse: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, 

Thailand» 

17) I nr. 3 i posten for «Organic Control System» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«BA-BIO-162 Bosnia-Hercegovina x — — x — —» 

18) I posten for «Organic Standard» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 i radene for Kirgisistan, Kasakhstan, Moldova og Russland settes et kryss i kolonne B. 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter.» 

19) I nr. 3 i posten for «Organska Kontrola» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«XK-BIO-101 Kosovo(*) x x — x — — 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og 

Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

20) I nr. 3 i posten for «ORSER» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AZ-BIO-166 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-166 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

GE-BIO-166 Georgia x — — x — — 

IR-BIO-166 Iran x — — x — — 

KG-BIO-166 Kirgisistan x — — x — — 

KZ-BIO-166 Kasakhstan x — — x — — 

NP-BIO-166 Nepal x — — x — —» 
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21) Etter posten for «Quality Partner» tilføyes følgende nye post: 

«Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» 

1. Adresse: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Sevilla, Spania 

2. Internettadresse: http://www.caae.es 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-178 Bolivia x — — x — — 

EC-BIO-178 Ecuador x — — x — — 

MA-BIO-178 Marokko x — — x — — 

MX-BIO-178 Mexico x — — x — — 

PE-BIO-178 Peru x — — x — — 

TR-BIO-178 Tyrkia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

22) Etter posten for «Suolo e Salute srl», tilføyes følgende post: 

«Tse-Xin Organic Certification Corporation» 

1. Adresse: 7F., No 75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 

2. Internettadresse: http://www.tw-toc.com/en 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

TW-BIO-174 Taiwan x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1235/2008, i merknaden vedrørende rubrikk 12, skal henvisningen til «rubrikk 24» erstattes 

med en henvisning til «rubrikk 21». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/677 

av 3. mai 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse næringsmiddelkategorier(*) 

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) Denne listen 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) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er taumatin (E 957) godkjent for bruk i Unionen som 

tilsetningsstoff i ulike næringsmiddelkategorier og i bestemte mengder. 

4) Den 12. november 2014 ble det inngitt en søknad om utvidelse av bruken av taumatin (E 957) som smaksforsterker i 

flere næringsmiddelkategorier og i bestemte mengder. Kommisjonen gjorde søknaden tilgjengelig for medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Taumatin ble vurdert i 1984(3) og 1988(4) av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF). Taumatin ble ansett som 

akseptabelt for bruk, og akseptabelt daglig inntak (ADI) ble fastsatt som «ikke spesifisert». I sistnevnte vurdering ble 

det også bemerket at taumatin, som er et protein, fordøyes til vanlige næringsmiddelbestanddeler. 

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 («Myndigheten») før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

7) Den 13. november 2015 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse(5) om sikkerheten ved den foreslåtte utvidelsen av 

bruksmåtene for og økningen av bruksmengder for taumatin (E 957) som næringsmiddeltilsetning. Ved å avgi en slik 

uttalelse slo Myndigheten fast at en sammenligning av eksponeringen som nåværende bruk og bruksmengder medfører, 

og den eksponering som den foreslåtte utvidede bruken vil medføre, ville være tilstrekkelig til å vurdere sikkerheten ved 

bruk av taumatin. 

8) Anslått eksponering både ved nåværende godkjente og foreslått utvidete bruksmåter og økte bruksmengder for taumatin 

førte til gjennomsnittlige inntak som varierte fra 0,03 til 0,10 mg/kg kroppsvekt per dag hos eldre opptil 0,13 til  

0,34 mg/kg kroppsvekt per dag hos barn. Ved høyere eksponeringsnivåer varierte inntaket fra 0,13 til 0,32 mg/kg 

kroppsvekt per dag hos ungdom opptil 0,09 til 1,10 mg/kg kroppsvekt/dag hos voksne. Dette anses for å være en 

ubetydelig eksponering for forbrukeren og utgjør derfor ingen helserisiko. 

9) På grunnlag av foreliggende toksikologiske vurderinger konkluderte Myndigheten med at den foreslåtte utvidelsen av 

bruksmåter og endringer i bruksmengdene ikke utgjør noen helserisiko. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(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) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om søtstoffer (uttalelse fra SCF av 14. september 1984). Tilgjengelige på internett: 

http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf 

(4) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om søtstoffer (serie 21). Uttalelse av 11. desember 1987 og 10. november 1988, 

vedtatt 10. november 1988. Tilgjengelig på internett: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf 

(5) EFSA Journal 2015;13(11):4290 

2019/EØS/66/04 
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10) Selv om Myndigheten beregnet eksponeringen for taumatin (E 957) med utgangspunkt i gjeldende største bruksmengder 

og søkerens foreslåtte utvidelse av bruksmåter og -mengder som framlagt, bør bruken av taumatin (E 957) som 

smaksforsterker begrenses til de næringsmiddelkategoriene der det finnes et teknologisk begrunnet behov som ikke kan 

dekkes på andre økonomisk og teknologisk gjennomførbare måter, og der bruken ikke villeder forbrukeren. 

11) Bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker fremmer og forsterker de organoleptiske egenskapene til krydrede 

næringsmidler. Taumatin kan forsterke umami- og kryddersmaken som allerede er til stede i sauser og snacks, og 

dermed gjøre næringsmidler mer appetittvekkende. 

12) Bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i produkter i næringsmiddelkategoriene 12.6 «Sauser» og 15.1 «Snacks 

basert på poteter, korn, mel eller stivelse» bør derfor godkjennes med en grenseverdi på 5 mg/kg i hver nærings-

middelkategori. 

13) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I næringsmiddelkategori 12.6 «Sauser» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 955: 

 «E 957 Taumatin 5  bare som smaksforsterker» 

2) I næringsmiddelkategori 15.1 «Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse» innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 955: 

 «E 957 Taumatin 5  bare som smaksforsterker» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/678 

av 3. mai 2018 

om endring og retting 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 til bruk i 

næringsmidler og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) 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. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har fullført vurderingen av stoffene som er oppført 

på EU-listen med følgende FL-nummer: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 og 16.111. Disse 

stoffene ble i 2012 oppført som aromastoffer under vurdering. Myndigheten har nå vurdert disse stoffene i følgende 

vurderinger av aromastoffgrupper: vurdering FGE.72rev1(4) (stoff med FL-nr. 09.931), vurdering FGE.21rev4(5) (stoffer 

med FL-nr. 15.057 og 15.079), vurdering FGE.76rev1(6) (stoffer med FL-nr. 15.004, 15.109 og 15.113), vurdering 

FGE.94(7) og FGE.94rev.2(8) (stoff med FL-nr. 16.090), vurdering FGE.94rev.1(9) og FGE94rev.2(10) (stoff med FL- 

nr. 16.111), og vurdering FGE.67rev2(11) (stoff med FL-nr. 13.058). Myndigheten konkluderte med at disse aromastoffene 

ikke innebærer noen helserisiko i de anslåtte mengdene som inntas gjennom kosten. 

5) Disse aromastoffene bør derfor oppføres som vurderte stoffer, og fotnotehenvisning 1 til 4 bør fjernes fra vedkommende 

poster. 

6) Det er dessuten oppdaget to feil i EU-listen når det gjelder navnet på stoffet med FL-nr. 12.054 og identifikasjons-

numrene for stoffet med FL-nummer 17.038. Disse feilene bør rettes. 

7) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres og rettes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2013;11(10):3392 

(5) EFSA Journal 2013;11(11):3451 

(6) EFSA Journal 2013;11(11):3455 

(7) EFSA Journal 2010; 8(5):1338 

(8) EFSA Journal 2014;12(4):3622 

(9) EFSA Journal 2012;10(6):2747 

(10) EFSA Journal 2014;12(4):3622 

(11) EFSA Journal 2015; 13(5):4115 

2019/EØS/66/05 
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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 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A avsnitt 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for FL-nr. 09.931 skal lyde: 

«09.931 2,6-dimetyl-2,5,7-oktatrien-

1-ol-acetat 

999999-91-4 1226     EFSA» 

2) Posten for FL-nr. 12.054 skal lyde: 

«12.054 2-etyltiofenol 4500-58-7 529 11666    JECFA» 

3) Posten for FL-nr. 13.058 skal lyde: 

«13.058 3-(5-metyl-2-furyl)butanal 31704-80-0 1500 10355    EFSA» 

4) Posten for FL-nr. 15.004 skal lyde: 

«15.004 5-metyl-2-

tiofenkarbaldehyd 

13679-70-4 1050 2203    EFSA» 

5) Posten for FL-nr. 15.057 skal lyde: 

«15.057 4,6-dimetyl-2-(1-metyl-

etyl)dihydro-1,3,5-ditiazin 

104691-40-9   Minst 44 % isopropyl-4,6-dimetyl og 27 % 

4-isopropyl-2,6-dimetyl, sekundære 

bestanddeler minst 24 % 2,4,6-tri-

metyldihydro-1,3,5-ditiazin, 6-metyl-2,4-

diisopropyl-1,3,5-ditiazin, 4-metyl-2,6-

diisopropyl-1,3,5-ditiazin, 2,4,6-tri-

isopropyl-dihydro-1,3,5-ditiazin. 

  EFSA» 

6) Posten for FL-nr. 15.079 skal lyde: 

«15.079 2-isobutyldihydro-4,6-

dimetyl-1,3,5-ditiazin 

101517-87-7   Minst 64 % 2-isobutyl-4,6-dimetyl og 18 % 

4-isobutyl-2,6-dimetyl, sekundære bestand-

deler minst 13 % 2,4,6-trimetyl-1,3,5-

ditiazin, 2,4-diisobutyl-6-metyl-1,3,5-dit-

hiazin, 2,6-dimetyl-4-butyldihydro-1,3,5-

ditiazin, substituert 1,3,5-tiadiazin 

  EFSA» 
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7) Posten for FL-nr. 15.109 skal lyde: 

«15.109 2,4,6-trimetyldihydro-

1,3,5(4H)-ditiazin 

638-17-5 1049 11649    EFSA» 

8) Posten for FL-nr. 15.113 skal lyde: 

«15.113 5,6-dihydro-2,4,6-tris 

(2-metylpropyl)4H-1,3,5-

ditiazin 

74595-94-1 1048     EFSA» 

9) Posten for FL-nr. 16.090 skal lyde: 

«16.090 3-(3,4-dimetoksyfenyl)-N-

[2-(3,4-dimetoksyfenyl)-

etyl]-akrylamid 

69444-90-2 1777     EFSA» 

10) Posten for FL-nr. 16.111 skal lyde: 

«16.111 glysin, N-[[(1R,2S,5R)-5-

metyl-2-(1-metyletyl)-

sykloheksyl]karbonyl]-, 

etylester 

68489-14-5 1776     EFSA» 

11) Posten for FL-nr. 17.038 skal lyde: 

«17.038 gamma-glutamyl-valyl-

glysin 

38837-70-6 2123  Mindre enn 0,7 % 5-okso-L-prolyl-L-

valyl-glysin (PCA-Val-Gly) og L-alfa-

glutamyl-L-valyl-glysin, mindre enn 2,0 %  

L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-

glysin, toluen ikke påviselig (påvisnings-

grense: 10 mg/kg) 

Begrensninger for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 2 og 5 – ikke mer enn 60 mg/kg 

I kategori 6.3 frokostkorn – ikke mer enn 

160 mg/kg 

I kategori 7,2 – ikke mer enn 60 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 45 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 160 mg/kg 

 EFSA» 
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      I kategori 14,1 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 160 mg/kg 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/681 

av 4. mai 2018 

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 polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet  

kopolymer (E 1209)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer  

(E 1209) godkjent som tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori 17.1 «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, 

tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form». Ifølge de gjeldende EU-spesifikasjonene er den største tillatte mengden 

etylenglykol og dietylenglykol, som forekommer som urenheter i tilsetningsstoffet polyvinylalkohol-polyetylengly-

kolpodet kopolymer (E 1209), 50 mg/kg for hver av dem. 

4) Den 26. juni 2015 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for grenseverdiene for etylenglykol og 

dietylenglykol i polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209). Søknaden ble gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Søkeren anmodet om å heve de individuelle grenseverdiene for de nevnte to urenheter i spesifikasjonene for 

polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209) til en samlet grenseverdi på «ikke over 620 mg/kg for 

etylenglykol alene eller i kombinasjon med dietylenglykol». Søkeren hevdet at denne spesifikasjonen inngikk i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 7.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(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/66/06 
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den opprinnelige søknaden som ble vurdert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») i 

2013(1), og at den foreslåtte grenseverdien (620 mg/kg for etylenglykol alene eller i kombinasjon med dietylenglykol) 

var identisk med grenseverdien for etylenglykol i legemidler. 

6) I sin uttalelse av 18. mai 2017(2) konkluderte Myndigheten med at søkerens anmodning ville medføre en samlet 

eksponering fra bruk som tilsetningsstoff i næringsmidler som lå under tolerabelt daglig inntak (TDI) for gruppen på  

0,5 mg/kg kroppsvekt/dag som fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF), og at endringen av 

spesifikasjonene når det gjelder grenseverdiene for urenhetene etylenglykol og dietylenglykol i polyvinylalkohol-

polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209) som foreslått av søkeren, ikke utgjør noen helsemessig risiko. Myndigheten 

bemerket imidlertid at de framlagte analyseresultatene var konsekvent og betraktelig lavere (opptil 360 mg/kg) enn det 

foreslåtte nivået på 620 mg/kg for etylenglykol alene eller i kombinasjon med dietylenglykol i EU-spesifikasjonene for  

E 1209. 

7) Det framgikk av drøftinger med medlemsstatene i arbeidsgruppen av regjeringseksperter om tilsetningsstoffer at 

grenseverdien for etylenglykol og dietylenglykol bør holdes så lav som det ifølge analysedata er mulig, for å begrense 

stoffenes bidrag til TDI. 

8) Ved ajourføring av spesifikasjonene fastsatt i forordning (EU) nr. 231/2012 må det tas hensyn til spesifikasjonene og 

analysemetodene for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er fastsatt i Codex Alimentarius og utarbeidet av Den felles 

FAO-WHO-ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA). 

9) JECFAs spesifikasjoner for polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (INS 1209) ble utarbeidet på JECFAs  

80. møte(3) og offentliggjort i FAO JECFA-monografi nr. 17(4) i 2015. Grenseverdien for etylenglykol og die-

tylenglykol som er fastsatt i nevnte avhandling, er «ikke over 400 mg/kg (enkeltvis eller samlet)». 

10) Grenseverdiene for urenhetene etylenglykol og dietylenglykol i tilsetningsstoffet polyvinylalkohol-polyetylengly-

kolpodet kopolymer (E 1209) bør derfor endres til «ikke over 400 mg/kg for etylenglykol enkeltvis eller i kombinasjon 

med dietylenglykol». 

11) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(1) EFSA ANS Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler), 2013. Scientific Opinion on 

the safety of polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer as a food additive. EFSA Journal 2013; 11(7):3303,  

31 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3303 

(2) EFSA ANS Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler), 2017. Scientific Opinion on 

safety of the proposed amendment of the specifications for the food additive polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer  

(E 1209). EFSA Journal 2017;15(6):4865, 23 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4865 

(3) Evaluation of certain food additives and contaminants: eightieth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives. WHO Technical Report Series 995. 

(4) http://www.fao.org/documents/card/en/c/001c43bb-c473-4a65-a511-d876831f41a0/ 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal oppføringene for etylenglykol og dietylenglykol når det gjelder 

renhetsnivåene for tilsetningsstoff E 1209 polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer lyde: 

«Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 400 mg/kg enkeltvis eller samlet» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/682 

av 4. mai 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser(*) 

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) Denne listen 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) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyglyserolpolyrisinolat (E 476) et allerede godkjent 

tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori «12.6 Sauser» (ved en grenseverdi på 4 000 mg/kg), men bare for dressinger. 

4) I henhold til artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 må Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») gjennomføre en ny risikovurdering av polyglyserolpolyrisinolat (E 476). I henhold til kommisjons-

forordning (EU) nr. 257/2010(3) skulle den nye vurderingen av emulgatorer vært avsluttet innen 31. desember 2016. 

5) Den 4. august 2014 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som 

emulgator i emulgerte sauser. Kommisjonen gjorde deretter søknaden tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

6) Reduksjon av fettinnholdet i bearbeidede næringsmidler, som for eksempel emulgerte sauser, oppnås vanligvis ved bruk 

av fortykningsmidler. Fortykningsmidler fører imidlertid til uønskede endringer av de organoleptiske egenskapene til 

næringsmiddelet når de brukes over en viss konsentrasjon. En ytterligere reduksjon av fettinnhold kan oppnås i noen 

næringsmidler, for eksempel emulgerte sauser, ved bruk av emulgatorer som er i stand til å stabilisere et høyt innhold av 

vann i fett. I undersøkelser som ble utført av søkeren for å sammenligne hvor effektiv bruken av ulike emulgatorer med 

hensyn til ytterligere reduksjon av fettinnholdet i emulgerte sauser er, ga polyglyserolpolyrisinolat (E 476) best resultat 

med hensyn til både fysiske og organoleptiske egenskaper ved den ferdige emulgerte sausen. Innholdet av 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som var nødvendig for å oppnå den ønskede teknologiske funksjonen, var  

4 000 mg/kg. 

7) Den 27. mai 2016 anmodet Kommisjonen Myndigheten om å vurdere sikkerheten ved den foreslåtte utvidede bruken av 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser sammen med den nye vurderingen av sikkerheten i forbindelse med 

dette stoffet i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010. 

8) Den 24. mars 2017 avgav Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av polyglyserolpolyrisinolat 

(E 476(4) og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 25 mg polyglyserolpolyrisinolat/kg kroppsvekt/dag. Med 

tanke på at den estimerte eksponeringen ikke overstiger ADI, konkluderte Myndigheten med at polyglyse-

rolpolyrisinolat (E 476) som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke ville utgjøre en helsemessig risiko dersom det brukes i 

samsvar med tillatt elleroppgitt bruk og mengde. Myndigheten konkluderte også med at ytterligere bruk av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 7.5.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(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) 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) EFSA Journal 2017 15(3):4743. 

2019/EØS/66/07 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/35 

 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) ved grenseverdien på 4 000 mg/kg i emulgerte sauser ikke ville medføre en samlet 

eksponering for dette stoffet som overstiger ADI. Utvidelsen av bruksområdet for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i 

emulgerte sauser utgjør derfor ikke noen helsemessig risiko. 

9) Videre anbefalte Myndigheten flere endringer av spesifikasjonene for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i kommisjons-

forordning (EU) nr. 231/2012(1). Disse er i stor grad knyttet til bruken av glyserol i framstillingsprosessen for 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) og ligner derfor anbefalingene Myndigheten gir i sin vitenskapelige uttalelse om den 

nye vurderingen av glyserol (E 422)(2). Endringen av spesifikasjonene for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) vil derfor, i 

tråd med anbefalingene fra Myndigheten, bli behandlet separat sammen med spesifikasjonene for glyserol (E 422) og 

andre glyserolbaserte tilsetningsstoffer. 

10) Bruken av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i emulgerte sauser, herunder dressinger, i næringsmiddel-

kategori 12.6 «Sauser» bør derfor godkjennes (med en grenseverdi på 4 000 mg/kg). 

11) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(2) EFSA Journal 2017 15(3):4720. 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i næringsmiddelkategori 

12.6 «Sauser» lyde: 

 «E 476 Polyglyserolpolyrisinolat 4 000  bare emulgerte sauser» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/831 

av 5. juni 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i 

kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), d), e), h) og i), artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2) fastsettes en EU-liste over godkjente stoffer som kan brukes i 

plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. 

2) Siden den seneste endringen av forordning (EU) nr. 10/2011 har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») offentliggjort ytterligere vitenskapelige uttalelser om bestemte stoffer som kan brukes i 

materialer som er i kontakt med næringsmidler, og om den tillatte bruken av allerede godkjente stoffer. For å sikre at 

forordning (EU) nr. 10/2011 avspeiler Myndighetens seneste konklusjoner, bør forordningen endres. 

3) Myndigheten har vedtatt uttalelser om nye vurderinger av perkloratforurensning i næringsmidler og om menneskers 

eksponering for perklorat gjennom kosten(3)(4). Stoffet perklorsyre, salter (perklorat) (FCM-stoffnr. 822) er oppført som 

et tilsetningsstoff eller et polymerisasjonshjelpestoff i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. For dette 

stoffet gjelder en spesifikk migrasjonsgrense (SMG) på 0,05 mg/kg på grunnlag av den allmenne antakelsen vedrørende 

eksponering gjennom kosten fra materialer som er i kontakt med næringsmidler, at en person som veier 60 kg, inntar  

1 kg næringsmidler hver dag. I de nye vurderingene av perklorat fastsatte Myndigheten et tolerabelt daglig inntak (TDI) 

på 0,3 μg/kg kroppsvekt per dag og bemerket at både den kortsiktige og langsiktige eksponeringen for perklorat fra alle 

matkilder hos unge befolkningsgrupper overskred TDI, mens den kortsiktige og langsiktige eksponeringen hos den 

voksne befolkningen var på nivå med TDI. For å ta hensyn til dette bør SMG beregnes på grunnlag av TDI, og det bør 

anvendes en konvensjonell tildelingsfaktor på 10 % av TDI fra materialer som er i kontakt med næringsmidler. Følgelig 

bør SMG-en på 0,05 mg/kg for perklorat senkes til 0,002 mg/kg for å sikre at migrasjonen av perklorat fra 

plastmaterialer som er i kontakt med næringsmidler, ikke setter menneskers helse i fare. 

4) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(5) om bruken av stoffet fosforsyre, blandede 2,4-bis 

(1,1-dimetylpropyl)fenyl- og 4-(1,1-dimetylpropyl)fenyltriestere (FCM-stoffnr. 974 og CAS-nr. 939402-02-5). Dette 

stoffet er godkjent med en migrasjonsgrense på 5 mg/kg næringsmidler. På grunnlag av nye vitenskapelige beviser 

konkluderte Myndigheten med at dette stoffet ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom dets spesifikke 

migrasjonsgrense økes fra 5 til 10 mg/kg næringsmidler, når de andre eksisterende restriksjonene fortsatt er oppfylt. 

Migrasjonsgrensen for dette stoffet bør derfor økes fra 5 til 10 mg/kg, forutsatt at de andre restriksjonene beholdes. 

5) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(6) om bruken av stoffet 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-

dikarboksylsyredimetylester (FCM-stoffnr. 1066 og CAS-nr. 23985-75-3). Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke 

utgjør en sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som komonomer ved framstilling av et polyesterlag som er 

ment å brukes som et indre lag i et flerlagsplastmateriale beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler som er 

tildelt næringsmiddelsimulantene A, B, C og/eller D1 i tabell 2 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 10/2011. 

Migrasjonen av summen av stoffet og dets dimerer (sykliske og med åpen kjede) bør ikke overskride 0,05 mg/kg 

næringsmidler. Denne monomeren bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensningen at 

disse spesifikasjonene bør være oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2017;15(10):5043. 

(4) EFSA Journal 2014;12(10):3869. 

(5) EFSA Journal 2017;15(5):4841. 

(6) EFSA Journal 2017;15(5):4840. 
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6) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(1) om bruken av stoffet [3-(2,3-epoksypropoksy)-

propyl]trimetoksysilan (FCM-stoffnr. 1068 og CAS-nr. 2530-83-8). Myndigheten konkluderte med at selv om stoffet 

har genotoksisk potensial, utgjør det ingen sikkerhetsrisiko på grunn av den lave eller ikke-eksisterende eksponeringen 

når det benyttes som bestanddel i appreturmidler for behandling av glassfiber benyttet i plast med lav diffusivitet, for 

eksempel polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), polybutylentereftalat (PBTP), varmeherdet polyester og 

epoksybisfenolvinylester beregnet på engangs- og flergangsbruk med langtidslagring ved romtemperatur, kortsiktig 

gjentatt kontakt ved økt eller høy temperatur og for alle næringsmidler. Siden visse av stoffets reaksjonsprodukter med 

epoksyfunksjonen også kan ha genotoksisk potensial, bør restmengdene av stoffet og av hvert av dets 

reaksjonsprodukter i de behandlede glassfibrene ikke kunne påvises ved 10 μg/kg for stoffet og 60 μg/kg for hvert av 

reaksjonsproduktene (hydrolyserte monomerer og epoksyholdige sykliske dimerer, trimerer og tetramerer). 

7) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er i samsvar med forordning (EU) nr. 10/2011 før denne forordning trer i kraft, kan 

bringes i omsetning fram til 26. juni 2019 og kan forbli på markedet til lagrene er tomme. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 5. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2017;15(10):5014. 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 gjøres følgende endringer i tabell 1: 

a) Postene for FCM-stoffnummer 822 og 974 skal lyde: 

«822 71938  perklorsyre, salter ja nei nei 0,002   (4)» 

«974 74050 939402-02-5 fosforsyre, blandede 2,4-

bis(1,1-dimetylpro-

pyl)fenyl- og 4-(1,1-

dimetylpropyl)fenyltrie-

stere 

ja nei ja 10  SMG uttrykt som summen av stoffets fosfitt- og fosfatform,  

4-tert-amylfenol og 2,4-di-tert-amylfenol. Migrasjonen av 2,4-

di-tert-amylfenol skal ikke overskride 1 mg/kg nærings-

midler.» 

 

b) Følgende poster tilføyes i nummerorden etter FCM-stoffnummer: 

«1066  23985-75-3 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-

2,6-dikarboksyl-

syredimetylester 

nei ja nei 0,05  Skal bare brukes som komonomer ved framstilling av et 

polyesterlag som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, i 

et flerlagsplastmateriale som bare skal brukes i kontakt med 

næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulantene A, B, 

C og/eller D1 i tabell 2 i vedlegg III. Den spesifikke migra-

sjonsgrensen i kolonne 8 viser til summen av stoffet og dets 

dimerer (sykliske og med åpen kjede). 

 

1068  2530-83-8 [3-(2,3-epoksypro-

poksy)propyl]trimetoksysi-

lan 

ja nei nei   Skal bare brukes som bestanddel i appreturmidler for 

behandling av glassfiber som skal benyttes i glassfiberarmert 

plast med lav diffusivitet (polyetylentereftalat (PET), 

polykarbonat (PC), polybutylentereftalat (PBT), varmeherdet 

polyester og epoksybisfenolvinylester) i kontakt med alle 

næringsmidler. 

I behandlede glassfibrer må restmengdene av stoffet ikke 

kunne påvises ved 0,01 mg/kg for stoffet og 0,06 mg/kg for 

hvert av reaksjonsproduktene (hydrolyserte monomerer og 

epoksyholdige sykliske dimerer, trimerer og tetramerer).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/456 

av 19. mars 2018 

om saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter regler for omsetning og bruk av nye næringsmidler i Unionen. 

2) I artikkel 4 i forordning (EU) 2015/2283 fastsettes grunnleggende prinsipper for framgangsmåten for fastsettelse av 

status som nytt næringsmiddel. I henhold til nr. 1 i nevnte artikkel skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

kontrollere om næringsmiddelet som de har til hensikt å bringe i omsetning i Unionen, er omfattet av nevnte forordning. 

3) For å fastslå om et bestemt næringsmiddel har status som nytt næringsmiddel, bør det framlegges en anmodning om 

samråd. Medlemsstatene bør kontrollere gyldigheten av slike anmodninger. Det er derfor nødvendig å fastsette regler for 

kontrollprosessen. 

4) Det bør fastsettes regler for å sikre at anmodningen om samråd for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel 

omfatter alle opplysninger som er nødvendige for medlemsstatenes vurdering. 

5) For å sikre at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og offentligheten er informert om det nye næringsmiddelets 

status, skal opplysningene om det nye næringsmiddelets status gjøres offentlig tilgjengelig. 

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 

Virkeområde og formål 

Ved denne forordning fastsettes regler for gjennomføringen av artikkel 4 i forordning (EU) 2015/2283 med hensyn til 

saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen for å avgjøre om et næringsmiddel faller innenfor nevnte forordnings virkeområde. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) og forordning (EU) 2015/2283 gjelder, og 

videre menes med 

a) «anmodning om samråd» en anmodning fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak til en mottakermedlemsstat om 

å fastsette om et bestemt næringsmiddel har status som nytt næringsmiddel, 

b) «mottakermedlemsstat» en medlemsstat der den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket har til hensikt å bringe et 

bestemt næringsmiddel i omsetning for første gang.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

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

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

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

2019/EØS/66/09 
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Artikkel 3 

Framlegging av en anmodning om samråd 

1. Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal rådføre seg med mottakermedlemsstaten som angitt i artikkel 4 nr. 2 

i forordning (EU) 2015/2283 ved å framlegge en anmodning om samråd for medlemsstaten. 

2. Dersom den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak har til hensikt å bringe næringsmiddelet i omsetning samtidig i 

flere medlemsstater, skal vedkommende driftsansvarlige framlegge anmodningen om samråd bare til én av disse medlemsstatene. 

Artikkel 4 

Innhold i og utforming av en anmodning om samråd 

1. Anmodningen om samråd skal framlegges elektronisk for Kommisjonen og skal bestå av følgende: 

a) Et følgebrev. 

b) Teknisk dokumentasjon. 

c) Vedlegg. 

d) En forklarende note som tydeliggjør formålet med og relevansen av den framlagte dokumentasjonen. 

2. Følgebrevet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal utformes i samsvar med malen i vedlegg I. 

3. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde de opplysningene som er nødvendige for at 

mottakermedlemsstaten kan treffe en avgjørelse om det nye næringsmiddelets status, og skal utarbeides i samsvar med malen 

fastsatt i vedlegg II. 

4. Som unntak fra nr. 3 behøver en søker ikke å gi alle opplysningene nevnt i vedlegg II, forutsatt at søkeren har framlagt en 

kontrollerbar begrunnelse for hver opplysning som er utelatt. 

Artikkel 5 

Prosedyrer for å kontrollere gyldigheten av en anmodning om samråd 

1. Mottakermedlemsstaten skal uten opphold kontrollere om anmodningen om samråd er i samsvar med kravene i artikkel 4. 

2. Dersom den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak framlegger utilstrekkelige opplysninger i anmodningen om 

samråd, skal mottakermedlemsstaten be den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket om å framlegge tilleggsopplysninger 

eller foreta relevante ajourføringer av anmodningen om samråd innenfor fristen angitt av mottakermedlemsstaten. 

3. Anmodningen om samråd skal anses som ugyldig dersom 

a) den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak ikke framlegger de tilleggsopplysningene det er anmodet om, eller en 

ajourført anmodning om samråd innenfor fristen angitt av mottakermedlemsstaten, 

b) de framlagte tilleggsopplysningene ikke er tilstrekkelige til å konkludere med at anmodningen om samråd er gyldig. 

4. Mottakermedlemsstaten skal treffe avgjørelse om gyldigheten av anmodningen om samråd, og uten opphold informere 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, de andre medlemsstatene og Kommisjonen om avgjørelsen. Dersom 

anmodningen om samråd ikke anses som gyldig, skal mottakermedlemsstaten grunngi denne konklusjonen. 

Artikkel 6 

Prosedyrer for vurdering av en gyldig anmodning om samråd 

1. Mottakermedlemsstaten skal konkludere om et næringsmiddels status som nytt næringsmiddel innen fire måneder fra 

datoen da den traff sin avgjørelse om gyldigheten av anmodningen om samråd. 

2. Dersom mottakermedlemsstaten fastslår at den ikke har tilstrekkelig bevis til å treffe avgjørelse om et næringsmiddels 

status som nytt næringsmiddel, kan det anmode den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak om å gi tilleggsopplysninger. 

Fristen for anmodningen skal fastsettes sammen med den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. 

Mottakermedlemsstaten kan rådføre seg med de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette.  
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3. Uten at nr. 4 berøres, skal en anmodning om tilleggsopplysninger i henhold til nr. 2 ikke innebære at fristen nevnt i nr. 1 

forlenges. 

4. I behørig begrunnede tilfeller kan mottakermedlemsstaten forlenge fristen nevnt i nr. 1 med høyst fire 

måneder. Mottakermedlemsstaten skal informere den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om sin avgjørelse og gi en begrunnelse. 

5. Når mottakermedlemsstaten har konkludert om et næringsmiddels status som nytt næringsmiddel, skal den uten opphold 

underrette den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, de andre medlemsstatene og Kommisjonen om sin avgjørelse og 

skal gi en begrunnelse, i samsvar med artikkel 7 i denne forordning. 

Artikkel 7 

Informasjon om status som nytt næringsmiddel og offentliggjøring 

1. Underretningen nevnt i artikkel 6 nr. 5 i denne forordning skal inneholde følgende: 

a) Navnet på og en beskrivelse av vedkommende næringsmiddel. 

b) En erklæring om hvorvidt vedkommende næringsmiddel er nytt, ikke nytt eller ikke nytt bare i kosttilskudd. 

c) Begrunnelsene for erklæringen nevnt i bokstav b). 

d) Dersom næringsmiddelet er et nytt næringsmiddel, den mest passende næringsmiddelkategorien det hører inn under i 

henhold til Artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283. 

2. Kommisjonen skal uten opphold gjør opplysningene om statusen som nytt næringsmiddel offentlig tilgjengelig på 

Kommisjonens nettsted. 

Artikkel 8 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

Medlemsstatene skal innen 1. mars 2018 gi Kommisjonen kontaktopplysninger for nasjonale vedkommende myndigheter og 

kontaktopplysninger for de respektive kontaktpunktene som utpekes med henblikk på denne forordning. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse kontaktopplysningene på Kommisjonens nettsted innen 1. mai 2018. 

Artikkel 9 

Fortrolighet 

1. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan anmode mottakermedlemsstaten om at visse opplysninger som er framlagt 

som en del av anmodningen om samråd, behandles fortrolig, dersom offentliggjøring av slike opplysninger kan skade deres 

konkurransemessige stilling. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal søkerne opplyse til mottakermedlemsstaten hvilke deler av de framlagte opplysningene de 

ønsker behandlet som fortrolige, og gi alle nødvendige opplysninger for å begrunne sin anmodning om fortrolig behandling. 

3. Mottakermedlemsstaten skal informere den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket om sine synspunkter på hvilke 

deler av opplysningene som skal holdes fortrolige. 

Følgende opplysninger er imidlertid ikke fortrolige opplysninger: 

a) Søkerens navn og adresse. 

b) Navnet på og en beskrivelse av næringsmiddelet. 

c) Et sammendrag av undersøkelsene søkeren har framlagt. 

d) Dersom det er relevant, analysemetode(r). 

4. I tilfelle av samråd med andre medlemsstater i henhold til artikkel 6 nr. 2 annet ledd skal mottakermedlemsstaten 

informere Kommisjonen og medlemsstatene om sine synspunkter når det gjelder fortrolighet for anmodningen om samråd. 
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5. Etter å ha mottatt informasjon i henhold til nr. 3 kan den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket innen tre uker trekke 

tilbake sin anmodning om samråd, og i dette tidsrommet skal opplysningene som er framlagt, behandles som fortrolige. 

6. Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre egnet fortrolig behandling av opplysningene 

som er nevnt i nr. 3, og som de har mottatt i henhold til denne forordning, med unntak av opplysninger som må offentliggjøres 

for å verne menneskers helse. 

7. Dersom en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak trekker tilbake eller har trukket tilbake sin anmodning om samråd i 

samsvar med nr. 5, skal verken Kommisjonen eller medlemsstatene videreformidle opplysninger som den driftsansvarlige har 

anmodet om fortrolig behandling av, i henhold til nr. 1. 

8. Anvendelsen av nr. 1–7 skal ikke påvirke utvekslingen av opplysninger mellom Kommisjonen og medlemsstatene som er 

nødvendige for å behandle anmodninger om samråd framlagt i henhold til denne forordning. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 19. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

MAL FOR FØLGEBREV TIL EN ANMODNING OM SAMRÅD FOR FASTSETTELSE AV STATUS SOM NYTT NÆRINGSMID-

DEL 

Medlemsstatens vedkommende myndighet 

Dato:  ..........................................................  

Gjelder: Anmodning om samråd for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel for  ..................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Driftsansvarlig(e) for næringsmiddelforetak / samrådspart: 

Selskap:  ...........................................................................................................................................................................................  

Adresse: ...........................................................................................................................................................................................  

Telefon:  ...........................................................................................................................................................................................  

E-post:  .............................................................................................................................................................................................  

Kontaktperson:  ................................................................................................................................................................................  

framlegger denne anmodning om samråd med sikte på fastsettelse av status som nytt næringsmiddel for  .....................................  

Med vennlig hilsen 

Underskrift  ...........................................  

Vedlegg: 

☐ Teknisk dokumentasjon 

☐ Dokumenter som underlag for anmodningen om samråd 

☐ Forklarende note 

 _____   



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/45 

 

VEDLEGG II 

MAL FOR TEKNISK DOKUMENTASJON 

Sammenhengen mellom de ulike deler av opplysningene skal angis i en forklarende note. Dette gjelder særlig dokumentasjonen 

som framlegges som bevis for konsum i betydelig omfang i Unionen før 15. mai 1997 dersom dokumenter fra en rekke kilder 

må vurderes før det kan trekkes en konklusjon. 

Dersom bare deler av dokumentene er relevante for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel, skal disse delene være 

markert. 

Avsnitt 1 skal fylles ut for alle næringsmidler. 

For ekstrakter skal både avsnitt 1 og avsnitt 2 fylles ut. 

For næringsmidler som er resultatet av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke er brukt til produksjon av 

næringsmidler i Unionen, må avsnitt 1 (nr. 1–3 og nr. 7) og avsnitt 3 fylles ut. 

Avsnitt 1: Alle næringsmidler (for næringsmidler som er resultatet av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke 

er brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen, bare nr. 1–3 og nr. 7) 

1. Beskrivelse av næringsmiddelet 

1.1 Næringsmiddelets betegnelse  

1.2 Detaljert beskrivelse av næringsmiddelet, herunder opplysninger om hvorvidt nærings-

middelet består av industrielt framstilt nanomateriale som nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 

viii) og ix) i forordning (EU) 2015/2283(1) 

 

1.3 Foreslått kategori for det nye næringsmiddelet i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) 2015/2283, dersom det er aktuelt 

 

 

2. Ytterligere karakterisering av næringsmiddelet og/eller dets opprinnelse (dersom det er relevant) 

A. Organismer (mikroorganismer, sopp, alger, planter, dyr) 

2.1 Taksonomisk navn (fullstendig latinsk betegnelse med autornavn)  

2.2 Synonymer, andre navn, dersom det er aktuelt  

2.3 Nærmere opplysninger om hvilken del av organismen bruken til konsum før 15. mai 1997 i 

Unionen gjelder, dersom det er aktuelt 

 

2.4 Spesifikasjon av renhet/konsentrasjon  

B. Kjemiske stoffer 

2.5 CAS-nummer/numre (dersom dette/disse er blitt tildelt)  

2.6 Kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-nomenklaturen  

2.7 Synonymer, handelsnavn, vanlig navn, dersom det er aktuelt  

2.8 Molekylformel og strukturell formel  

2.9 Spesifikasjon av renhet/konsentrasjon  
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3. Bruksvilkår 

3.1 Hvordan er næringsmiddelet ment å brukes?  

3.2 Typen av produkt(er) der næringsmiddelet er skal brukes  

3.3 Innhold/konsentrasjon (eller område for innhold) i produkt(er) der næringsmiddelet skal 

brukes 

 

 

4. Produksjonsprosess 

4.1 En utførlig beskrivelse av produksjonsprosessen. Legg ved et flytskjema for å beskrive 

produksjonsprosessen. 
 

 

5. Tidligere konsum av næringsmiddelet i Unionen før 15. mai 1997 

5.1 I hvilket omfang ble næringsmiddelet brukt til konsum i hele Unionen før 15. mai 1997? 

Nærmere opplysninger skal gis. 

 

5.2 I hvilket omfang ble næringsmiddelet brukt til konsum i en medlemsstat før 15. mai 1997? 

Nærmere opplysninger skal gis. 

 

5.3 Ble næringsmiddelet brukt til konsum bare regionalt / i liten skala lokalt i Unionen før  

15. mai 1997? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

5.4 Var næringsmiddelet tilgjengelig før 15. mai 1997 i Unionen som en ingrediens beregnet på 

en bestemt målgruppe (f.eks. som næringsmiddel for bestemte medisinske formål)? Nærmere 

opplysninger skal gis. 

 

 

6. Samråd om tilgjengelighet i Unionen 

Dersom driftsansvarlige for næringsmiddelforetak er usikre på om opplysningene de har er tilstrekkelige til å bevise at 

vedkommende næringsmiddel er blitt brukt til konsum i betydelig grad i Unionen før 15. mai 1997, kan de rådføre seg med 

andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak eller sammenslutninger for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, for å 

samle tilstrekkelige opplysninger. 

6.1 Er andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak eller sammenslutninger for drifts-

ansvarlige for næringsmiddelforetak blitt rådspurt? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

6.2 Er næringsmiddelet på nåværende tidspunkt tilgjengelig på markedet i Unionen? Nærmere 

opplysninger skal gis. 

 

 

7. Tilleggsopplysninger 

7.1 Finnes det opplysninger om at vedkommende produkt brukes som legemiddel i Unionen i 

samsvar med direktiv 2001/83/EF(2)? 

 

7.2 Finnes det noen andre opplysninger som kan være til hjelp ved fastsettelse av status som nytt 

næringsmiddel? Alle relevante opplysninger skal framlegges, også opplysninger som ikke er 

uttrykkelig etterspurt. 
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Avsnitt 2: Ekstrakter 

8. Ekstrakter 

8.1 Ytterligere opplysninger om kildematerialet for ekstraktet, dersom det ikke er angitt i avsnitt 

1. Nærmere opplysninger skal gis. 

 

8.2 Spesifikasjon for ekstraktet. Nærmere opplysninger skal gis.  

8.3 Dersom ekstraktet kommer fra en næringsmiddelkilde, vil inntak av ekstraktets bestanddeler 

i næringsmiddelet være høyere enn inntaket av disse bestanddelene i næringsmiddelkilden? 

Nærmere opplysninger skal gis. 

 

Avsnitt 3: Næringsmidler som er resultatet av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke er brukt til produksjon 

av næringsmidler i Unionen 

9. Produksjonsprosess 

9.1 En utførlig beskrivelse av produksjonsprosessen. Legg ved et flytskjema for å beskrive 

produksjonsprosessen. 

 

9.2 Påvirker strukturen til eller sammensetningen av næringsmiddelet dets næringsverdi, 

stoffskiftet eller nivået av uønskede stoffer som følge av produksjonsprosessen for 

næringsmiddelet? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

9.3 Er næringsmiddelet produsert av en kilde som i seg selv vanligvis ikke inntas som en del av 

kosten? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/199 

av 9. februar 2018 

om avslag på godkjenning av en annen helsepåstand 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 helsepå-

stander 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 samt til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi 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 Probi AB, 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 Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) og en økning i opptak av ikke-

hemjern (spørsmål nr. EFSA-Q-2015-00696(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Lactobacillus 

plantarum 299v øker opptaket av ikke-hemjern.» 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 25. juli 2016 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av Lp229v 

og en økning i opptak av ikke-hemjern. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

7) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 10.2.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2016;14(7):4550. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

Avslått helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger på nye 

vitenskapelige beviser og/eller inneholder en 

anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett 

Lactobacillus plantarum 

299v (Lp299v) 

Lactobacillus plantarum 299v 

(Lp299v) øker opptaket av 

ikke-hemjern 

Q-2015-00696 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/669 

av 16. april 2018 

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) Tabell 3.1 og 3.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder listen over harmonisert klassifisering og 

merking av farlige stoffer, men bare på engelsk i alle språkversjoner av nevnte forordning. 

2) Kommisjonen forpliktet seg 2. desember 2008(2) til å sikre at de kjemiske betegnelsene som tilsvarer de internasjonale 

kjemiske kjennetegnene i tabell 3.1 og 3.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, offentliggjøres på samme 

språk som de språkversjonene nevnte forordning er blitt kunngjort i. 

3) Tabell 3.1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 er endret flere ganger for å avspeile den tekniske og 

vitenskapelige utvikling ved å tilføye, slette eller endre stoffer eller deres klassifisering. For å ta hensyn til disse 

endringene og for å sikre at alle de kjemiske betegnelsene i tabell 3.1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 er 

på samme språk som de språkversjonene som nevnte forordning er blitt kunngjort i, må tabell 3.1 må delvis erstattes. 

4) På bakgrunn av unntaket(3) som gjelder oversettelsen til irsk av rettsakter som ikke er vedtatt i fellesskap av 

Europaparlamentet og Rådet, bør de kjemiske betegnelsene i tabell 3.1 ikke oversettes til irsk. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 4.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Rettelse til Europaparlamentets holdning vedtatt ved første behandling 3. september 2008 med sikte på vedtakelsen av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 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 – P6_TA(2008)0392 (KOM(2007)0355 – C6-

0197/2007 - 2007/0121(COD)). 

(3) Rådsforordning (EU) nr. 1257/2010 av 20. desember 2010 om forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om unntak fra forordning 

nr. 1 av 15. april 1958 om fastsettelse av hvilke språk som skal benyttes av Det europeiske økonomiske fellesskap og forordning nr. 1 av 

15. april 1958 om fastsettelse av hvilke språk som skal benyttes av Det europeiske atomenergifellesskap innført ved forordning (EF) 

nr. 920/2005 (EUT L 343 av 29.12.2010, s. 5). 
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5) Tabell 3.2 inneholder den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene fastsatt 

i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(1), som er opphevet med virkning fra 1. juni 2015. Som en følge av dette skal 

tabell 3.2 utgå i samsvar med artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1179(2) med virkning fra 1. juni 2017. 

Tabellen bør derfor ikke endres. Som en følge av dette er betegnelsen tabell 3.1 endret til tabell 3 i samsvar med artikkel 

2 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) 2017/776(3) med virkning fra 1. juni 2017. 

6) Leverandørene bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse merkingen og emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye 

bestemmelsene om oversettelse, og til å selge eksisterende lagerbeholdninger. 

7) Leverandørene bør ha muligheten til å anvende denne forordning før dens anvendelsesdato for å sikre et høyt vernenivå 

for menneskers helse og miljøet og for å gi leverandørene tilstrekkelig fleksibilitet. 

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(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De postene i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som tilsvarer postene i vedlegget til denne forordning, erstattes med 

postene i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. desember 2019. 

Som unntak fra annet ledd kan stoffer og stoffblandinger fram til 1. desember 2019 klassifiseres, merkes og emballeres i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 16. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  

  

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 195 av 20.7.2016, s. 11). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 116 av 5.5.2017, s. 1). 

(4) 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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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 115 av 4.5.2018, s. 3–755.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/622 

av 20. april 2018 

om godkjenning av klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter klorofen (EF-

nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1). 

2) Klorofen er vurdert til bruk i produkter av type 3, veterinærhygiene, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3) Norge ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 22. desember 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

3. oktober 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter som brukes i produkttype 3 og inneholder klorofen, ikke kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. For nevnte 

produkttype ble det i scenarioene som ble vurdert ved risikovurderingen for menneskers helse, påvist uakseptable 

risikoer. 

6) Klorofen bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 3. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Klorofen (EF-nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 20. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 23.4.2018, s. 80, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) 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 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/613 

av 20. april 2018 

om godkjenning av PHMB (1415; 4,7) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter PHMB (1415; 4,7). 

2) PHMB (1415; 4,7) er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er 

beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, og type 4, overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr, 

som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporter sammen med sine 

anbefalinger 13. desember 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

4. oktober 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2 og 4 som inneholder PHMB (1415; 4,7), forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) PHMB (1415; 4,7) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

7) I uttalelsene konkluderes det med at PHMB (1415; 4,7) oppfyller kriteriene for å være et meget persistent (vP) og giftig 

(T) stoff i henhold til vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). PHMB (1415; 4,7) 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012, og bør anses som et stoff som 

bør erstattes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 23.4.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) 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 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) 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 kommisjons-

direktiv 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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8) I henhold til artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør godkjenningen av et aktivt stoff som bør erstattes, være for et 

tidsrom på høyst sju år. 

9) Når det gjelder bruk i produkttype 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder PHMB (1415; 4,7), og 

som inngår i materialer og gjenstander beregnet på å komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i 

henhold til artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(1). For slike materialer kan det 

være nødvendig å fastsette spesifikke grenser for migrasjon til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav 

e) i forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkjenningen bør derfor ikke omfatte slik bruk med mindre Kommisjonen har 

fastsatt slike grenser eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

10) Ettersom PHMB (1415; 4,7) oppfyller kriteriene for klassifisering som meget persistent (vP) i samsvar med vedlegg 

XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, bør behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder PHMB (1415; 

4,7), være behørig merket når de bringes i omsetning. 

11) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

PHMB (1415; 4,7) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 4, 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 20. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

PHMB (1415; 4,7) (poly-

heksametylenbiguanidhydrokl

orid (med en tallgjennom-

snittlig molekylvekt (Mn) på 

1415 og en gjennomsnittlig 

molekylmassefordeling (PDI) 

på 4,7) 

IUPAC-betegnelse: 

(bisiminoimido-karbonyl, 

heksametylenhydroklorid), 

(iminoimidokarbonyl, 

heksametylenhydroklorid)-

kopolymer 

EF-nr.: foreligger ikke 

CAS-nr. 32289-58-0 

og 1802181-67-4 

943g/kg (beregnet 

tørrvekt) 

Det aktive stoffet slik 

det er produsert, er en 

vandig løsning som 

inneholder 

20 vektprosent 

PHMB (1415; 4,7) 

1. november 

2019 

31. oktober 

2026 

2 PHMB (1415; 4,7) anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) ikke-yrkesbrukere, 

c) indirekte eksponering av allmennheten og småbarn, 

d) miljøet: overflatevann, sediment og jordbunn. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder PHMB (1415; 4,7), skal påse at etiketten 

til det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 

58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4 PHMB (1415; 4,7) anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) ikke-yrkesbrukere, 

c) indirekte eksponering av allmennheten, 

d) miljøet: overflatevann, sediment og jordbunn. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal eventuelt treffes hensikts-

messige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 

4) Produkter skal ikke inngå i materialer og gjenstander som er beregnet 

på å komme i kontakt med næringsmidler i henhold til artikkel 1 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1935/2004, med mindre Kommisjonen har 

fastsatt bestemte grenser for migrasjon av PHMB (1415; 4,7) til 

næringsmidler eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike 

grenser ikke er nødvendige. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder PHMB (1415; 4,7), skal påse at etiketten 

til det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 

58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/614 

av 20. april 2018 

om godkjenning av azoksystrobin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forente kongerike mottok 13. april 2014 en søknad om godkjenning av det aktive stoffet azoksystrobin til bruk i 

biocidprodukter av type 7, konserveringsmidler for film, type 9, fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer og type 

10, konserveringsmidler for byggematerialer, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Det forente kongerike framla vurderingsrapporter sammen med sine anbefalinger 1. desember 2016 i samsvar med 

artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 3. oktober 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 7, 9 og 10 som inneholder azoksystrobin, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

5) Azoksystrobin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

6) I uttalelsene konkluderes det med at azoksystrobin oppfyller kriteriene for å være et meget persistent (vP) og giftig (T) 

stoff i henhold til vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Azoksystrobin oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012, og bør anses som et stoff som bør 

erstattes. 

7) I henhold til artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør godkjenningen av et aktivt stoff som bør erstattes, være for et 

tidsrom på høyst sju år. 

8) Ettersom azoksystrobin oppfyller kriteriene for klassifisering som svært persistent (vP) i samsvar med vedlegg XIII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, bør behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder azoksystrobin, være 

behørig merket når de bringes i omsetning. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 23.4.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Azoksystrobin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10, 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 20. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Azoksystrobin IUPAC-betegnelse: 

metyl-(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoksy)-

pyrimidin-4-yloksy] fenyl}-3-

metoksyakrylat 

EF-nr.: foreligger ikke 

CAS-nr. 131860-33-8 

965 g/kg 1. november 

2018 

31. oktober 

2025 

7 Azoksystrobin anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 

10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

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. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder azoksystrobin, skal påse at 

etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9 Azoksystrobin anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 

10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

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. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder azoksystrobin, skal påse at 

etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     10 Azoksystrobin anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 

10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

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. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder azoksystrobin, skal påse at 

etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. 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. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/619 

av 20. april 2018 

om ikke å godkjenne PHMB (1415; 4,7) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 5 og 6(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter PHMB (1415; 4,7) 

(EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr.: 32289-58-0 og 1802181-67-4). 

2) PHMB (1415; 4,7) er vurdert til bruk i produkter av type 1, hygiene for mennesker, type 5, drikkevann, og type 6, 

konserveringsmidler for produkter under lagring, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporter sammen med sine 

anbefalinger 13. desember 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 4. oktober 

2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter som brukes i produkttype 1, 5 og 6 og inneholder PHMB (1415; 

4,7), ikke kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. For 

disse produkttypene ble det i scenarioene som ble vurdert ved vurderingen av risikoer for menneskers helse og miljøet, 

påvist uakseptable risikoer. 

6) PHMB (1415; 4,7) bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 5 og 6. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

PHMB (1415; 4,7) (EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr. 32289-58-0 og 1802181-67-4) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 5 og 6. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 23.4.2018, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) 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 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 20. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/605 

av 19. april 2018 

om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå 

hormonforstyrrende egenskaper(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 78 nr. 1 bokstav a) og vedlegg II  

nr. 3.6.5 annet ledd, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør utvikles vitenskapelige kriterier for å fastslå de hormonforstyrrende egenskapene til aktive stoffer, beskyttende 

midler og synergister, idet det tas hensyn til målene i forordning (EF) nr. 1107/2009, som er å sikre et høyt vernenivå for 

både menneskers og dyrs helse og miljøet, særlig for å sikre at stoffer eller produkter som bringes i omsetning, ikke har 

noen skadelig virkning på menneskers eller dyrs helse eller uakseptable virkninger på miljøet, og for å forbedre 

virkemåten til det indre marked samtidig som landbruksproduksjonen forbedres. 

2) I 2002 foreslo Verdens helseorganisasjon (WHO), via sitt internasjonale program for kjemikaliesikkerhet, en definisjon 

av hormonforstyrrende stoffer(2), og i 2009 en definisjon av skadevirkninger(3). Det er nå full enighet om disse 

definisjonene blant forskerne. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») sluttet seg til 

disse definisjonene i sin vitenskapelige uttalelse om hormonforstyrrende stoffer som ble vedtatt 28. februar 2013(4) 

(heretter kalt «den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten»). Også Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet slutter 

seg til dette(5). Kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper bør derfor baseres på disse WHO-definisjonene. 

3) For å kunne gjennomføre disse kriteriene bør dataenes beviskraft bestemmes, og det skal da først og fremst tas hensyn 

til den metoden som er omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(6) om bestemmelse av 

dataenes beviskraft. Det bør også tas hensyn til tidligere erfaringer med OECDs veiledning om standardiserte 

retningslinjer for vurdering av kjemikalier for hormonforstyrrende egenskaper(7). Dessuten bør gjennomføringen av 

kriteriene bygge på all relevant vitenskapelig dokumentasjon, herunder studier som er lagt fram i samsvar med de 

nåværende datakravene i forordning (EU) nr. 1107/2009. Disse studiene er hovedsakelig basert på internasjonalt 

omforente studieprotokoller. 

4) Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse bør bygge på dokumentasjon fra mennesker 

og/eller dyr, og derved gjøre det mulig å identifisere både kjente og antatte hormonforstyrrende stoffer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) WHO/IPCS (Verdens helseorganisasjon / Internasjonalt program for kjemisk sikkerhet), 2002. «Global Assessment of the State-of-the-

science of Endocrine Disruptors». WHO/PCS/EDC/02.2, offentlig tilgjengelig på http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/ 

endocrine_disruptors/en/ 

(3) WHO/IPCS (Verdens helseorganisasjon / Internasjonalt program for kjemisk sikkerhet), 2009. «Principles and Methods for the Risk 

Assessment of Chemicals in Food. Environmental Health Criteria 240», offentlig tilgjengelig på http://www.who.int/foodsafety/ 

publications/chemical-food/en/ 

(4) «Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and 

appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment», EFSA 

Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132. 

(5) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet, «Memorandum on Endocrine disruptors», 16.12.2014 (SCCS/1544/14). 

(6) 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). 

(7) OECDs «Series on Testing and Assessment», nr. 150. 

2019/EØS/66/16 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/65 

 

5) Ettersom de bestemte vitenskapelige kriteriene som fastsettes i denne forordning avspeiler det nåværende vitenskapelige 

og tekniske kunnskapsnivå, og skal anvendes i stedet for de nåværende kriteriener fastsatt i nr. 3.6.5 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør de oppføres i nevnte vedlegg. 

6) For å ta hensyn til det nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskapsnivået bør bestemte vitenskapelige kriterier også 

presiseres med henblikk på å identifisere aktive stoffer, beskyttende midler eller synergister med hormonforstyrrende 

egenskaper som kan forårsake skadevirkninger på organismer utenfor målgruppen. Nummer 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor endres med tanke på oppføring av disse bestemte kriteriene. 

7) Kommisjonen bør, på bakgrunn av målene i forordning (EU) nr. 1107/2009, vurdere erfaringene fra anvendelsen av de 

vitenskapelige kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper som innføres ved denne forordning. 

8) Kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper avspeiler dagens vitenskapelige og tekniske kunnskaps-

nivå og gjør det mulig å identifisere aktive stoffer med hormonforstyrrende egenskaper med større nøyaktighet. De nye 

kriteriene bør derfor få anvendelse så snart som mulig, samtidig som det tas hensyn til den tiden medlemsstatene og 

Myndigheten trenger til å forberede anvendelsen av disse kriteriene. Kriteriene bør derfor få anvendelse fra  

10. november 2018, unntatt når den relevante komiteen har stemt over et utkast til forordning innen 10. november 2018. 

Kommisjonen vil vurdere konsekvensene for hver pågående prosedyre i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, og 

om nødvendig treffe hensiktsmessige tiltak, med behørig respekt for søkernes rettigheter. Dette kan omfatte en 

anmodning om ytterligere opplysninger fra søkeren og/eller om ytterligere vitenskapelige bidrag fra rapporterende 

medlemsstat og Myndigheten. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som endret ved denne forordning, får anvendelse fra  

10. november 2018, med unntak av framgangsmåter der komiteen har stemt over utkastet til forordning innen 10. november 2018. 

Artikkel 3 

Kommisjonen skal innen 10. november 2025 framlegge for komiteen nevnt i artikkel 79 i forordning (EF) nr. 1107/2009 en 

vurdering av erfaringene fra anvendelsen av de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper som 

innføres ved denne forordning. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse fra 10. november 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 19. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 3.6.5 skal nye ledd etter fjerde ledd lyde: 

«Fra 10. november 2018 skal et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist anses å ha hormonforstyrrende 

egenskaper som kan gi skadevirkninger hos mennesker, dersom det ut fra sjette ledd nr. 1)–4) er et stoff som oppfyller 

samtlige av følgende kriterier, med mindre det foreligger dokumentasjon som viser at de påviste skadevirkningene ikke er 

relevante for mennesker: 

1) Det gir en skadevirkning i en intakt organisme eller dens avkom, som er en endring i morfologi, fysiologi, vekst, 

utvikling, reproduksjon eller levetid hos en organisme, et system eller en (del)populasjon som fører til svekket 

funksjonsevne, svekket evne til å kompensere for ekstra belastning eller økt mottakelighet for andre påvirkninger. 

2) Det har en endokrin virkemåte, dvs. at det endrer hormonsystemets (det endokrine systemet) funksjon(er). 

3) Skadevirkningen er en følge av den endokrine virkemåten. 

Påvisning av et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist som et hormonforstyrrende stoff som kan gi 

skadevirkninger hos mennesker i samsvar med femte ledd, skal baseres på samtlige av følgende punkter: 

1) Alle tilgjengelige relevante vitenskapelige data (in vivo-studier eller tilstrekkelig validerte alternative testsystemer som 

sier noe om skadevirkninger hos mennesker eller dyr, samt in vivo-, in vitro- eller eventuelt in silico-studier som gir 

kunnskap om endokrine virkemåter): 

a) Vitenskapelige data framskaffet i samsvar med internasjonalt omforente studieprotokoller, særlig dem oppført i 

Kommisjonens meldinger i forbindelse med fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer og plantevernmidler, i 

samsvar med denne forordning. 

b) Andre vitenskapelige data valgt etter en metode som gir systematisk oversikt, særlig følgende veiledning om 

litteraturopplysninger som er oppført i Kommisjonens meldinger i forbindelse med fastsettelse av opplysningskrav 

for aktive stoffer og plantevernmidler, i samsvar med denne forordning. 

2) En vurdering av tilgjengelige relevante vitenskapelige data basert på en bestemmelse av dataenes beviskraft, for å 

fastslå om kriteriene i femte ledd er oppfylt; ved bestemmelsen av dataenes beviskraft skal vurderingen av den 

vitenskapelige dokumentasjonen ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

a) Både positive og negative resultater. 

b) Hvor relevant utformingen av studiene er for vurderingen av skadevirkninger og for den endokrine virkemåten. 

c) Dataenes kvalitet og konsistens med tanke på resultatenes mønster og sammenheng i og mellom studier med 

liknende utforming og på tvers av ulike arter. 

d) Undersøkelser om eksponeringsvei, toksikokinetiske undersøkelser og metabolismeundersøkelser. 

e) Begrepet grensedose samt internasjonale retningslinjer for høyeste anbefalte doser og for å vurdere feiltolkning av 

høy giftighet. 

3) Ved bruk av en metode basert på bestemmelse av dataenes beviskraft skal sammenhengen mellom skadevirkningen(e) 

og den endokrine virkemåten fastsettes ut fra biologisk plausibilitet, som skal fastslås i lys av gjeldende vitenskapelig 

kunnskapsnivå og idet det tas høyde for internasjonalt omforente retningslinjer. 

4) Ved identifisering av stoffet som hormonforstyrrende skal det ikke tas hensyn til skadevirkninger som er uspesifikke 

sekundære konsekvenser av andre toksiske virkninger. 
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2) I nr. 3.8.2 tilføyes følgende ledd etter eneste ledd: 

«Fra 10. november 2018 skal et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist anses å ha hormonforstyrrende 

egenskaper som kan gi skadevirkninger hos organismer utenfor målgruppen, dersom det ut fra tredje ledd nr. 1)–4) er et 

stoff som oppfyller samtlige av følgende kriterier, med mindre det foreligger dokumentasjon som viser at de påviste 

skadevirkningene ikke er relevante på (del)populasjonsnivå for organismer utenfor målgruppen: 

1) Det gir en skadevirkning i organismer utenfor målgruppen som er en endring i morfologi, fysiologi, vekst, utvikling, 

reproduksjon eller levetid hos en organisme, et system eller en (del)populasjon som fører til svekket funksjonsevne, 

svekket evne til å kompensere for ekstra belastning eller økt mottakelighet for andre påvirkninger. 

2) Det har en endokrin virkemåte, dvs. at det endrer hormonsystemets (det endokrine systemet) funksjon(er). 

3) Skadevirkningen er en følge av den endokrine virkemåten. 

Identifisering av et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist som et hormonforstyrrende stoff som kan gi 

skadevirkninger hos organismer utenfor målgruppen i samsvar med annet ledd, skal bygge på samtlige av følgende punkter: 

1) Alle tilgjengelige relevante vitenskapelige data (in vivo-studier eller tilstrekkelig validerte alternative testsystemer som 

sier noe om skadevirkninger hos mennesker eller dyr, samt in vivo-, in vitro- eller eventuelt in silico-studier som gir 

kunnskap om endokrine virkemåter): 

a) Vitenskapelige data framskaffet i samsvar med internasjonalt omforente studieprotokoller, særlig dem oppført i 

Kommisjonens meldinger i forbindelse med fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer og plantevernmidler, i 

samsvar med denne forordning, 

b) Andre vitenskapelige data valgt etter en metode som gir systematisk oversikt, særlig følgende veiledning om 

litteraturopplysninger som er oppført i Kommisjonens meldinger i forbindelse med fastsettelse av opplysningskrav 

for aktive stoffer og plantevernmidler, i samsvar med denne forordning. 

2) En vurdering av tilgjengelige relevante vitenskapelige data basert på en bestemmelse av dataenes beviskraft, for å 

fastslå om kriteriene i annet ledd er oppfylt; ved bestemmelsen av dataenes beviskraft skal vurderingen av den 

vitenskapelige dokumentasjonen ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

a) Både positive og negative resultater, der det skjelnes mellom taksonomiske grupper (for eksempel pattedyr, fugler, 

fisk, amfibier) når det er relevant. 

b) Hvor relevant utformingen av studiene er for vurderingen av skadevirkninger og dens relevans på (del)populasjons-

nivå og for vurderingen av endokrin virkemåte. 

c) Skadevirkningene på reproduksjon og vekst/utvikling samt andre relevante skadevirkninger som vil kunne påvirke 

(del)populasjoner. Det skal også tas hensyn til tilstrekkelige, pålitelige og representative felt- eller overvåkingsdata 

og/eller resultater fra populasjonsmodeller, når de foreligger. 

d) Dataenes kvalitet og konsistens, med tanke på resultatenes mønster og sammenheng i og mellom studier med 

liknende utforming og på tvers av ulike taksonomiske grupper. 

e) Begrepet grensedose samt internasjonale retningslinjer for høyeste anbefalte doser og for å vurdere feiltolkning av 

høy giftighet. 

3) Ved bruk av en metode basert på bestemmelse av dataenes beviskraft skal sammenhengen mellom skadevirkningen(e) 

og den endokrine virkemåten fastsettes ut fra biologisk plausibilitet, som skal fastslås i lys av gjeldende vitenskapelig 

kunnskapsnivå og idet det tas høyde for internasjonalt omforente retningslinjer. 

4) Ved identifisering av stoffet som hormonforstyrrende for organismer utenfor målgruppen skal det ikke tas hensyn til 

skadevirkninger som er uspesifikke sekundære konsekvenser av andre toksiske virkninger.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/291 

av 26. februar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet bifentrin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 582/2012(2) ble bifentrin godkjent som aktivt stoff i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1107/2009, under forutsetning av at den søkeren som fikk søknaden om bifentrin godkjent, 

blant annet framlegger bekreftende opplysninger om restmengders giftighet for leddyr utenfor målgruppen og 

muligheten for at området koloniseres på nytt, samt et overvåkingsprogram for å vurdere risikoen for bioakkumulering 

og bioforstørring i vann- og jordmiljøet. 

2) Søkeren framla overvåkingsprogrammet 29. juli 2013 og resultatene av dette 31. juli 2015. Den 29. juli 2014 framla 

søkeren tilleggsopplysninger for å oppfylle de andre kravene om bekreftende opplysninger. I disse tre tilfellene ble 

opplysningene framlagt for den rapporterende medlemsstaten Frankrike innen den fastsatte fristen. 

3) Frankrike vurderte tilleggsopplysningene og overvåkingsprogrammet framlagt av søkeren. Frankrike framla for de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») sin 

vurdering i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport 17. desember 2014 med hensyn til tilleggsopplysningene 

som ble framlagt for å oppfylle de andre kravene om bekreftende opplysninger, og 3. november 2015 med hensyn til 

overvåkingsprogrammet. 

4) De andre medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi kommentarer til den rapporterende 

medlemsstatens vurdering. Myndigheten offentliggjorde de tekniske rapportene som sammenfatter resultatet av 

rådspørringen om bifentrin 26. mars 2015(3) med hensyn til tilleggsopplysningene som ble framlagt for å oppfylle de 

andre kravene om bekreftende opplysninger, og 14. april 2016(4) med hensyn til overvåkingsprogrammet. 

5) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen og Myndighetens tekniske rapporter ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen innenfor Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 26. januar 2018 med 

Kommisjonens sammenfattende rapport om bifentrin. Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader 

til den sammenfattende rapporten om bifentrin. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Kommisjonen har konkludert med at de framlagte opplysningene er utilstrekkelige og ikke gjør det mulig å konkludere 

med at visse arter av leddyr utenfor målgruppen vil kolonisere området på nytt i tilstrekkelig grad, samtidig som andre 

muligheter til å begrense slik risiko ikke kan gjennomføres på en realistisk måte. Det er dessuten usikkert om resultatene 

fra overvåkingsprogrammet, som er basert på en kombinasjon av flere risikobegrensningsteknikker, er representative for 

landbrukspraksisen og tilstrekkelige til å kunne vurdere risikoen for bioakkumulering og bioforstørring i vann- og 

jordmiljøet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2018, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 582/2012 av 2. juli 2012 om godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 173 av 3.7.2012, s. 3). 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, 

the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780, 

23 s. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, 

the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019, 

39 s. 

2019/EØS/66/17 
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7) For å utelukke den høye risikoen som er konstatert for leddyr utenfor målgruppen, og i tillegg ta hensyn til risikoen for 

bioakkumulering og bioforstørring i vann- og jordmiljøet, bør bruksvilkårene for bifentrin begrenses ytterligere, og bare 

bruk i veksthus med en permanent konstruksjon bør tillates. 

8) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) bør derfor endres. 

9) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

bifentrin. 

10) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder bifentrin, bør utløpe senest 19. juni 2019. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder bifentrin som aktivt stoff, senest 19. juni 2018. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig og skal utløpe senest 19. juni 2019. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I rad 23 om bifentrin i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i veksthus med en permanent konstruksjon kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om bifentrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot: 

a) Utslipp fra veksthus, for eksempel kondensvann, dreneringsvann, jord eller kunstige dyrkingsmedier, for å utelukke 

risikoen for akvatiske organismer og andre organismer utenfor målgruppen. 

b) Vern av bestøvende kolonier som er plassert i veksthuset med hensikt. 

c) Vern av brukere og arbeidstakere og sikring av at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når 

dette er relevant. 

Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikobegrensende tiltak og egnet merking av plantevernmidler.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/296 

av 27. februar 2018 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet ekstrakt av Reynoutria sachalinensis i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Det forente kongerike 3. november 2011 en 

søknad fra Marrone Bio innovations om godkjenning av det aktive stoffet ekstrakt av Reynoutria sachalinensis. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet den rapporterende medlemsstaten søkeren og de andre 

medlemsstatene 21. mars 2012 om at søknaden kunne behandles, og underrettet Kommisjonen og Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om dette 11. mai 2012. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 og 3 i nevnte forordning for det bruksområdet som søkeren har foreslått. Rapporterende medlemsstat framla et 

utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen og Myndigheten 22. juli 2014. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten. 

Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av et oppdatert 

utkast til vurderingsrapport. 

5) Utkastet til vurderingsrapport ble behandlet av medlemsstatene og Myndigheten. Myndigheten framla sin konklusjon 

om risikovurderingen av det aktive stoffet ekstrakt av Reynoutria sachalinensis(2) for Kommisjonen 31. august 2015. 

6) Ved brev av 16. oktober 2017 trakk Marrone Bio innovations tilbake søknaden om godkjenning av ekstrakt av 

Reynoutria sachalinensis. På grunn av tilbaketrekkingen av søknaden bør ekstrakt av Reynoutria sachalinensis derfor 

ikke godkjennes i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om ekstrakt av Reynoutria sachalinensis i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet ekstrakt av Reynoutria sachalinensis godkjennes ikke. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 28.2.2018, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Reynoutria sachalinensis extract. 

EFSA Journal 2015; 13(9):4221, 73 s. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/66/18 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/73 

 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 27. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/309 

av 1. mars 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet propineb i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Propineb ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet propineb, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. januar 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av propineb i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

1. oktober 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 15. november 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt propineb kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at 

risikoen for forbrukerne ved inntak gjennom kosten ikke kan vurderes for produkter av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse. Det ble på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen ikke ansett som mulig å fullføre 

vurderingen av relevante metabolitter av propineb.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2003/39/EF av 15. mai 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av propineb og 

propyzamid som aktive stoffer (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 30). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance propineb.» EFSA Journal 2016;14(11):4605, 26 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4515. 
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9) Myndigheten understreket dessuten at propineb utgjør et kritisk problem på grunn av de hormonforstyrrende 

egenskapene hos den relevante metabolitten 4-metylimidazolidin-2-tion (PTU), som klassifiseres som reproduksjons-

toksisk i kategori 2 og som har giftvirkning på skjoldbruskkjertelen. 

10) Myndigheten kunne dessuten ikke fullføre vurderingen av risikoen for honningbiyngel, og konkluderte med at det ikke 

kan utelukkes at propineb utgjør en høy risiko for honningbiyngels utvikling. 

11) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre har 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret 

søkeren til å framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt 

grundig gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

13) På grunnlag av disse påviste risikoene er det ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for 

minst ett plantevernmiddel at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. I 

henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet propineb ikke 

fornyes. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder propineb. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder propineb, bør utløpe senest 22. juni 2019. 

17) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84(1) ble godkjenningsperioden for propineb forlenget til  

31. januar 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

18) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av propineb i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet propineb fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 54 om propineb. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8.) 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 22. juni 2018 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder propineb som aktivt 

stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 22. juni 2019. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 1. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/524 

av 28. mars 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, klodinafop, klopyralid, 

cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis 

stamme MA 342, pyrimetanil, kinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofosmetyl, 

triklopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, kinoksyfen, 

tiakloprid, tiram og ziram ble sist forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016(3). 

Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 30. april 2018. 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 

713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofosmetyl og tritikonazol ble 

forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 487/2014(4). Godkjenningsperioden for disse stoffene 

utløper 30. april 2018. 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimetanil og trineksapak ble forlenget ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 678/2014(5). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper  

30. april 2018. 

5) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene diklorprop-P, metkonazol og triklopyr ble forlenget ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 878/2014(6). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 30. april 2018. 

6) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av stoffene nevnt i betrakting 2–5 i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(7). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 4.4.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2018 av 21. september 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mekoprop-

P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoksykarbason, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

pyraklostrobin, kinoksyfen, tiakloprid, tiram, ziram og zoksamid (EUT L 312 av 18.11.2016, s. 21). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 487/2014 av 12. mai 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med 

stamme AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofosmetyl og tritikonazol (EUT L 138 av 

13.5.2014, s. 72). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 678/2014 av 19. juni 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimetanil og trineksapak (EUT 

L 180 av 20.6.2014, s. 11). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 878/2014 av 12. august 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene diklorprop-P, metkonazol og triklopyr (EUT L 240 

av 13.8.2014, s. 18). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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7) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Ettersom godkjenningene av de aktive stoffene utløper 30. april 2018, bør denne forordning tre i kraft så snart som 

mulig. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 73 om tiram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 2) I rad 74 om ziram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 3) I rad 82 om kinoksyfen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 4) I rad 89 om Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«30. april 2019». 

 5) I rad 90 om mepanipyrim endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 6) I rad 92 om tiakloprid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 7) I rad 123 om klodinafop endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 8) I rad 124 om pirimikarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 9) I rad 125 om rimsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

10) I rad 126 om tolklofosmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

11) I rad 127 om tritikonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

12) I rad 129 om klopyralid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

13) I rad 130 om cyprodinil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

14) I rad 131 om fosetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

15) I rad 132 om trineksapak endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

16) I rad 133 om diklorprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

17) I rad 134 om metkonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

18) I rad 135 om pyrimetanil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

19) I rad 136 om triklopyr endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

20) I rad 137 om metrafenon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

21) I rad 138 om Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, endres datoen i sjette 

kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

22) I rad 139 om spinosad endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

23) I rad 140 om tiametoksam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2019». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/676 

av 3. mai 2018 

om retting av kommisjonsforordning (EU) nr. 546/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 29 nr. 6 og artikkel 84 

bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er en feil i del I avsnitt C nr. 2.5.1.2 i) i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 546/2011(2), der det fastsettes 

særlige prinsipper som skal tas i betraktning i beslutningsprosessen med hensyn til konsentrasjonen av det aktive stoffet 

og av relevante metabolitter, nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter i grunnvann. 

2) Feilen oppsto ved innarbeidingen av visse bestemmelser fra det opphevede rådsdirektivet 91/414/EØF(3) i forordning 

(EU) nr. 546/2011 i henhold til artikkel 84 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) I vedlegget til direktiv 91/414/EØF ble det vist til rådsdirektiv 80/778/EØF om drikkevannets kvalitet(4) som senere ble 

opphevet og erstattet av rådsdirektiv 98/83/EF om drikkevannets kvalitet(5). Forordning (EU) nr. 546/2011 bør derfor 

vise til rådsdirektiv 98/83/EF og ikke til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF(6), som gjelder vern av 

grunnvann mot forurensning og forringelse. 

4) Forordning (EU) nr. 546/2011 bør derfor rettes. 

5) For å sikre at de riktige kriteriene for en korrekt gjennomføring av de ensartede prinsippene får anvendelse også på 

pågående framgangsmåter for vurdering, bør denne rettelsen få anvendelse så snart som mulig. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 546/2011 gjøres følgende rettelser: 

I del I avsnitt C i vedlegget skal nr. 2.5.1.2 i) lyde: 

«i) høyeste tillatte konsentrasjon fastsatt ved rådsdirektiv 98/83/EF(*), eller 

 ___________  

(*) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 546/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

med hensyn til ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 127). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 80/778/EØF av 15. juli 1980 om drikkevannets kvalitet (EFT L 229 av 30.8.1980, s. 11). 

(5) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF av 12. desember 2006 om vern av grunnvann mot forurensning og forringelse (EUT L 372 

av 27.12.2006, s. 19). 
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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 3. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/885 

av 20. juni 2018 

om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 2,2'-metylen-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametyl-butyl)fenol) / bisoktrizol med navnet «Methylene Bis-

Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol» i Den internasjonal nomenklatur for kosmetiske bestanddeler (MBBT) er 

godkjent for bruk som UV-filter i kosmetiske produkter i henhold til post 23 i vedlegg VI til forordning (EF)  

nr. 1223/2009. Bruk av MBBT (nano) som UV-filter i kosmetiske produkter reguleres for tiden ikke. 

2) I sin uttalelse av 25. mars 2015(2) konkluderte Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) med at bruk av 

MBBT (nano) som UV-filter, med de egenskaper som er angitt i uttalelsen og ved en konsentrasjon på høyst 10 % 

vektprosent i kosmetiske produkter som pålegges huden, ikke utgjør en risiko for menneskers helse etter pålegging på 

frisk og hel hud og også skadet hud. De egenskapene SCCS anga i sin uttalelse gjelder fysisk-kjemiske egenskaper (som 

renhet, median partikkelstørrelse og tallmessig størrelsesfordeling). 

3) Videre anså SCCS at konklusjonene i uttalelsen av 25. mars 2015 ikke gjelder for bruksområder som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger for MBBT (nano) ved innånding. 

4) I lys av uttalelsen fra SCCS og for å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling, bør bruk av MBBT (nano) 

som UV-filter i kosmetiske produkter i henhold til SCCS' spesifikasjoner godkjennes ved en konsentrasjon på høyst 10 

vektprosent, unntatt for bruksområder som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger for MBBT (nano) ved 

innånding. 

5) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 21.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1546/15, revisjon av 25. juni 2015, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/ 

sccs_o_168.pdf. 

2019/EØS/66/22 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/83 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 6

6
/8

4
 

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 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Post 23 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«23 2,2’-metylen-

bis(6-(2H-

benzotriazol-2-yl)-

4-(1,1,3,3-

tetrametyl-

butyl)fenol) / 

bisoktrizol 

Methylene Bis-

Benzotriazolyl 

Tetramethylbutyl-

phenol 

103597-45-1 403-800-1  10 %(*)   

(*) Når det gjelder kombinert bruk av metylen-bis-benzotriazol-tetrametyl-butylfenol og metylen-bis-benzotriazol-tetrametyl-butylfenol (nano), skal summen ikke overstige grenseverdien angitt i kolonne g.» 

2) Ny post 23a skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«23a 2,2’-metylen-

bis(6-(2H-

benzotriazol-2-yl)-

4-(1,1,3,3-

tetrametyl-

butyl)fenol) / 

bisoktrizol 

Methylene Bis-

Benzotriazolyl 

Tetramethylbutylp

henol (nano) 

103597-45-1 403-800-1  10 %(*) Ikke beregnet på bruksområder som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger ved 

innånding. 

Bare nanomaterialer med følgende egenskaper er 

tillatt: 

— Renhet ≥ 98,5 % med en 2,2'-metylen-bis-

(6(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(isooktyl)fenol) 

isomerfraksjon som ikke overstiger 1,5 %. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

       — Løselighet < 5 ng/L i vann ved 25 °C. 

— Fordelingskoeffisient (log Pow): 12,7 ved 

25 °C. 

— Uten belegg. 

— Median partikkelstørrelse D50 (50 % av 

antallet under denne diameter): ≥ 120 nm av 

massens fordeling og/eller ≥ 60 nm av 

tallmessig størrelsesfordeling. 

 

(*) Når det gjelder kombinert bruk av metylen-bis-benzotriazol-tetrametyl-butylfenol og metylen-bis-benzotriazol-tetrametyl-butylfenol (nano), skal summen ikke overstige grenseverdien angitt i kolonne g.» 

 



Nr. 66/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/978 

av 9. juli 2018 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 

om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula er duftbestanddeler som brukes i vid 

utstrekning i mange duftforbindelser ved framstilling av parfymer. Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP), 

senere erstattet med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), konkluderte i sin uttalelse av 21. juni 2005(2) 

med at ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula ikke bør brukes i kosmetiske produkter, 

ettersom det ikke er fastsatt noen sikker grenseverdi. 

2) Etter framleggingen i august 2013 av ajourført dokumentasjon om sikkerhetsvurderingen av ekstrakter og oljer av 

Tagetes minuta og Tagetes patula, vedtok SCCS en revidert uttalelse 25. mars 2015(3). I uttalelsen, rettet 13. desember 

2017(4), konkluderte SCCS med at for ekstrakter og oljer av Tagetes minuta og Tagetes patula som inngår i produkter 

som ikke skylles av (unntatt solbeskyttelsesmidler og produkter som markedsføres for eksponering for naturlig/kunstig 

ultrafiolett stråling), er en høyeste konsentrasjon i bruksferdige preparatet på 0,01 % trygt, forutsatt at innholdet av alfa-

tertienyl (tertiofen) i nevnte ekstrakter og oljer ikke overstiger 0,35 %. SCCS konkluderte derfor med at ekstrakter og 

oljer av Tagetes minuta og Tagetes patula ikke bør brukes som ingredienser i solbeskyttelsesmidler og i produkter som 

markedsføres for eksponering for naturlig/kunstig UV-lys. 

3) I en merknad av 6. oktober 2016(5) til sin uttalelse av 25. mars 2015 påpekte SCCS at for ekstrakter og oljer av Tagetes 

minuta og Tagetes patula som inngår i produkter som skylles av, bør det fastsettes en høyeste konsentrasjon i 

bruksferdige preparater på 0,1 %. 

4) På bakgrunn av uttalelsen fra SCCP av 21. juni 2005 er det en potensiell risiko for menneskers helse som følge av bruk 

av ekstrakter og olje av blomster fra Tagetes erecta i kosmetiske produkter. Disse stoffene bør derfor forbys i 

kosmetiske produkter, og tilføyes i listen over forbudte stoffer i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

5) På bakgrunn av uttalelsen fra SCCP av 21. juni 2005, den reviderte uttalelsen fra SCCS av 25. mars 2015, rettet  

13. desember 2017, og merknaden fra SCCS av 6. oktober 2016, er det en potensiell risiko for menneskers helse som 

følge av bruk av ekstrakter og oljer av blomster fra Tagetes minuta og Tagetes patula i kosmetiske produkter i en 

konsentrasjon som overstiger 0,01 % i produkter som ikke skylles av, og 0,1 % i produkter som skylles av, og ved bruk 

av nevnte ekstrakter og oljer i produkter som ikke skylles av eller som skylles av, dersom innholdet av alfa-tertienyl 

(tertiofen) i ekstraktene eller oljene overstiger 0,35 %. Det er også en potensiell risiko for menneskers helse som følge 

av bruken av ekstrakter og oljer av blomster fra Tagetes minuta og Tagetes patula i enhver konsentrasjon i 

solbeskyttelsesmidler og produkter som markedsføres for eksponering for naturlig/kunstig UV-lys. Nevnte stoffer bør 

derfor tilføyes på listen over stoffer som er underlagt begrensning i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

6) Det bør gis rimelige frister for å gi bransjen mulighet til å tilpasse seg de nye forbudene og begrensningene. Den 

kompliserte og langvarige framgangsmåten for omformulering av duftstoffer bør gjenspeiles ved at bransjen får lengre 

frister enn normalt til å tilpasse sine produkter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 12.7.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCP/0869/05; https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_025d.pdf. 

(3) SCCS/1551/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_172.pdf. 

(4) SCCS/1551/15, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_172.pdf. 

(5) Protokoll fra SCCS Plenumssesjon av 6. oktober 2016, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/ 

consumer_safety/docs/sccs2016_mi_plenary_02_en.pdf. 

2019/EØS/66/23 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/87 

 

7) Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere av stoffene som forbys ved denne forordning, og 

kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere av stoffene som begrenses ved denne forordning, og som ikke er i samsvar 

med begrensningene fastsatt i denne forordning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Fra 1. august 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere av stoffene som forbys ved denne forordning, og 

kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere av stoffene som begrenses ved denne forordning, og som ikke er i samsvar 

med begrensningene fastsatt i denne forordning, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III gjøres følgende endringer: 

1) I tabellen i vedlegg II tilføyes følgende post: 

Referansenummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1383 Ekstrakt av blomster fra Tagetes erecta(*) 90131-43-4 290-353-9 

 Olje av blomster fra Tagetes erecta(**) 90131-43-4 290-353-9/- 

(*) Fra 1. mai 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke gjøres 

tilgjengelige på unionsmarkedet. 

(**) Fra 1. mai 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke gjøres 

tilgjengelige på unionsmarkedet.» 

2) I tabellen i vedlegg III tilføyes følgende poster: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i 

bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«308 Ekstrakt av 

blomster fra 

Tagetes minuta(*) 

Olje av blomster 

fra Tagetes 

minuta(**) 

Ekstrakt av 

blomster fra 

Tagetes minuta 

Olje av blomster 

fra Tagetes minuta 

91770-75-1 

91770-75-1/8016-

84-0 

294-862-7 

294-862-7 

a) Produkter som 

ikke skylles av 

a) 0,01 % For a) og b): Alfa-tertienyl (tertiofen) i 

ekstraktet/oljen ≤ 0,35 %. 

For a): Skal ikke brukes i solbeskyttelses-

midler og produkter som markedsføres med 

tanke på eksponering for naturlig/kunstig 

UV-lys. 

For a) og b): Når det gjelder kombinert bruk 

med Tagetes patula (post 309), skal samlet 

kombinert innhold av Tagetes i bruksklart 

preparat ikke overstige grenseverdiene for 

konsentrasjon fastsatt i kolonne g). 

 

b) Produkter som 

skylles av 

b) 0,1 % 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i 

bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

309 Ekstrakt av 

blomster fra 

Tagetes 

patula(***) 

Olje av blomster 

fra Tagetes 

patula(****) 

Ekstrakt av 

blomster fra 

Tagetes patula 

Olje av blomster 

fra Tagetes patula 

91722-29-1 

91722-29-1/8016-

84-0 

294-431-3 

294-431-3/- 

a) Produkter som 

ikke skylles av 

a) 0,01 % For a) og b): Alfa-tertienyl (tertiofen) i 

ekstraktet/oljen ≤ 0,35 %. 

For a): Skal ikke brukes i solbeskyttelses-

midler og produkter som markedsføres med 

tanke på eksponering for naturlig/kunstig 

UV-lys. 

For a) og b): Når det gjelder kombinert 

bruk med Tagetes minuta (post 308), skal 

samlet kombinert innhold av Tagetes i 

bruksklart preparat ikke overstige grense-

verdiene for konsentrasjon fastsatt i 

kolonne g). 

 

b) Produkter som 

skylles av 

b) 0,1 % 

(*) Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske 

produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

(**) Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske 

produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

(***) Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske 

produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

(****) Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske 

produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.» 

 



Nr. 66/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2018/779 

av 19. februar 2018 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte sandwichplater til bruk i 

bærende konstruksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(*) 

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 28 og artikkel 60 

bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det finnes ikke en relevant beslutning om vurdering og verifisering av ytelse for metallbelagte sandwichplater til bruk i 

bærende konstruksjoner («sandwichplater»). Det er derfor nødvendig å fastsette hvilke systemer for vurdering og 

verifisering av ytelsen som gjelder for sandwichplater. 

2) Denne beslutning bør gjelde bare for produkter som ikke omfattes av andre tilsvarende rettsakter i unionsretten. Den bør 

derfor ikke gjelde for metallbelagte sandwichplater som ikke er beregnet på bruk i bærende konstruksjoner, ettersom de 

allerede omfattes av kommisjonsvedtak 98/436/EF(2) og kommisjonsvedtak 98/437/EF(3). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner. 

Artikkel 2 

Sandwichplatene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres når det gjelder deres ytelse i forhold til deres vesentlige 

egenskaper i samsvar med systemene angitt i vedlegget. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 19. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 29.5.2018, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 98/436/EF av 22. juni 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til taktekkingsmateriale, overlys, takvindauge og tilhøyrande varer (EFT L 194 av 10.7.1998, s. 30). 

(3) Kommisjonsvedtak 98/437/EF av 30. juni 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til innvendige og utvendige veggkledningar og himlingskledningar (EFT L 194 av 10.7.1998, s. 39). 

2019/EØS/66/24 
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VEDLEGG 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper knyttet til grunnleggende krav nr. 1 til byggverk (mekanisk motstandsevne og 

stabilitet) 

Produkt og tiltenkt bruk Gjeldende system 

Metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner 2+ 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

For alle produkter angitt i første kolonne i tabell 1 skal systemene for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse, avhengig 

av deres undergrupper, bestemmes i henhold til følgende: 

Undergruppe av produkt Gjeldende system 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart trinn i produksjonsprosessen leder til en 

forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning (f.eks. tilsetning av brannhemmende midler 

eller en begrensning av organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende europeisk rettslig grunnlag for å klassifisere 

deres ytelse ved brannpåvirkning uten prøving 
4 

Produkter som ikke tilhører undergruppene angitt i rad 1 og 2 3 

Tabell 3 

For alle andre vesentlige egenskaper 

Produkt og tiltenkt bruk Gjeldende system 

Metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner 3 

 



Nr. 66/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2018/725 

av 16. mai 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling, av nr. 13 i del III i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til krom VI(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2009/48/EF fastsettes en grenseverdi for krom VI i avskrapet leketøymateriale slik som malinger på 

leketøy, harde og myke polymerer, tre, tekstiler og annet. Den gjeldende grenseverdien (0,2 mg/kg) er basert på en 

tilnærmet sikker dose på 0,0053 μg krom VI per kg kroppsvekt per dag, foreslått av Office of Environmental Health 

Hazards Assessment (OEHHA) i Californias miljøvernbyrå(2). 

2) På anmodning fra Europakommisjonen vurderte Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER) i 2015 

kreftrisikoen ved oral eksponering for krom VI. I sin uttalelse om krom VI i leketøy vedtatt 22. januar 2015(3) 

rapporterte SCHER å ha gjennomgått blant annet OEHHAs tekniske støttedokument om folkehelsemålet for krom VI i 

drikkevann(4) samt en undersøkelse fra De forente staters National Toxicology Programme (NTP)(5). SCHER anså 

0,0002 μg krom VI per kg kroppsvekt per dag, som ifølge OEHHA kan forbindes med ett ytterligere krefttilfelle per 

million, som en egnet tilnærmet sikker dose. 

3) Ettersom barn også eksponeres for krom VI gjennom andre kilder enn leketøy, bør bare en viss prosentandel av 

tilnærmet sikker dose ligge til grunn ved beregning av grenseverdien for krom VI. Det maksimale bidraget fra leketøy til 

det daglige inntaket av krom VI som anbefales av Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø i dens 

uttalelse fra 2004(6), er 10 %. Denne prosentdelen ble bekreftet to ganger av Vitenskapskomiteen for helse- og 

miljørisiko i 2010(7)(8). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 17.5.2018, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 190/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) OEHHA (1999). Public health goal for chromium in drinking water. Pesticide and Environmental Toxicology Section, Office of 

Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency. Februar 1999. Nevnt i: Chemicals in Toys. A 

general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements RIVM report 320003001/2008. National Institute 

for Public Health and the Environment (RIVM), Nederland, s. 114, tabell 8-1. 

(3) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER), uttalelse om «Chromium VI in toys». Vedtatt 22. januar 2015. http://ec.europa.eu/ 

health/sites/health/files/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_167.pdf 

(4) OEHHA (2011). Public health goals for chemicals in drinking water. Hexavalent chromium (Cr VI). http://oehha.ca.gov/water/ 

phg/072911Cr6PHG.html 

(5) National Toxicology Program (2008). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium Dichromate Dihydrate (CAS No 7789-12-0) in 

F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Drinking Water Studies). NTP TR 546, NIEHS, Research Triangle Park, NC. NIH Publication  

No 08-5887. 

(6) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE). Uttalelse om «Assessment of the bioavailability of certain elements in 

toys». Vedtatt 22. juni 2004. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf 

(7) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER). Uttalelse om «Risk from organic CMR substances in toys». Vedtatt 18. mai 2010. 

(8) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER). Uttalelse om «Evaluation of the Migration Limits for Chemical Elements in 

Toys». Vedtatt 1. juli 2010. 
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4) I betraktning 22 i direktiv 2009/48/EF foreslås det dessuten at det fastsettes halvparten så høye grenseverdier for krom 

VI og andre kjemiske stoffer som er særlig giftige, som de verdiene som den relevante vitenskapskomiteen anser som 

sikre, for å sikre at det bare forekommer spor som er forenlige med god framstillingspraksis. 

5) Ved å bruke 10 % av tilnærmet sikker dose, multiplisert med gjennomsnittsvekten til et barn under tre år, som er vurdert 

til 7,5 kg, dividert med den daglige mengden avskrapet leketøymateriale som inntas, som anslås til 8 mg per dag, 

multiplisert med 
1

2
, foreslo SCHER i ovennevnte uttalelse om krom VI i leketøy 0,0094 mg/kg som en revidert 

grenseverdi for krom VI i avskrapet leketøymateriale. 

6) Overholdelse av den foreslåtte grenseverdien kan imidlertid ikke kontrolleres med prøvingsmetoden i europeisk 

standard EN 71-3:2013+A1:2014, som det vises til i Den europeiske unions tidende(1). Den foreslåtte grenseverdien er 

nesten seks ganger lavere enn den laveste konsentrasjonen som med sikkerhet kan mengdebestemmes med 

prøvingsmetoden i standarden, som er 0,053 mg/kg. 

7) På sitt møte 14. oktober 2016 anbefalte undergruppen for kjemikalier i ekspertgruppen for sikkerhetskrav til leketøy 

nedsatt av Kommisjonen(2) under disse omstendighetene å senke grenseverdien for krom VI fra nåværende 0,2 mg/kg til 

0,053 mg/kg. Undergruppen for kjemikalier anbefalte også å gjennomgå tilgjengelige prøvingsmetoder for krom VI 

annethvert år for om mulig å identifisere en prøvingsmetode som på en pålitelig måte kan måle enda lavere 

konsentrasjoner, inntil grenseverdien foreslått av SCHER er nådd. 

8) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) gjennomgår for tiden prøvingsmetoden i standard EN 71-3 med 

hensyn til å forbedre påvisningen av krom VI. En revidert prøvingsmetode forventes å være tilgjengelig om kort tid, og 

skal gjøre det mulig på en pålitelig måte å måle konsentrasjoner ned til 0,0025 mg/kg. Det ville da være mulig 

ytterligere å skjerpe grenseverdien for krom VI i avskrapet leketøymateriale. 

9) Direktiv 2009/48/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for leketøys sikkerhet. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I nr. 13 i del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF skal posten for krom VI lyde: 

Grunnstoff 

mg/kg 

i tørt, sprøtt, pulverlignende eller 

bøyelig leketøymateriale 

mg/kg 

i flytende eller klebrig 

leketøymateriale 

mg/kg 

i avskrapet leketøymateriale 

«Krom (VI) 0,02 0,005 0,053» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 17. november 2019 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 18. november 2019. 

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.  

  

(1) EUT C 378 av 13.11.2015, s. 1. 

(2) Se Kommisjonens register over ekspertgrupper, ekspertgruppen for sikkerhetskrav til leketøy (E01360). http://ec.europa.eu/ 

transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360 
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Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2017/1936 

av 18. oktober 2017 

om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den senere tids terrorangrep og hendelser viser at hjemmelagde eksplosiver fortsatt utgjør en stor trussel i Europa. Til 

tross for innsatsen for å begrense og kontrollere tilgangen til utgangsstoffer for eksplosiver, er de fortsatt tilgjengelige 

og brukes til å framstille hjemmelagde eksplosiver. 

2) I resolusjon 2370 (2017) fra FNs sikkerhetsråd understrekes viktigheten av å hindre terrorister i å bruke eller få tilgang 

til råstoffer og komponenter til framstilling av eksplosiver, og etterlyses økt årvåkenhet, herunder gjennom deling av 

god praksis, utveksling av opplysninger over landegrensene og opprettelsen av partnerskap. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013(1) fastsetter harmoniserte regler for tilgjengeliggjøring, 

innførsel, besittelse og bruk av stoffer eller stoffblandinger som kan misbrukes til ulovlig framstilling av eksplosiver, for 

å begrense allmennhetens tilgang til disse stoffene eller stoffblandingene og sikre hensiktsmessig melding om 

mistenkelige transaksjoner i hele forsyningskjeden. 

4) Korrekt anvendelse av forordning (EU) nr. 98/2013 av alle medlemsstater er nødvendig for å nå forordningens mål om å 

bedre det frie varebyttet av kjemiske stoffer og stoffblandinger i det indre marked og fjerne konkurransevridninger, 

samtidig som den offentlige sikkerheten ivaretas. Det vil også fremme målene i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2017/541(2) om å hindre terrorhandlinger som innebærer framstilling, besittelse, erverv, transport, distribusjon eller bruk 

av eksplosiver, samt opplæring i framstilling eller bruk av eksplosiver. 

5) Denne rekommandasjon har som mål å sikre at målet for forordning (EU) nr. 98/2013 kan oppnås på en mer effektiv 

måte, ved å gi veiledning til medlemsstatene om anvendelsen av forordningen. Denne rekommandasjon utfyller 

retningslinjene(3) vedtatt av Kommisjonen og Den faste komité for utgangsstoffer(4) og tar hensyn til drøftingene i 

denne komiteen og i en rekke regionale arbeidsgrupper for medlemsstatenes myndigheter i 2016 og 2017. 

6) Allmennhetens tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver bør begrenses for å hindre at terrorister kommer i besittelse av 

eksplosiver. Forordning (EU) nr. 98/2013 begrenser privatpersoners tilgang til og bruk av sju kjemiske stoffer 

(utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 98/2013)(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 24.10.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver 

(EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541 av 15. mars 2017 om bekjempelse av terrorisme, erstatning av Rådets rammebeslutning 

2002/475/JIS og endring av rådsbeslutning 2005/671/JIS (EUT L 88 av 31.3.2017, s. 6). 

(3) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-

precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf 

(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail=3245 

(5) Hydrogenperoksid, nitrometan, salpetersyre, kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat og natriumperklorat i en høyere konsentrasjon 

enn den tilsvarende grenseverdien fastsatt i vedlegg I, herunder en stoffblanding eller et annet stoff som inneholder et slikt oppført stoff i 

en høyere konsentrasjon enn den tilsvarende grenseverdien. 
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7) Uten at det berører dette forbudet, kan medlemsstatene beslutte å gi allmennheten tilgang til disse stoffene bare gjennom 

en ordning med lisenser og registrering. Per 1. januar 2017 har 16 medlemsstater innført lisens- og/eller registre-

ringsordninger i stedet for et forbud(1). I disse medlemsstatene har allmennheten derfor fortsatt tilgang til og kan bruke 

utgangsstoffer og -stoffblandinger for eksplosiver som omfattes av restriksjoner. 

8) Medlemsstatene bør identifisere og fremme lavere konsentrasjoner og alternative stoffer som medfører mindre risiko for 

sikkerheten, og fastsette vilkår for lagring av utgangsstoffer for eksplosiver. Medlemsstater som har en lisensordning, 

bør foreta en vandelskontroll av personer som søker om lisens. 

9) Denne rekommandasjon etterlyser også bedre håndheving av begrensningene og kontrollene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 98/2013 og samarbeid på tvers av sektorer. Ved å øke bevisstheten blant alle aktører i forsyningskjeden, herunder 

dem som opererer på nett, vil de være bedre i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til forordning (EU)  

nr. 98/2013. 

10) Med forbehold for de rettslige rammene for utveksling av opplysninger over landegrensene i forbindelse med 

strafferettslig etterforskning av terrorhandlinger(2) eller på tollområdet(3) oppfordrer denne rekommandasjon til 

utveksling av opplysninger om mistenkelige transaksjoner, svinn, tyveri og andre mistenkelige hendelser eller 

lisenssøknader, når disse synes å ha et grensekryssende aspekt. 

11) Selv om det ved de seneste angrepene og hendelsene først og fremst er blitt brukt triacetontriperoksid (TATP), gjelder 

trusselen et bredere spekter av hjemmelagde eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver. Unionen og medlemsstatene 

må fortsatt årvåkent følge med på og reagere på utviklingen på dette området, i samarbeid med relevante berørte parter 

og brukere. 

12) Etter vedtakelsen av forordningen har Kommisjonen overvåket og tilrettelagt anvendelsen av den i nært samarbeid med 

Den faste komité for utgangsstoffer. I februar 2017 vedtok Kommisjonen en rapport(4) som konkluderte med at selv om 

ikrafttredelsen av forordningen har bidratt til å redusere trusselen som utgangsstoffer for eksplosiver utgjør i Europa, er 

det nødvendig å identifisere tiltak og handlinger som styrker kontrollordningen for hjemmelagede eksplosiver. I mai 

2017 startet Kommisjonen arbeidet med å gjennomgå forordningen(5) om utgangsstoffer for eksplosiver gjennom en 

evaluering som følges av en konsekvensanalyse i første halvdel av 2018. Vurderingen vil omfatte en granskning av 

forordningens relevans, formålstjenlighet, effektivitet, sammenheng og merverdi, samt påvisning av problemer og 

hindringer som kan kreve ytterligere tiltak. Konsekvensanalysen vil omfatte en granskning av ulike politiske alternativer 

for å håndtere eventuelle problemer og hindringer som er påvist. I påvente av resultatet av denne gjennomgåelsen er 

anbefalingen i rekommandasjonen at medlemsstatene umiddelbart treffer tiltak for effektivt å begrense allmennhetens 

tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver innenfor rammen av den eksisterende forordningen. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

Begrensning av allmennhetens tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver 

1. Medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak i henhold til forordning (EU) nr. 98/2013 for å begrense allmennhetens 

tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver og hindre at terrorister får tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver, samt sikre 

hensiktsmessig melding om mistenkelige transaksjoner i hele forsyningskjeden. For dette formål bør medlemsstatene nøye 

vurdere hvorvidt ordningen de har innført med forbud, lisens eller registrering faktisk oppfyller disse målene. 

Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om resultatene av vurderingen innen fire måneder etter vedtakelsen av denne 

rekommandasjon. Disse opplysningene vil inngå i vurderingen av mulige ytterligere tiltak på EU-plan. 

  

(1) Rapport fra Kommisjonen om anvendelsen av, og delegering av myndighet i henhold til, europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, KOM(2017) 103 endelig utgave av 28. februar 2017. 

(2) Rådsbeslutning 2005/671/JIS av 20. september 2005 om utveksling av opplysninger og samarbeid i forbindelse med terrorhandlinger (EUT 

L 253 av 29.9.2005, s. 22). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 515/97 av 13. mars 1997 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om 

samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av toll- og landbruksbestemmelsene (EFT L 82 av 22.3.1997, s. 1). 

(4) Rapport fra Kommisjonen om anvendelsen av, og delegering av myndighet i henhold til, europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, KOM(2017) 103 endelig utgave av 28. februar 2017. 

(5) https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-

precursors_en 
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2. Medlemsstatene bør i tillegg snarest mulig 

a) fremme og, dersom det er mulig og hensiktsmessig, kreve bruk av alternative stoffer eller lavere konsentrasjoner som 

kan benyttes til samme rettmessige formål med mindre risiko for sikkerheten, 

b) fastsette sikkerhetsvilkår for lagring av utgangsstoffer for eksplosiver for markedsdeltakere, yrkesbrukere og 

privatpersoner som lovlig besitter utgangsstoffer for eksplosiver, 

c) gi markedsdeltakere klare retningslinjer for hvordan de hensiktsmessig og effektivt kan kontrollere om en person er en 

privatperson eller ikke. For dette formål kan medlemsstatene anvende begrepet «yrkesbruker», som innebærer at en 

person har behov for en utgangsstoff for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, i forbindelse med nærings-, 

forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

d) dersom en lisensordning er opprettet i henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 98/2013, foreta vandelskontroll 

av personer som søker om lisens, og særlig kontrollere strafferegisteret i alle stater der søkeren har bodd i løpet av de 

fem foregående årene, og 

e) innføre inspeksjonssystemer for å identifisere manglende overholdelse fra markedsdeltakernes side. 

Styrking av samarbeidet og kontakt med forsyningskjeden 

3. For å styrke samarbeidet og kontakten med forsyningskjeden bør medlemsstatene 

a) tilby opplæring for å sikre at politi, utrykningspersonell og tollmyndigheter i embets medfør er i stand til å gjenkjenne 

utgangsstoffer og -stoffblandinger for eksplosiver, og kan reagere raskt og korrekt på mistenkelig aktivitet, 

b) i tillegg til eksisterende rapporteringskrav i artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 98/2013, oppmuntre sluttbrukere av 

utgangsstoffer for eksplosiver til melde om betydelig svinn og tyveri, 

c) i den utstrekning det ikke allerede er omfattet av eksisterende forpliktelser i unionsregelverket, utveksle opplysninger 

med andre berørte medlemsstater om mistenkelige transaksjoner, svinn, tyveri og andre mistenkelige hendelser eller 

lisenssøknader, når disse kan ha grensekryssende aspekter, snarest mulig og i samsvar med nasjonal rett og relevante 

internasjonale juridiske virkemidler, og 

d) identifisere alle relevante sektorer, herunder dem som opererer på nett, treffe holdningsskapende tiltak tilpasset 

særtrekkene ved hver enkelt sektor og opprettholde en dialog med forsyningskjeden og med sluttbrukere for å øke 

kunnskapen om legitime yrkesmessige og ikke-yrkesmessige bruksområder for utgangsstoffer for eksplosiver. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Julian KING 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/633 

av 24. april 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 109a nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800(2) har fem nye eksterne kredittvurde-

ringsinstitusjoner blitt registrert eller fått tillatelse. Det er derfor nødvendig å endre vedlegget til nevnte 

gjennomføringsforordning for å plassere kredittvurderingene til disse eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som nylig 

har blitt registrert eller fått tillatelse, på en objektiv skala for risikoklasser. 

2) Registreringen av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon er trukket tilbake etter vedtakelsen av gjennomførings-

forordning (EU) 2016/1800. Den avregistrerte institusjonen bør derfor fjernes fra vedlegget til nevnte gjennomførings-

forordning. 

3) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

4) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3), interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(4) og interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(5). 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 

Vedlegget til forordning (EU) 2016/1800 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 25.4.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 192/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

2019/EØS/66/27 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 105 av 25.4.2018, s. 8–13.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/637 

av 20. april 2018 

om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for 

jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet, med 

omsyn til relevante tekniske vilkår for tingas internett 

[meld under nummeret K(2018) 2261](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i 

Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særleg artikkel 4 nr. 3, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Medlemsstatane har vurdert kor effektiv bruken av 900 MHz- og 1 800 MHz-banda er, med sikte på at dei skal omfatte 

ny teknologi og sikre den tekniske kompatibiliteten med GSM-systemet og andre system for trådlaust breiband på ein 

høveleg måte i samsvar med direktiv 87/372/EØF(2). 

2) Tingas internett (IoT – Internet of Things) viser vanlegvis til ei samankopling via internett av einingar som er integrerte 

i daglegdagse gjenstandar, noko som gjer det mogleg for desse gjenstandane å utveksle data. Eit trådlaust IoT kan òg 

verkeleggjerast gjennom elektroniske kommunikasjonstenester som byggjer på mobilteknologi som vanlegvis nyttar 

løyvebaserte spektrum. Trådlaust IoT kan nyttast av ei rekkje industrisektorar, til dømes energisektoren eller 

bilindustrien, og er avhengig av tilgang til spektrum. 

3) Ifølgje vegkartet «Spectrum Roadmap for IoT»(3) frå gruppa for radiospektrumpolitikk (RSPG), som vart oppnemnd 

ved kommisjonsavgjerd 2002/622/EF(4), kan frekvensband som er tildelte elektroniske kommunikasjonstenester 

(mobilnett), òg nyttast til nye IoT-applikasjonar og -tenester. EU-harmoniserte frekvensband som vert nytta til å levere 

bakkebaserte trådlause breibandstenester for elektronisk kommunikasjon i mobilnett, kan difor vere ein viktig ressurs 

for trådlaust IoT. Gruppa for radiospektrumpolitikk slo fast at dei harmoniserte tekniske vilkåra for bruken av desse 

banda bør ta omsyn til krava som er knytte til trådlaust IoT, i tråd med prinsippet om teknologinøytralitet. 

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket gav Kommisjonen 14. juli 2017 Den europeiske post- og 

telekonferansen (CEPT) mandat til å gjennomgå dei harmoniserte tekniske vilkåra for bruk av 900 MHz- og  

1 800 MHz-banda til bakkebaserte trådlause breibandstenester for elektronisk kommunikasjon med sikte på at desse 

frekvensbanda òg skal kunne nyttast av tingas internett. I dette mandatet vart det særleg lagt vekt på at det i samsvar 

med rapport 266 frå CEPT-utvalet for elektronisk kommunikasjon ikkje er behov for å endre dei tekniske vilkåra som 

byggjer på FDD-dupleksmodus (FDD – Frequency Division Duplex) eller dei minst restriktive tekniske vilkåra (BEM – 

Block-Edge Masks) i andre EU-harmoniserte frekvensband, for å tillate bruk av IoT. 

5) På grunnlag av dette mandatet la CEPT 13. mars 2018 fram rapport 66 (CEPT-rapporten) for Kommisjonen. I denne 

rapporten vart det identifisert følgjande trådlause IoT-teknologiar som er knytte til kommunikasjonssystem for mobile 

breiband (mobiltelekommunikasjon), og som Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjon 

(ETSI)(5) nyleg har spesifisert: Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 25.4.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 87/372/EØF av 25. juni 1987 om avsetting av frekvensbånd for samordnet innføring av et felleseuropeisk digitalt offentlig 

landmobilt kommunikasjonssystem i Fellesskapet (TEF L 196 av 17.7.1987, s. 85). 

(3) Dokument RSPG17-006 final av 9. november 2016. 

(4) Kommisjonsbeslutning 2002/622/EC av 26. juli 2002 om opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk (TEF L 198 av 27.7.2002, 

s. 49). 

(5) Svarar til standardar opp til og med 3GPP Release 13. 

2019/EØS/66/28 
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(LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) og Narrowband IoT (NB-IoT). I CEPT-

rapporten vert det ikkje identifisert relevante trådlause IoT-teknologiar som er knytte til UMTS-system. 

6) Dei førnemnde IoT-mobilteknologiane kan nyttast i tre driftstilstandar: a) uavhengig av leveringa av trådlause 

breibandstenester for elektronisk kommunikasjon («frittståande»), b) gjennom reservering av ein del av dei ressursane 

som finst i ei frekvensblokk som leverer trådlause breibandstenester for elektronisk kommunikasjon («innanfor bandet») 

eller c) på sida av ei frekvensblokk som leverer trådlause breibandstenester for elektronisk kommunikasjon 

(«verneband»). 

7) Ifølgje CEPT-rapporten er EC-GSM-IoT ein integrert del av GSM-systemet i medhald av direktiv 87/372/EØF. 

Teknologien har dei same spektrumeigenskapane som GSM-systemet og kan takast i bruk innanfor bandet eller 

frittståande. EC-GSM-IoT oppfyller difor dei tekniske vilkåra for eit GSM-system utan at det er naudsynt å endre desse 

vilkåra. 

8) I CEPT-rapporten vert det lagt vekt på at dei to teknologiane LTE-MTC og LTE-eMTC berre støttar bruk innanfor 

bandet, der krava til sendaren er like strenge eller strengare enn for eit LTE-system. LTE-MTC og LTE-eMTC oppfyller 

difor dei tekniske vilkåra for eit LTE-system utan at det er naudsynt å endre desse vilkåra. 

9) Når det gjeld NB-IoT, slår CEPT-rapporten fast at alle tre driftstilstandane kan nyttast, det vil seie bruk innanfor bandet, 

frittståande bruk eller bruk av verneband. Det vert tiltrådd ei endring av dei tekniske vilkåra for bruk av 900 MHz- og  

1 800 MHz-banda med omsyn til driftstilstandane frittståande bruk og bruk av verneband. 

10) ETSI har vedteke harmoniserte standardar for å gje grunnlag for samsvar med artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/53/EU(1) («direktivet om radioutstyr»), slik at trådlause IoT-teknologiar i dei tre driftstilstandane vert 

omfatta. 

11) Ifølgje CEPT-rapporten er det ikkje påvist uløyselege samordningsvanskar over landegrensene medlemsstatane imellom 

som følgje av innføring av dei førnemnde trådlause IoT-teknologiane i 900 MHz- og 1 800 MHz-frekvensbanda. 

12) Resultatet av det arbeidet som er utført i medhald av det mandatet CEPT har fått, bør snarast mogleg innarbeidast i EU-

retten ettersom det er aukande etterspurnad i marknaden etter trådlause IoT-applikasjonar, så framt mobil IoT-bruk i 

900 MHz- og 1 800 MHz-frekvensbanda gjev tilstrekkeleg vern for eksisterande system i dei tilgrensande banda. 

13) Kommisjonsvedtak 2009/766/EF(2), som gjeld dei ulike typane bakkebaserte system som kan nytte 900 MHz- og  

1 800 MHz-banda, bør difor endrast. 

14) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Radiospektrumutvalet. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/766/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) Artikkel 2 bokstav a) skal lyde: 

«a) «GSM-system» eit elektronisk kommunikasjonsnett slik det er fastsett i ETSI-standardane, særleg EN 301 502, EN 

301 511 og EN 301 908-18, medrekna Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT),» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (TEU L 153 av 22.5.2014, s. 62). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/766/EF av 16. oktober 2009 om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte system 

som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet (TEU L 274 av 20.10.2009, s. 32). 
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2) I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1. 1 800 MHz-bandet skal tildelast og gjerast tilgjengeleg for 

a) GSM-systema, med unntak av EC-GSM-IoT, innan 9. november 2009, 

b) EC-GSM-IoT innan 30. september 2018.» 

3) Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

900 MHz-bandet skal tildelast og gjerast tilgjengeleg for EC-GSM-IoT innan 30. september 2018.» 

4) Vedlegget til vedtak 2009/766/EF vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 20. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

LISTE OVER BAKKEBASERTE SYSTEM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 3 OG ARTIKKEL 4 NR. 2 

Dei tekniske parametrane nedanfor skal vere ein viktig del av dei vilkåra som er naudsynte for å sikre sameksistens dersom det 

ikkje finst to- eller fleirsidige avtaler mellom nærliggjande nett; dette skal likevel ikkje vere til hinder for å nytte mindre strenge 

tekniske parametrar dersom operatørane av slike nett vert samde om dette. 

System Tekniske parametrar Gjennomføringsfristar 

UMTS, slik det er fastsett i ETSI-

standardane, særleg EN 301 908-

1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 

og EN 301 908-11 

1. Berebølgjeavstand på minst 5 MHz mellom to nærliggjande 

UMTS-nett. 

2. Berebølgjeavstand på minst 2,8 MHz mellom eit UMTS-nett 

og eit nærliggjande GSM-nett. 

9. mai 2010 

LTE(1), slik det er fastsett i ETSI-

standardane, særleg EN 301 908-

1, EN 301 908-13, EN 301 908-

14, EN 301 908-15 og EN 301 

908-18 

1. Ein frekvensavstand på minst 200 kHz mellom LTE-

bandgrensa og bandgrensa til GSM-berebølgja mellom eit 

LTE-nett og eit nærliggjande GSM-nett. 

2. Ingen frekvensavstand krevst mellom LTE-bandgrensa og 

bandgrensa til UMTS-berebølgja mellom eit LTE-nett og eit 

nærliggjande UMTS-nett. 

3. Ingen frekvensavstand krevst mellom LTE-bandgrensene 

mellom to nærliggjande LTE-nett. 

31. desember 2011, men 

30. september 2018 for 

LTE-MTC og LTE-

eMTC 

WiMAX, slik det er fastsett i 

ETSI-standardane, særleg EN 301 

908-1, EN 301 908-21 og EN 301 

908-22 

1. Ein frekvensavstand på minst 200 kHz mellom WiMAX-

bandgrensa og bandgrensa til GSM-berebølgja mellom eit 

WiMAX-nett og eit nærliggjande GSM-nett. 

2. Ingen frekvensavstand krevst mellom WiMAX-bandgrensa 

og bandgrensa til UMTS-berebølgja mellom eit WiMAX-nett 

og eit nærliggjande UMTS-nett. 

3. Ingen frekvensavstand krevst mellom WiMAX-bandgrensene 

mellom to nærliggjande WiMAX-nett. 

31. desember 2011 

Narrowband IoT (NB-IoT), slik 

det er fastsett i ETSI-standardane, 

særleg EN 301 908-1, EN 301 

908-13, EN 301 908-14, EN 301 

908-15 og EN 301 908-18 

1. Frittståande bruk: 

— Ein frekvensavstand på minst 200 kHz mellom den 

frittståande NB-IoT-bandgrensa i eit nett og 

UMTS/LTE-bandgrensa i eit nærliggjande nett. 

— Ein frekvensavstand på minst 200 kHz mellom den 

frittståande NB-IoT-bandgrensa i eit nett og GSM-band-

grensa i eit nærliggjande nett. 

2. Bruk innanfor bandet: Dei same parametrane som for LTE. 

3. Bruk av verneband: Ein frekvensavstand på minst 200 kHz 

mellom NB-IoT-bandgrensa og operatørblokkgrensa, sam-

stundes som det vert teke omsyn til eksisterande verneband 

mellom operatørblokkgrensene eller grensa til driftsbandet 

(grenser til andre tenester). 

30. september 2018 

(1) Omfattar LTE Machine Type Communications (LTE-MTC) og LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), som kan 

nyttast på same tekniske vilkår som dei som gjeld for bruk av LTE.» 

 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/105 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/661 

av 26. april 2018 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for 

jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, med hensyn til utvidelse i de 

harmoniserte frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz 

(meddelt under nummer K(2018) 2286)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(2) opprettes et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

der det settes som mål å på grunnlag av spektrumfortegnelsen identifisere minst 1 200 MHz egnet spektrum for trådløse 

bredbåndstjenester i Unionen innen 2015, herunder spektrum som allerede er i bruk. 

2) I sin uttalelse om strategiske utfordringer som Europa står overfor når det gjelder den økende etterspørselen etter 

spektrum til trådløst bredbånd(3), datert 20. februar 2013, anbefalte gruppen for radiospektrumpolitikk å vurdere bruk av 

frekvensbåndet 1 427–1 452 MHz til trådløst bredbånd etter 2015 som en utvidelse av frekvensbåndet 1 452–1 492 

MHz. I sin uttalelse framhevet gruppen for radiofrekvenspolitikk dessuten utfordringer forbundet med eventuell 

utpeking av frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 518 MHz til trådløst bredbånd, knyttet til eksisterende bruk 

til militære formål og bakkebaserte faste trådløstjenester. Gruppen for radiofrekvenspolitikk foreslo å fortsette å vurdere 

bruk av frekvensbåndet 1 492–1 518 MHz, avhengig av utfallet av verdens radiokonferanse i 2015 (WRC-15). 

3) På WRC-15 ble frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 518 MHz utpekt til internasjonal mobiltelekom-

munikasjon over hele verden. I region 1 i Den internasjonale teleunion, der Den europeiske union inngår, er disse 

frekvensbåndene eller deler av dem tildelt mobiltjenesten unntatt den mobile tjenesten for luftfarten og den faste 

tjenesten, og til romfartstjenesten jord-til-rom, på delt primært grunnlag. I tillegg har noen medlemsstater tildelt 

frekvensbåndet 1 452–1 518 MHz til bruk ved programproduksjon og særlige arrangementer. 

4) Den 15. mars 2017 ga Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for ytterligere frekvensbånd i 1,5 GHz-

frekvensområdet, nærmere bestemt 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 518 MHz, for å fremme bruken av dem til trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen. 

5) Den 16. November 2017 avga CEPT på bakgrunn av dette mandatet rapport nummer 65(4) med forslag til harmoniserte 

tekniske vilkår for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon med bare nedforbindelse i 

frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz, idet det tas hensyn til den unionsomfattende utpekingen av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 30.4.2018, s. 127, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) 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). 

(3) RSPG-dokument 13-521 rev1. 

(4) CEPT-rapport 65, godkjent 17. November 2017, rettet 2. mars 2018. 

2019/EØS/66/29 
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frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz på harmoniserte tekniske vilkår til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske 

kommunikasjonstjenester i henhold til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750(1). 

6) En unionsomfattende utpeking av frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz bare til nedforbindelse for 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon bør bidra til å oppnå spektrummålet i programmet for 

radiospektrumpolitikk for trådløst bredbånd ved å gi tilgang til ytterligere 50 MHz av spekteret. Bruk bare til 

nedforbindelse er viktig for å håndtere asymmetri i datatrafikken ved å øke nedforbindelseskapasiteten for trådløse 

bredbåndssystemer, også til levering av 5G-tjenester. 

7) I tråd med anbefalingene i CEPT-rapport 65 bør medlemsstatene ha fleksibilitet til på nasjonalt plan å bruke deler av 

frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz til å oppfylle internasjonale militære avtaler(2) eller for å dekke 

spesifikke nasjonale behov for fortsatt drift av bakkebaserte faste trådløstjenester i et begrenset tidsrom. I denne forbindelse 

understrekes det i rapporten at drift av mobile og faste tjenester i samme frekvensbånd ikke er mulig. Omfordelingen av 

disse frekvensbåndene på nasjonalt plan for å dekke nasjonal etterspørsel etter trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon med bare nedforbindelse er derfor en kompleks prosess som krever en egnet tidsramme. 

8) Når medlemsstatene utøver nasjonal fleksibilitet, bør de prioritere å gi trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon med bare nedforbindelse tilgang til tilgrensende spektrum, herunder frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz, 

for å legge til rette for større kanalbåndbredde for 5G-tjenester, stordriftsfordeler for utstyr, sameksistens med tjenester i 

tilstøtende bånd samt samordning av frekvenser. 

9) Uten at det berører medlemsstatenes rett til å tilrettelegge radiospektrumbruk av hensyn til offentlig orden, offentlig 

sikkerhet og forsvar i henhold til artikkel 1 nr. 4 i radiospektrumvedtaket, bør medlemsstatene i størst mulig grad tildele 

frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon 

med bare nedforbindelse. 

10) Levering av trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon med bare nedforbindelse i hele frekvensbåndet  

1 427–1 517 MHz bør bygge på en enhetlig og harmonisert kanalfordeling og minst mulig restriktive tekniske vilkår, for 

å fremme det felles marked, redusere skadelig interferens og sikre samordning av frekvenser. 

11) De tekniske vilkårene og ordningene som foreslås i CEPT-rapport 65 omfatter også sameksistens mellom trådløse 

bredbåndstjenester og tjenester i tilstøtende frekvensbånd. 

12) Særlig skal tekniske vilkår og ordninger, f.eks. effektgrenser for uønsket sending, sikre at bruk av trådløst bredbånd i 

frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz gir egnet vern av radioastronomitjenester og satellittjenester for passiv jordobservasjon i 

frekvensbåndet 1 400–1 427 MHz og satellittbaserte mobiltjenester i frekvensbåndet 1 518–1 559 MHz. Det kan bli 

nødvendig med ytterligere tiltak på nasjonalt plan for å fremme sameksistens med tjenester i de tilstøtende frekvensbåndene 

1 400–1 427 MHz og 1 518–1 559 MHz, f.eks. rundt lufthavner, sjøhavner og bakkestasjoner som brukes for å motta søk- 

og redningssignaler via satellitt. I tillegg er det nødvendig å forbedre mottaksevnen til mobile jordstasjoner i tråd med 

målene og kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(3). 

13) Med tanke på at deler av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz ikke brukes til bakkebaserte kringkastingssystemer, bør 

eksisterende lovgivningsmessige begrensninger på sameksistens med slike tjenester i dette frekvensbåndet fjernes for å 

tillate innføring av trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon med bare nedforbindelse. 

14) Det kan være nødvendig med avtaler mellom forvaltninger om samordning av frekvenser over landegrensene for å sikre 

gjennomføringen av parametrene fastsatt i denne beslutning for å styrke trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon med bare nedforbindelse i frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz, slik at skadelig 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisering av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for 

jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen (EUT L 119 av 12.5.2015, s. 27). 

(2) Frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 518 MHz brukes til landbaserte og maritime militære systemer i henhold til NATO-

avtalen av 2014 om felles sivil og militær bruk av frekvenser (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement – NFJA). I henhold til 

nr. 14 i avtalen skal harmonisering foretatt av NATO og NATOs medlemsstater av bruk av radiofrekvensbånd til militære formål, ikke 

utelukke bruk til sivile formål. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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interferens unngås og spekteret kan brukes på en mer effektiv måte. Berørte CEPT-forvaltninger bør inngå bilaterale 

eller multilaterale avtaler om samordning av frekvenser over landegrensene med hensyn til luftfartstelemetritjenester. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning bør anvendes av medlemsstatene med en overordnet plan om å bidra mest mulig til 

å nå spektrummålet i programmet for radiospektrumpolitikk gjennom å sikre utnyttelse av hele frekvensbåndet 1 427–

1 517 MHz, eller deler av det i tilfelle manglende nasjonal etterspørsel, til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon med bare nedforbindelse. 

16) Medlemsstatene bør framlegge rapport for Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning og bruken av 

frekvensbåndet for å gjøre det lettere å vurdere beslutningens virkning på unionsplan og å gjennomgå beslutningen på nytt 

ved behov. Særlig bør begrunnelsen for å utnytte muligheten for nasjonal fleksibilitet med hensyn til tilgjengeliggjøring av 

spektrum i frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz eller 1 492–1 517 MHz vurderes hvert annet år. Videre bør medlemsstatene 

framlegge rapport hvert annet år om nasjonale tiltak for å fremme sameksistens med radioastronomitjenester og 

satellittjenester for passiv jordobservasjon i frekvensbåndet 1 400–1 427 MHz, og med satellittbaserte mobiltjenester i 

frekvensbåndet 1 518–1 559 MHz. 

17) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 gjøres følgende endringer: 

1) Tittelen skal lyde: «Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisering av 

frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz for bakkebaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester 

i Unionen». 

2) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formålet med denne beslutning er å harmonisere vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet  

1 427–1 517 MHz for bakkebaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen.» 

3) Artikkel 2 nr. 2 skal lyde: 

«2. Senest 1. oktober 2018 skal medlemsstatene tildele og stille til rådighet frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 

1 492–1 517 MHz, eller en del av dem, for bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget.» 

4) Artikkel 2 nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom de tildeler og stiller til rådighet bare en del av frekvensbåndet 1 427–1 452 MHz eller frekvensbåndet 1 492–

1 517 MHz i samsvar med nr. 2, 

a) skal medlemsstatene sørge for at eksisterende bruk opprettholdes i den grad det er strengt nødvendig, og ta sikte på å 

gradvis gjøre disse frekvensbåndene tilgjengelige for bakkebaserte systemer som kan levere trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, 

b) skal medlemsstatene sikre at en slik del av spektrumet sammen med frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz fortrinnsvis 

utgjør et sammenhengende frekvensbånd, 

c) kan medlemsstatene, fram til 1. januar 2023 og lenger dersom ingen nasjonal etterspørsel etter trådløse bredbånds-

tjenester for elektronisk kommunikasjon er påvist i samsvar med artikkel 3 og 6 i beslutning nr. 243/2012/EU, tillate 

bruk av en del av disse frekvensbåndene til fortsatt drift av eksisterende bakkebaserte faste trådløstjenester eller annen 

eksisterende bruk som ikke kan dele bruken av disse frekvensbåndene med trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon.» 
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5) I artikkel 2 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4. Medlemsstatene skal sikre at de bakkebaserte systemene nevnt i denne artikkel gir passende vern til systemer i 

tilstøtende frekvensbånd.» 

6) I artikkel 2 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om samordning over landegrensene for å muliggjøre drift av 

systemene nevnt i nr. 1, 2 og 3, idet det tas hensyn til eksisterende framgangsmåter for regulering, eksisterende rettigheter 

og relevante internasjonale avtaler.» 

7) Ny artikkel 2a skal lyde: 

«Artikkel 2a 

Medlemsstatene skal hvert annet år gjennomgå anvendelsen av artikkel 2 for å sikre at frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz i 

størst mulig grad er tilgjengelig for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon.» 

8) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz og på anmodning eller eget initiativ 

framlegge rapport for Kommisjonen om resultatene for å gjøre det mulig å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov.» 

9) Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Medlemsstatene skal senest 1. november 2018 framlegge rapport for Kommisjonen om anvendelsen av denne beslutning, 

herunder om i hvilken grad frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz er tilgjengelige.» 

10) Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 OG 2 

A. GENERELLE PARAMETRER 

1. Driften i frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz skal begrenses til basestasjonsoverføring (bare nedforbindelse). 

2. Blokkstørrelser i frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz skal tildeles i multiplumer av 5 MHz. Den nedre frekvensgrensen i en 

tildelt blokk skal være på linje med den nedre båndgrensen på 1 427 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra 

denne. 

3. Basestasjonsoverføring skal overholde de tekniske vilkårene i dette vedlegg (block edge mask). 

B. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER – BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt «Block Edge Mask» (BEM), skal brukes for å sikre sameksistens 

mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale avtaler mellom operatørene av slike 

nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes dersom de berørte operatørene eller forvaltningene blir enige om 

det, forutsatt at disse parametrene overholder de tekniske vilkårene for vern av andre tjenester eller anvendelser, også i 

tilstøtende bånd eller i henhold til tverrnasjonale forpliktelser. 

BEM er en spektrummaske som er definert som en funksjon av frekvens i forhold til grensen for en spektrumblokk som en 

operatør har fått bruksrettighet til. Den består av effektgrenser innenfor og utenfor blokken. Effektgrensen innenfor en blokk 

gjelder for en blokk som eies av en operatør. Effektgrensene utenfor blokken får anvendelse på spektrum som brukes til trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz, og som ligger utenfor en blokk som er 

tildelt en operatør. De er angitt i tabell 2. Effektgrensene utenfor båndet får anvendelse på spektrum utenfor den delen av 

frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz som brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon på nasjonalt plan. 

Effektgrenser for sameksistens er definert for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet  

1 427–1 517 MHz for å sikre kompatibilitet mellom disse tjenestene og andre radiotjenester eller -anvendelser, herunder når en 

del av frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz ikke er tildelt til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon. Effektgrensene for sameksistens for tjenester eller anvendelser i tilstøtende bånd (dvs. utenfor det spekteret 

som brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon) er angitt i tabell 3, 4 og 5, og gir også mulighet for 

nasjonal fleksibilitet ved tildeling av spektrum til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet  

1 427–1 517 MHz i henhold til denne beslutning. 

Ytterligere tekniske tiltak eller saksbehandlingstiltak(1) eller begge deler kan anvendes på nasjonalt plan for å sikre 

sameksistens med tjenester og anvendelser i tilstøtende bånd. 

Krav innenfor blokken 

Det er ikke obligatorisk med en grenseverdi for ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) innenfor blokken for basestasjoner, 

unntatt for frekvensblokken 1 512–1 517 MHz som har en grenseverdi som er angitt i tabell 1. For andre frekvensblokker enn 

1 512–1 517 MHz kan medlemsstatene fastsette en EIRP-grenseverdi på høyst 68 dBm/5 MHz som kan økes for bestemte 

anvendelser, f.eks. aggregert spektrumbruk i frekvensbåndet 1 427–1 512 MHz og spektrum i lavere frekvensbånd. 

  

(1) F.eks. ett eller flere av følgende: samordning av frekvensplanlegging, plasseringskoordinering, strengere effektgrenser innenfor båndet for 

basestasjoner og strengere grenseverdier for ekvivalent isotrop utstrålt effekt utenfor båndet for basestasjoner enn det som er angitt i 

tabell 5. 
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Tabell 1 

Høyeste EIRP innenfor blokken per celle(1) for basestasjoner som brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon i frekvensblokken 1 512–1 517 MHz 

  Høyeste EIRP innenfor blokken Målebåndbredde 

1 512–1 517 MHz 58 dBm 5 MHz 

(1) I et område med flere sektorer tilsvarer verdien per «celle» verdien for én av sektorene. 

Forklarende merknad til tabell 1 

Hensikten med disse kravene er å sikre kompatibilitet mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon som 

bruker frekvensblokken 1 512–1 517 MHz, og satellittbaserte mobiltjenester som bruker frekvensbåndet 1 518–1 525 MHz. 

Krav utenfor blokken 

Tabell 2 

BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken per antenne i frekvensbåndet 1 427–1 517 MHz 

Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

–10 til –5 MHz fra nedre blokkgrense 11 dBm 5 MHz 

–5 til 0 MHz fra nedre blokkgrense 16,3 dBm 5 MHz 

0 til +5 MHz fra øvre blokkgrense 16,3 dBm 5 MHz 

+5 til +10 MHz fra øvre blokkgrense 11 dBm 5 MHz 

Frekvenser i båndet 1 427–1 517 MHz med en avstand på mer enn 

10 MHz fra nedre eller øvre blokkgrense 

9 dBm 5 MHz 

Sameksistenskrav for tilstøtende bånd 

Tabell 3 

Effektgrenser for uønsket sending i frekvensbåndet 1 400–1 427 MHz for basestasjoner som bruker 

frekvensbåndet 1 427–1 452 MHz 

Frekvensområde for sending utenfor båndet 
Høyeste effektnivå for uønsket 

sending(1) 
Målebåndbredde 

1 400–1 427 MHz –72 dBW 27 MHz 

(1) Effektnivået for uønsket sending skal her forstås som nivået målt ved antenneporten. 

Forklarende merknad til tabell 3 

Hensikten med dette kravet er å verne radioastronomitjenester og satellittjenester for passiv jordobservasjon i det passive 

frekvensbåndet 1 400–1 427 MHz mot trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon som bruker frekvensbåndet 

1 427–1 452 MHz, også når bare en del av dette frekvensbåndet er tildelt til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon. Det kan bli nødvendig med ytterligere nasjonale tiltak for å bedre vernet av radioastronomiobservasjoner i det 

passive frekvensbåndet 1 400–1 427 MHz mot trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon.  
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Tabell 4 

EIRP-grenseverdier utenfor båndet per celle(1) i frekvensområdet 1 518–1 559 MHz for basestasjoner som 

bruker frekvensbåndet 1 492–1 517 MHz 

Frekvensområde for sending utenfor båndet Høyeste EIRP utenfor båndet Målebåndbredde 

1 518–1 520 MHz –0,8 dBm 1 MHz 

1 520–1 559 MHz –30 dBm 1 MHz 

(1) I et område med flere sektorer tilsvarer verdien per «celle» verdien for én av sektorene. 

Forklarende merknad til tabell 4 

Hensikten med disse kravene er å gi et hensiktsmessig vern av satellittbaserte mobiltjenester som bruker frekvensbåndet  

1 518–1 559 MHz, særlig ved sjøhavner, lufthavner og bakkestasjoner som mottar søk- og redningssignaler via satellittbaserte 

mobiltjenester, mot trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon som bruker frekvensbåndet 1 492–1 517 MHz, 

også når bare en del av dette frekvensbåndet er tildelt til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon. Det  

kan bli nødvendig med ytterligere nasjonale tiltak for å bedre vernet av satellittbaserte mobiltjenester i frekvensbåndet  

1 518–1 559 MHz. 

Tabell 5 

EIRP-grenseverdier utenfor båndet per celle under 1 452 MHz og over 1 492 MHz for basestasjoner som 

bruker frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz 

Frekvensområde for sending utenfor båndet 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor båndet 
Målebåndbredde 

Under 1 449 MHz –20 dBm 1 MHz 

1 449–1 452 MHz 14 dBm 3 MHz 

1 492–1 495 MHz 14 dBm 3 MHz 

Over 1 495 MHz –20 dBm 1 MHz 

Forklarende merknad til tabell 5 

Disse kravene gjelder når trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon ikke er innført under 1 452 MHz og/eller 

over 1 492 MHz. Hensikten er å sikre at trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet  

1 452–1 492 MHz er kompatible med koordinerte faste forbindelser, mobiltjenester og luftfartstelemetritjenester som er 

begrenset til bakkestasjoner, i tilstøtende frekvensbånd under 1 452 MHz eller over 1 492 MHz. 

Når trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon innføres i blokkene umiddelbart under 1 452 MHz, gjelder ikke 

grenseverdiene angitt i tabell 5 for frekvenser under 1 452 MHz. Når trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon 

innføres i blokkene umiddelbart over 1 492 MHz, gjelder ikke grenseverdiene angitt i tabell 5 for frekvenser over 1 492 MHz. 

Dette berører ikke kravene til sending utenfor båndet fastsatt i tabell 3 og 4 og kravene til sending utenfor blokken fastsatt i  

tabell 2.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/674 

av 17. november 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for motorvogner i 

gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllestasjoner for LNG for 

transport på vannveier, og om endring av nevnte direktiv med hensyn til koplinger for motorvogner for 

fylling av gassformig hydrogen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff(1), særlig artikkel 4 nr. 14, artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens standardiseringsarbeid har som mål å identifisere de nødvendige tekniske spesifikasjonene for 

samvirkingsevnen mellom ladepunkter og fyllestasjoner og sikre at de er angitt i europeiske eller internasjonale 

standarder, idet det tas hensyn til eksisterende europeiske standarder og tilknyttet internasjonal standardiserings-

virksomhet. 

2) I henhold til artikkel 10 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2) anmodet Kommisjonen(3) 

Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering 

(Cenelec) om å utarbeide og vedta hensiktsmessige europeiske standarder, eller endre eksisterende europeiske 

standarder, for elektrisitetsforsyning til veitransport, sjøtransport og transport på innlands vannveier, hydrogenforsyning 

til veitransport og naturgassforsyning, herunder biometan, til veitransport, sjøtransport og transport på innlands 

vannveier. 

3) Standardene som er utarbeidet av CEN og Cenelec, er godkjent av den europeiske industrien for å sikre mobilitet i hele 

Unionen for kjøretøyer og fartøyer som går på ulike typer drivstoff. 

4) Ved brev av 13. juli 2017 underrettet CEN og Cenelec Kommisjonen om hvilke standarder som skal anvendes for 

offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter for motorvogner i gruppe L. 

5) Standarden EN ISO 17268, «Koblinger for tanking av landkjøretøy med hydrogen i gassform», ble vedtatt av CEN og 

Cenelec i juli 2016 og offentliggjort i november 2016.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(3) M/533 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 1330 endelig utgave av 12. mars 2015 om en anmodning om standardisering 

rettet til de europeiske standardiseringsorganisasjonene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om å 

utarbeide europeiske standarder for infrastruktur for alternativt drivstoff. 
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6) Standarden EN ISO 20519, «Skip og marinteknologi – Spesifikasjon for bunkring av LNG-drevne fartøyer», ble vedtatt 

av CEN og Cenelec og offentliggjort i februar 2017. 

7) Før dette hadde standarden EN 15869-2, «Innlandsfartøyer – Elektrisk forbindelse til land, 400 V trefasestrøm opptil  

63 A, 50 Hz – Del 2: Enhet på land – Sikkerhetskrav», allerede blitt vedtatt i desember 2009 og offentliggjort i  

februar 2010. 

8) Ekspertgruppen «forum for bærekraftig transport» ble rådspurt og har gitt sitt råd om de standardene som er omfattet av 

denne delegerte rettsakten. 

9) Kommisjonen bør utfylle og endre direktiv 2014/94/EU med hensyn til henvisningene til de europeiske standardene som 

er utarbeidet av CEN og Cenelec. 

10) Når nye tekniske spesifikasjoner angitt i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU skal fastsettes, ajourføres eller suppleres 

gjennom delegerte rettsakter, gjelder en overgangsperiode på 24 måneder. Datoene for offentliggjøring av standarder ble 

avtalt etter samråd med CEN og Cenelec og idet det tas hensyn til datoen da nye fyllestasjoner og ladepunkter blir 

tilgjengelige, som fastsatt ved direktiv 2014/94/EU, hvor etablerte de relevante teknologiene er og det pågående arbeidet 

i internasjonale standardiseringsorganisasjoner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter på opptil 3,7 kVA som er reservert for elektriske kjøretøyer i gruppe  

L, skal av hensyn til samvirkingsevne være utstyrt med minst ett av følgende: 

a) Stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 3a som beskrevet i standarden EN 62196-2 (for lademodus 3). 

b) Stikkontakter og koplinger som er i samsvar med IEC 60884 (for lademodus 1 eller 2). 

Offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter på over 3,7 kVA som er reservert for elektriske kjøretøyer i gruppe  

L, skal av hensyn til samvirkingsevne være utstyrt med minst stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 2 som beskrevet i 

standarden EN 62196-2. 

Artikkel 2 

Landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier skal være i samsvar med standarden EN 15869-2, 

«Innlandsfartøyer – Elektrisk forbindelse til land, 400 V trefasestrøm opptil 63 A, 50 Hz – Del 2: Enhet på land – 

Sikkerhetskrav». 

Artikkel 3 

LNG-fyllestasjoner for fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående fartøyer som ikke omfattes av det internasjonale 

regelverket for bygging og utrustning av skip som transporterer flytende gass i bulk (IGC-regelverket), skal være i samsvar med 

standarden EN ISO 20519. 

Artikkel 4 

I vedlegg II til direktiv 2014/94/EU skal nr. 2.4 lyde: 

«2.4 Koplinger for fylling av motorvogner med gassformig hydrogen skal oppfylle standarden EN ISO 17268, «Koblinger 

for tanking av landkjøretøy med hydrogen i gassform».» 

Artikkel 5 

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

Den får anvendelse fra 24. mai 2020. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/373 

av 1. mars 2017 

om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av forordning (EU) nr. 677/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8b nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 

Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(2), særlig artikkel 4 og 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom («luftromsforordningen»)(3), særlig artikkel 6 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011(4) og (EU) nr. 1035/2011(5) fastsetter henholdsvis krav 

til sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og felles krav til yting av flysikringstjenester. De 

sistnevnte kravene må oppfylles av de aktuelle tjenesteyterne for at de skal få utstedt sertifikatene nevnt i artikkel 7 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 8b nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008. Nevnte forordninger fastsetter også 

krav til vedkommende myndigheter som er ansvarlige for å utstede disse sertifikatene, og som utøver tilsyns- og 

håndhevingsoppgaver, i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(6), artikkel 2 

og artikkel 7 nr. 7 i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 10 og 22a i forordning (EF) nr. 216/2008. 

2) Kravene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 har særlig til formål i en innledende 

fase å gjennomføre de grunnleggende kravene til yting av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester («ATM/ANS») 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 av 17. oktober 2011 om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og 

flysikringstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikrings-

tjenester og om endring av forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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angitt i forordning (EF) nr. 216/2008, særlig for å sikre samsvar med artikkel 8b og 22a i forordning (EF) nr. 216/2008 

samt dens vedlegg Vb og muliggjøre oppstart av standardiseringsinspeksjoner i samsvar med artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

3) Kravene angitt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 bør nå suppleres og ajourføres i 

lys av den tekniske utvikling. Det bør også presiseres at for at tjenesteytere skal kunne få utstedt og beholde et sertifikat 

eller avgi en erklæring i samsvar med denne forordning, må de overholde og fortsette å overholde disse kravene samt de 

grunnleggende kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. Dessuten bør det sikres konsekvens 

mellom disse kravene og kravene angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1), (EU) nr. 1178/2011(2), (EU)  

nr. 139/2014(3) og (EU) 2015/340(4), for derigjennom å bevege seg mot et «helhetlig system», som innebærer en logisk 

og teknologisk ensartet metode på tvers av de forskjellige feltene. Derfor bør kravene angitt i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 nå fastsettes i én enkelt rettsakt, og gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 bør oppheves. 

4) Felles regler for sertifisering av og tilsyn med de berørte tjenesteyterne er av avgjørende betydning for å øke 

medlemsstatenes tillit til hverandres systemer. Derfor, og for å sikre et høyest mulig sikkerhetsnivå, bør det utarbeides 

strengere ensartede krav til tjenesteyting og tilsyn med tjenester. Dette bør sikre sikker yting av flysikringstjenester av 

høy kvalitet og gjensidig anerkjennelse av sertifikater i hele Unionen og derved øke den frie bevegeligheten for og 

forbedre tilgangen til disse tjenestene. 

5) For å sikre en harmonisert metode for sertifisering og tilsyn bør tiltakene som skal iverksettes med hensyn til 

sikkerheten for systemer, komponenter i bruk og data, samordnes mellom medlemsstatene, funksjonelle luftromsblokker 

og det nettet som utgjøres av tjenestene, funksjonene og produktene som tilbys av tjenesteytere, nettverksforvalteren, 

flyplasser og andre personer som sørger for den nødvendige infrastrukturen for luftfartsoperasjoner. 

6) Sikkerhetsstyring sikrer identifikasjon, vurdering og minimering av sikkerhetsrisikoer samt av sårbarhet som påvirker 

sikkerheten. Det er derfor nødvendig å gi en mer presis definisjon av kravene knyttet til sikkerhetsvurderingen av 

endringer i funksjonssystemet til en sertifisert organisasjon. Disse kravene bør tilpasses idet det tas hensyn til at krav 

knyttet til håndtering av endringer skal innarbeides i den felles regelverksstrukturen for sikkerhet i sivil luftfart, og til 

den erfaringen som berørte parter og vedkommende myndigheter har opparbeidet seg på området sikkerhetstilsyn. 

7) Det bør innføres en sikkerhetskultur som et aspekt i tjenesteyternes ledelsessystemer på en måte som fremmer forståelse 

og forbedring av disse systemene, samtidig som behovet for å styrke ledelsessystemene ytterligere vedkjennes, særlig 

ved å innarbeide pålitelig rapportering av tilfeller. 

8) Det bør presiseres hvilke myndigheter som har ansvar for oppgavene knyttet til sertifisering, tilsyn og håndheving når 

det gjelder tjenesteytere som er omfattet av denne forordning, i samsvar med kriteriet definert i artikkel 7 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 550/2004 og oppgavene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») i henhold til artikkel 22a i 

forordning (EF) nr. 216/2008, og uten at det berører kravene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 550/2004. Byrået bør være 

vedkommende myndighet for tilbydere av datatjenester og for nettverksforvalteren i lys av arten og omfanget av de 

tjenestene som ytes. For å oppfylle målene i forordning (EF) nr. 216/2008, særlig målene angitt i dens artikkel 2 nr. 2 

bokstav d), og i artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004 er det også hensiktsmessig å tilpasse kravene til 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

sertifikater og attester for flygeledere i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008, om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011 (EUT L 63 av 6.3.2015, s. 1). 
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vedkommende myndigheter til utviklingen i sikkerhetsstyringskonseptene i Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfart («ICAO»), særlig innføringen av myndighetens ledelsessystem samt gjennomføring av det nasjonale 

flysikkerhetsprogrammet og samordning mellom disse myndighetene. 

9) Det bør presiseres at når vedkommende myndigheter utfører sine sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i 

henhold til denne forordning, bør de være uavhengige av alle tjenesteytere ved at det sikres at disse myndighetene er 

tilstrekkelig atskilt fra tjenesteyterne, minst på funksjonsnivå, og at eventuelle mulige interessekonflikter unngås. Målet 

er å sikre at disse myndighetene er objektive og upartiske, og å sikre at deres oppgaver i henhold til denne forordning 

utføres med høy kvalitet. 

10) Byrået bør opprette en database med relevant informasjon om vedkommende myndigheter for å lette standardinspeksjoner 

av og samordning med vedkommende myndigheter, og for å bistå Kommisjonen i utførelsen av dens oppgaver. 

11) Med sikte på å sikre at kravene til tjenesteytere fastsatt i denne forordning til enhver tid er oppfylt, og at vedkommende 

myndigheter effektivt kan utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning, i samsvar med artikkel 4 nr. 3 og 4 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, bør disse myndighetene gis en viss særlig undersøkelsesmyndighet i tillegg til muligheten 

til å gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 550/2004 og i artikkel 10  

nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 216/2008. Det bør presiseres at slik myndighet bør utøves i samsvar med gjeldende 

nasjonal rett, idet det tas behørig hensyn til en rekke særlige bestemmelser som har som formål å sikre en rimelig 

balanse mellom alle aktuelle rettigheter og interesser i en bestemt sak. 

12) Personellet som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet og er ansatt av en tjenesteyter eller nettverks-

forvalteren, bør være underlagt en harmonisert ordning for opplæring og kompetansevurdering. Tjenesteyteren eller 

nettverksforvalteren bør også sikre at personellet fra organisasjoner den har inngått en underleverandøravtale med, er 

behørig kvalifisert. Derfor bør nærmere bestemmelser om opplæring og kompetansevurdering for slikt personell tas med 

i denne forordning. 

13) For å sikre et høyt sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen bør tiltakene angitt i denne forordning gjenspeile det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken innenfor flysikkerhet, herunder beste praksis og den vitenskapelige og tekniske 

utvikling innen flyværtjenester. Denne forordning bør derfor bygge på gjeldende ICAO-standarder og anbefalt praksis, 

særlig vedlegg 3 til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart undertegnet i Chicago 7. desember 1944 (Chicago-

konvensjonen) om flyværtjeneste for internasjonal luftfart, samtidig som man benytter seg av erfaringen fra yting av 

flyværtjenester i Unionen og resten av verden, og sikrer forholdsmessighet etter yteren av flyværtjenestens størrelse, 

type og kompleksitet. 

14) Det bør fastsettes felles krav til sertifisering av og tilsyn med ytere av datatjenester for å sikre at ytere av luftfartsdata til 

bruk på luftfartøyer behandler dataene på en hensiktsmessig måte som oppfyller kravene til sluttbrukerne av luftrommet 

og muliggjør sikre operasjoner med ytelsesbasert navigasjon. 

15) Luftfartsindustrien og vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye 

rammereglene fastsatt ved denne forordning, og til å erstatte sertifikatene som er utstedt før anvendelsesdatoen for 

denne forordning. 

16) For å sikre samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012 bør imidlertid de relevante bestemmelsene i denne forordning få 

anvendelse på ytere av datatjenester allerede fra et tidligere tidspunkt. Dessuten bør disse yterne på frivillig basis gis 

mulighet til å søke om, og få, de relevante sertifikatene allerede umiddelbart etter denne forordnings ikrafttredelse, slik 

at de, som enheter som ikke er underlagt gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, men som er omfattet av 

Byråets ordning med utstedelse av frivillige akseptbrev, kan dra nytte av tidlig anvendelse av denne forordning i så 

henseende og gjensidig anerkjennelse av disse sertifikatene. En slik tidlig anvendelse av denne forordning med hensyn 

til ytere av datatjenester vil også frita luftfartøyoperatører fra tilsynsansvaret når det inngås underleverandøravtaler om 

disse yternes tjenester, så snart yteren er sertifisert for luftfartsdatabaser. Dersom en slik yter benytter seg av denne 

muligheten, bør den være bundet av de gjeldende kravene i denne forordning for å få et sertifikat, og deretter løpende 
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være bundet av disse kravene. På bakgrunn av at ytere av datatjenester gis denne muligheten, bør de relevante 

bestemmelsene i denne forordning med hensyn til vedkommende myndighet for disse yterne, som i dette tilfellet bare er 

Byrået, også få anvendelse allerede fra denne forordnings ikrafttredelsesdato. 

17) Bestemmelsene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(1) bør suppleres med aspekter knyttet til 

yting av lufttrafikktjenester, for å sikre samsvar mellom tjenesteyting og flygeres og lufttrafikktjenestepersonells 

handlinger og krav i henhold til nevnte forordning. 

18) Hvorvidt en endring foreslått av en tjenesteyter kan godtas ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt, bør vurderes på 

grunnlag av analysen av risikoene forbundet med å innføre en endring i dens funksjonssystem, inndelt etter kvantitative 

eller kvalitative objektive vurderingskriterier, eller en kombinasjon av dette, og skal bestemmes på lokalt plan. 

19) Av hensyn til sammenhengen og anvendeligheten bør bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008(2) 

innarbeides i denne forordning, og kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008 bør derfor oppheves. 

20) Kravene i artikkel 12 og 21 i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(3) og i dens vedlegg VI bør innarbeides i denne 

forordning for å sikre en harmonisert tilnærming for alle tjenesteytere. Derfor bør nevnte bestemmelser utgå. 

21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1377(4), som ennå ikke har fått anvendelse, inneholder en rekke 

feil. For å fjerne disse feilene, samtidig som det sikres nødvendig juridisk klarhet, bør gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1377 oppheves i sin helhet og erstattes med reglene fastsatt i denne forordning. 

22) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 5 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 549/2004. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter krav til 

1) yting av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester («ATM/ANS») og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring 

(«ATM-nettverksfunksjoner») for den allmenne lufttrafikken, særlig til fysiske eller juridiske personer som yter slike 

tjenester og funksjoner, 

2) vedkommende myndigheter og godkjente organer som opptrer på deres vegne, som utfører sertifiserings-, tilsyns- og 

håndhevingsoppgaver overfor yterne av de tjenestene og funksjonene som er nevnt i nr. 1.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 482/2008 av 30. mai 2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare, som skal 

gjennomføres av ytere av flysikringstjenester, og om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 2096/2005 (EUT L 141 av 31.5.2008,  

s. 5). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1377 av 4. august 2016 om fastsettelse av felles krav til tjenesteytere og tilsyn innen 

lufttrafikkstyring og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008 

og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011, og om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 226 av 

19.8.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i vedlegg I og følgende definisjoner anvendelse: 

1) Definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 3 i forordning (EF) nr. 216/2008, unntatt definisjonen 

av «sertifikat» i artikkel 2 nr. 15 i forordning (EF) nr. 549/2004; videre menes med 

2) «tjenesteyter» enhver fysisk eller juridisk person som yter ATM-/ANS-funksjoner eller -tjenester som definert) i artikkel 3 

bokstav q i forordning (EF) nr. 216/2008, eller andre ATM-nettverksfunksjoner, enten enkeltvis eller samlet, for allmenn 

lufttrafikk, 

3) «nettverksforvalter» et organ som er opprettet i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 for å utføre 

oppgavene fastsatt i nevnte artikkel og i artikkel 3 og 4 i forordning (EU) nr. 677/2011, 

4) «felleseuropeisk tjeneste» en virksomhet som er utformet og opprettet for brukere i de fleste eller alle medlemsstatene, og 

som også kan strekke seg utover luftrommet over det territoriet der traktaten får anvendelse, 

5) «yter av datatjenester» (DAT-yter) en organisasjon som er 

a) type 1 DAT-yter som behandler luftfartsdata til bruk om bord på luftfartøyer og tilbyr en luftfartsdatabase som 

oppfyller kravene til datakvalitet (DQR) under kontrollerte forhold, i tilfeller der det ikke er bestemt kompatibilitet med 

tilsvarende flybåren/flybåret programvare/utstyr, 

b) type 2 DAT-yter som behandler luftfartsdata og tilbyr en luftfartsdatabase til bruk på sertifisert programvare/utstyr for 

luftfartøyer, som oppfyller kravene til datakvalitet (DQR) i tilfeller der det er bestemt kompatibilitet med den/det 

aktuelle programvaren/utstyret. 

Artikkel 3 

Yting av ATM/ANS og ATM-nettverksfunksjoner 

1. Medlemsstatene skal sikre at det ytes hensiktsmessige ATM/ANS og ATM-nettverksfunksjoner i samsvar med denne 

forordning på en måte som letter den allmenne lufttrafikken, idet det tas hensyn til sikkerhet og trafikkbehov. 

2. Dersom medlemsstatene vedtar tilleggsbestemmelser for å utfylle denne forordning på områder som i henhold til denne 

forordning er overlatt til medlemsstatene, skal slike bestemmelser følge de standardene og anbefalte praksisene som er fastsatt i 

Chicago-konvensjonen. Dersom bestemmelsene i artikkel 38 i Chicago-konvensjonen benyttes, skal medlemsstatene i tillegg til 

å underrette Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart underrette Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået»), sammen 

med en behørig begrunnelse, senest to måneder etter at tilleggsbestemmelsene er vedtatt. 

3. Medlemsstatene skal i samsvar med Chicago-konvensjonen offentliggjøre disse tilleggsbestemmelsene i sine 

luftfartspublikasjoner. 

4. Dersom en medlemsstat beslutter å konkurranseutsette ytingen av visse særlige lufttrafikktjenester, skal vedkommende 

medlemsstat treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at ytere av disse tjenestene verken opptrer på en måte som har som 

formål eller følge å hindre, begrense eller vri konkurransen, eller opptrer på en slik måte at de misbruker en dominerende 

stilling i henhold til gjeldende unionsrett eller nasjonal rett. 

Artikkel 4 

Vedkommende sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsmyndighet 

1. Vedkommende myndighet med ansvar for utstedelse av sertifikater til tjenesteytere og eventuelt for mottakskvitteringer 

for erklæringer fra ytere av flygeinformasjonstjenester nevnt i artikkel 7, samt for tilsyn og håndheving når det gjelder 

tjenesteytere, skal være den nasjonale tilsynsmyndigheten nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 549/2004 i den medlemsstaten 

der den fysiske eller juridiske personen som søker om sertifikatet eller avgir erklæringen, har sitt hovedforetak eller eventuelt 

sitt forretningskontor, med mindre Byrået er vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 22a i forordning (EF) 

nr. 216/2008.  
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For formålene i denne forordning skal ytere av datatjenester og nettverksforvalteren anses å være felleseuropeiske tjenesteytere 

som, i samsvar med i artikkel 22a bokstav c) i forordning (EF) nr. 216/2008, har Byrået som sin vedkommende myndighet. 

2. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. 

3. Dersom en av de berørte tjenesteyterne er en organisasjon som har Byrået som sin vedkommende myndighet, skal 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater samarbeide med Byrået for å sikre at kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 i 

ATM/ANS.AR.A.005 bokstav b) i vedlegg II overholdes, dersom 

a) tjenesteytere yter tjenester som gjelder funksjonelle luftromsblokker som omfatter luftrom som hører inn under ansvars-

området til flere enn én medlemsstat, som nevnt i artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, eller 

b) tjenesteytere yter flysikringstjenester over landegrensene som nevnt i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

4. Dersom en medlemsstat har utpekt eller opprettet mer enn én vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, eller som nevnt i artikkel 2 nr. 3–6 i forordning (EF) nr. 550/2004, for å utføre sertifiserings-, 

tilsyns- og håndhevingsoppgavene i henhold til denne forordning, skal den sikre at ansvarsområdene for hver av disse 

myndighetene er klart definert, særlig med hensyn til ansvar, geografisk begrensning og luftromsbegrensning. I slike tilfeller 

skal disse myndighetene opprette innbyrdes samordning, basert på skriftlige ordninger, med sikte på å sikre effektivt tilsyn og 

håndheving overfor alle tjenesteytere som de har utstedt sertifikater til, eller, dersom det er relevant, som har avgitt erklæringer 

til dem. 

5. Når vedkommende myndigheter utfører sine sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i samsvar med denne 

forordning, skal de være uavhengig av alle tjenesteytere. Denne uavhengigheten skal sikres gjennom et hensiktsmessig skille, 

minst på funksjonsnivå, mellom vedkommende myndigheter og tjenesteyterne. I den forbindelse skal medlemsstatene sikre at 

vedkommende myndigheter utøver sin myndighet upartisk og med innsynsmulighet. 

6. Medlemsstatene og, dersom Byrået er vedkommende myndighet, Kommisjonen skal sikre at deres vedkommende 

myndigheter ikke tillater at deres personell deltar ved sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgavene som denne myndighet 

utfører i henhold til denne forordning, dersom det er noe som tyder på at slik deltakelse, direkte eller indirekte, kan medføre en 

interessekonflikt, særlig knyttet til familierelaterte eller økonomiske interesser. 

7. Byrået skal vedlikeholde en database med kontaktopplysninger for vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1. For dette 

formål skal medlemsstatene underrette Byrået om deres vedkommende myndigheters navn og adresse samt om eventuelle 

endringer av disse. 

8. Medlemsstatene og, dersom Byrået er vedkommende myndighet, Kommisjonen skal bestemme hvilke ressurser som er 

nødvendige og hvilken kapasitet som kreves av vedkommende myndigheter for at de skal kunne utføre sine oppgaver, i samsvar 

med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 22a i forordning (EF) nr. 216/2008, idet det tas hensyn til alle 

relevante faktorer, herunder en vurdering utført av de respektive vedkommende myndigheter for å bestemme hvilke ressurser 

som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

Artikkel 5 

Vedkommende myndighets myndighet nevnt i artikkel 4 

1. Vedkommende myndigheter skal, dersom det er nødvendig for å kunne utføre sine sertifiserings-, tilsyns- og håndhevings-

oppgaver i henhold til denne forordning, ha myndighet til å 

a) kreve at tjenesteytere som er underlagt deres tilsyn, framlegger alle nødvendige opplysninger, 

b) kreve at enhver representant, leder eller annet medlem av personellet hos disse tjenesteyterne gir muntlige forklaringer på 

alle fakta, dokumenter, gjenstander, prosedyrer eller andre emner som er relevante for tilsynet med tjenesteyteren, 

c) få adgang til alle lokaler og all grunn, herunder operasjonssteder, og disse tjenesteyternes transportmidler,  
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d) undersøke, kopiere eller lage utdrag fra alle dokumenter, registre eller data som innehas av eller er tilgjengelige for disse 

tjenesteyterne, uansett hvilket medium disse opplysningene er lagret på, 

e) foreta tilsyn, vurderinger og undersøkelser av samt inspeksjoner hos disse tjenesteyterne. 

2. Vedkommende myndigheter skal, dersom det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine sertifiserings-, tilsyns- og 

håndhevingsoppgaver i henhold til denne forordning, også ha myndighet til å utøve den myndighet som er fastsatt i nr. 1, 

overfor organisasjoner den har inngått en underleverandøravtale med som er underlagt tjenesteyternes tilsyn, som nevnt i 

ATM/ANS.OR.B.015 i vedlegg III. 

3. Myndigheten fastsatt i nr. 1 og 2 skal utøves i samsvar med nasjonal rett i den medlemsstaten der den aktuelle 

virksomheten finner sted, idet det tas behørig hensyn til behovet for å sikre en effektiv utøvelse av denne myndigheten og til 

rettighetene og de rettmessige interessene til tjenesteyteren og en eventuell berørt tredjemann, samt i samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet. Dersom det i henhold til gjeldende nasjonal rett kreves forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet i 

den berørte medlemsstaten for å få adgang til lokaler, grunn og transportmidler som nevnt i bokstav c) i nr. 1, skal den aktuelle 

myndigheten utøves først etter at slik forhåndstillatelse er innhentet. 

Under utøvelsen av den myndighet som er fastsatt i nr. 1 og 2, skal vedkommende myndighet sikre at medlemmene av dens 

personell og eventuelt andre sakkyndige som deltar i den aktuelle virksomheten, er behørig godkjent. 

4. Vedkommende myndigheter skal treffe eller iverksette egnede håndhevingstiltak som er nødvendige for å sikre at 

tjenesteyterne som de har utstedt et sertifikat til, eller, dersom det er relevant, som har avgitt en erklæring til dem, oppfyller og 

fortsetter å oppfylle kravene i denne forordning. 

Artikkel 6 

Tjenesteytere 

Tjenesteyterne skal tildeles et sertifikat og ha rett til å utøve de særskilte rettighetene de er tildelt innenfor rammen av dette 

sertifikatet, dersom de i tillegg til kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 oppfyller og fortsetter å 

oppfylle følgende krav: 

a) For alle tjenesteytere, kravene fastsatt i vedlegg III (del-ATM/ANS.OR) underavdeling A og B og i vedlegg XIII  

(del-PERS). 

b) For andre tjenesteytere enn ytere av lufttrafikktjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), kravene fastsatt i vedlegg III  

(del-ATM/ANS.OR) underavdeling C. 

c) For ytere av flysikringstjenester, ytere av trafikkflytstyring og nettverksforvalteren, i tillegg til kravene i bokstav a), 

kravene fastsatt i vedlegg III (del-ATM/ANS.OR) underavdeling D. 

d) For ytere av lufttrafikktjenester, i tillegg til kravene i bokstav a) og c), kravene fastsatt i vedlegg IV (del-ATS). 

e) For ytere av flyværtjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg V (del-MET). 

f) For ytere av luftfartsinformasjonstjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg VI  

(del-AIS). 

g) For ytere av datatjenester, i tillegg til kravene i bokstav a) og b), kravene fastsatt i vedlegg VII (del-DAT). 

h) For ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene 

fastsatt i vedlegg VIII (del-CNS). 

i) For ytere av trafikkflytstyring, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg IX (del-ATFM). 

j) For ytere av luftromsstyring, i tillegg til kravene i bokstav a) og b), kravene fastsatt i vedlegg X (del-ASM).  
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k) For ytere av prosedyreutforming, i tillegg til kravene i bokstav a) og b), kravene fastsatt i vedlegg XI (del-ASD), dersom 

disse kravene vedtas av Kommisjonen. 

l) For nettverksforvalteren, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg XII (del-NM). 

Artikkel 7 

Erklæring fra ytere av flygeinformasjonstjenester 

Dersom medlemsstatene tillater at ytere av flygeinformasjonstjenester erklærer at de har evne og midler til å ivareta det ansvaret 

som er forbundet med tjenestene som ytes i samsvar med artikkel 8b nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal disse yterne, i 

tillegg til kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008, oppfylle kravene fastsatt i ATM/ANS.OR.A.015 i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 8 

Eksisterende sertifikater 

1. Sertifikater som er utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, skal anses å være utstedt i 

samsvar med denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2021 erstatte sertifikatene nevnt i nr. 1 med sertifikater i det formatet som er fastsatt i 

tillegg 1 til vedlegg II. 

Artikkel 9 

Oppheving og endring 

1. Forordning (EF) nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 oppheves. 

2. Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1377 oppheves. 

3. Artikkel 12 og 21 i forordning (EU) nr. 677/2011 og vedlegg VI til nevnte forordning utgår. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 2. januar 2020. 

Imidlertid gjelder følgende: 

1) Artikkel 9 nr. 2 får anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

2) Når det gjelder Byrået, får artikkel 4 nr. 1, 2, 5, 6 og 8 samt artikkel 5 anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

3) Når det gjelder ytere av datatjenester, får artikkel 6 uansett anvendelse fra 1. januar 2019 og, dersom en slik yter søker om 

og blir tildelt et sertifikat i samsvar med artikkel 6, fra den dato denne forordning trer i kraft. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEFINISJONER AV TERMER SOM BRUKES I VEDLEGG II–XIII 

(del-DEFINISJONER) 

I vedlegg II–XIII menes med 

 1) «akseptable samsvarskriterier» (AMC, Acceptable Means of Compliance) ikke-bindende standarder vedtatt av Byrået for 

å illustrere kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

 2) «arbeidsflyging» en luftfartøyoperasjon der et luftfartøy brukes til spesialiserte tjenester som for eksempel landbruk, 

bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon og patruljering, søke- og redningsaksjoner eller reklameflyging, 

 3) «flyplassens klimatologiske oversikt» en kortfattet oversikt over bestemte meteorologiske elementer på en flyplass, 

basert på statistiske data, 

 4) «flyplassens klimatologiske tabell» en tabell som viser statistiske data om observert forekomst av ett eller flere 

meteorologiske elementer på en flyplass, 

 5) «flyplassens høyde» høyden på det høyeste punktet på landingsområdet, 

 6) «flygeinformasjonstjeneste på flyplassen» (AFIS, Aerodrome Flight Information Service) flygeinformasjons- og 

alarmtjeneste for flyplasstrafikk på en flyplass, 

 7) «flyplassens flyværtjenestekontor» et kontor som har ansvar for meteorologiske tjenester på en flyplass, 

 8) «flyplassvarsling» opplysninger utsendt av et flyværtjenestekontor på en flyplass om eksisterende eller forventede 

værforhold som kan virke negativt inn på luftfartøyer på bakken, herunder parkerte luftfartøyer og flyplassens anlegg og 

tjenester, 

 9) «luftfartsdata» en framstilling av luftfartsrelaterte fakta, begreper eller instrukser på en formalisert måte som egner seg 

for kommunikasjon, tolkning eller behandling, 

 10) «luftfartsdatabase» en samling av luftfartsdata organisert og ordnet som et strukturert datasett som er lagret elektronisk 

på systemer, og som er gyldig i et bestemt tidsrom og kan oppdateres, 

 11) «fast kommunikasjonstjeneste for luftfarten» (AFS, Aeronautical Fixed Service) en telekommunikasjonstjeneste mellom 

angitte faste punkter som hovedsakelig er opprettet for flysikring og for å sikre regelmessig, effektiv og økonomisk 

lufttrafikk, 

 12) «fast telekommunikasjonsnett for luftfarten» (AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunication Network) et globalt system 

med faste kommunikasjonsforbindelser for luftfarten som er opprettet som en del av den faste kommunikasjonstjenesten 

for luftfarten (AFS) og beregnet på utveksling av meldinger og/eller digitale data mellom faste kommunikasjonsstasjoner 

for luftfarten som har samme eller kompatible kommunikasjonsegenskaper, 

 13) «luftfartsinformasjon» informasjon som er resultat av samling, analyse og formatering av luftfartsdata, 

 14) «kartleggingsdata for flyplasser» data som samles inn med henblikk på å utarbeide kartleggingsdata for flyplasser, 

 15) «kartleggingsdatabase for flyplasser» (AMDB, Aerodrome Mapping Database) kartleggingsdata for flyplasser organisert 

og ordnet som et strukturert datasett, 

 16) «flyværstasjon» en stasjon som gjør observasjoner og avgir meteorologiske rapporter til bruk i luftfarten, 

 17) «rapport fra luftfartøy» rapport fra et luftfartøy under flyging som er utarbeidet i samsvar med kravene om posisjon samt 

operasjonell og/eller meteorologisk rapportering, 

 18) «luftfartøy» alle maskiner som kan bæres opp i atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

 19) «AIRMET-melding» informasjon utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om forekomst eller forventet forekomst 

av angitte værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved flyging i lav høyde og utviklingen av slike 

fenomener i tid og rom, og som ikke allerede er tatt med i værvarselet for flyging i lav høyde i den aktuelle flygeinforma-

sjonsregionen eller en del av denne,  
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 20) «personell som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet» (ATSEP, Air Traffic Safety Electronics 

Personnel) alt autorisert personell som er kvalifisert til å betjene, vedlikeholde, ta ut av drift og gjeninnsette i drift utstyr 

som inngår i funksjonssystemet, 

 21) «enhet for lufttrafikktjenester» en fellesbetegnelse for flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral, enhet for 

flygeinformasjonstjeneste på flyplassen eller meldekontor for lufttrafikktjenester, 

 22) «alternativ flyplass» en flyplass som et luftfartøy kan fortsette til når det blir umulig eller utilrådelig å fortsette til eller 

lande på den planlagte landingsflyplassen, der nødvendige tjenester og anlegg er tilgjengelig, der kravene til 

luftfartøyytelse oppfylles, og som er i drift på det forventede brukstidspunktet, 

 23) «alternative samsvarskriterier» (AltMOC) samsvarskriterier som foreslår et alternativ til eksisterende AMC, eller 

kriterier som foreslår nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler 

som Byrået ikke har vedtatt tilknyttet AMC for, 

 24) «høyde over havet» den vertikale avstanden fra havflatens middelnivå til et høydenivå, et punkt eller en gjenstand 

betraktet som et punkt, 

 25) «kontrollsentral» (ACC, Area Control Centre) en enhet som er opprettet for å yte flygekontrolltjenester for kontrollerte 

flyginger i kontrollområder under dens ansvarsområde, 

 26) «områdevarsel for flyging i lav høyde» et varsel for værfenomener i en flygeinformasjonsregion eller et underområde av 

dette, som utstedes for å ivareta flyging under flygenivå 100 (eller under flygenivå 150 i fjellområder, eller høyere om 

nødvendig), 

 27) «områdenavigasjon» (RNAV, area navigation) en navigasjonsmetode som gjør det mulig for et luftfartøy å følge valgfri 

flygevei innenfor dekningsområdet for bakke- eller rombaserte navigasjonshjelpemidler eller innenfor ytelsesgrensene til 

luftfartøyets egne navigasjonshjelpemidler, eller en kombinasjon av disse, 

 28) «argument» en påstand som støttes gjennom slutninger som trekkes ut fra bevismateriale, 

 29) «ASHTAM» en særlig serie av NOTAM som ved hjelp av et bestemt format for en endring i aktiviteten til en vulkan 

melder om et vulkanutbrudd og/eller en sky av vulkansk aske som er av betydning for luftfartøyoperasjoner, 

 30) «ATM-nettverksfunksjon» de funksjonene som nettverksforvalteren utfører i samsvar med forordning (EU) nr. 677/2011, 

 31) «tilsyn» en systematisk, uavhengig og dokumentert framgangsmåte for innhenting og objektiv vurdering for å fastslå i 

hvilken utstrekning kravene oppfylles, 

 32) «autoritativ kilde» 

a) en statlig myndighet eller 

b) en organisasjon som er formelt anerkjent av den statlige myndigheten til å utarbeide og/eller offentliggjøre data som 

oppfyller kravene til datakvalitet (DQR) fastsatt av nevnte medlemsstat, 

 33) «automatisk observasjonssystem» et observasjonssystem som måler, utleder og rapporterer alle nødvendige elementer 

uten menneskelig medvirkning, 

 34) «luftfartsrelatert virksomhet» en enhet, person eller organisasjon, unntatt tjenesteytere som omfattes av denne forordning, 

som blir påvirket av eller påvirker en tjeneste som ytes av en tjenesteyter, 

 35) «pause» en hviletidsperiode i løpet tjenesteperioden da en flygeleder ikke pålegges å utføre oppgaver, 

 36) «sertifisert programvare for luftfartøy» programvare som er godkjent av Byrået som en del av luftfartøyer som er 

omfattet av artikkel 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, 

 37) «sky av operasjonell betydning» en sky der skybasen ligger under 1 500 m (5 000 fot) eller under den høyeste verdien for 

minste sektorhøyde, avhengig av hvilken som er høyest, eller en cumulonimbussky eller opptårnet cumulussky uansett 

høyde,  
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 38) «kommersiell lufttransport» alle luftfartøyoperasjoner som innebærer transport av passasjerer, last eller post mot 

godtgjøring eller annet vederlag, 

 39) «kontrollområde» et kontrollert luftrom som strekker seg oppover fra en fastsatt grense over bakken, 

 40) «stress ved kritisk hendelse» uvanlige og/eller ekstreme følelsesmessige, fysiske og/eller atferdsmessige reaksjoner som 

ytrer seg hos en person som følge av en situasjon eller hendelse, 

 41) «datakvalitet» graden eller nivået av sikkerhet for at de leverte dataene oppfyller brukerens datakrav med hensyn til 

nøyaktighet, oppløsning, integritet (eller tilsvarende sikkerhetsnivå), sporbarhet, rettidighet, fullstendighet og format, 

 42) «krav til datakvalitet» (DQR, Data Quality Requirements) en spesifikasjon av kjennetegnene ved dataene (dvs. 

nøyaktighet, oppløsning, integritet (eller tilsvarende sikkerhetsnivå), sporbarhet, rettidighet, fullstendighet og format for 

å sikre at dataene er kompatible med den tiltenkte bruken, 

 43) «alternativ bestemmelsesflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom det enten blir umulig 

eller utilrådelig å lande på den planlagte landingsflyplassen, 

 44) «tjeneste» enhver oppgave som en flygeleder er pålagt å utføre av yteren av flygekontrolltjenesten, 

 45) «tjenesteperiode» et tidsrom som begynner når flygekontrolltjenesten pålegger en flygeleder å melde seg til, være 

tilgjengelig for eller begynne tjeneste, og som slutter når flygelederen fritas for tjeneste, 

 46) «høyde» den vertikale avstanden fra havflatens middelnivå til et punkt eller et høydenivå på eller fast forbundet med 

jordoverflaten, 

 47) «alternativ flyplass på ruten» en flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom en omdirigering blir nødvendig 

underveis, 

 48) «tretthet» en fysiologisk tilstand med redusert mental eller fysisk kapasitet som følge av søvnmangel eller langvarig 

våkenhet, døgnrytme eller arbeidsbyrde (psykisk eller fysisk aktivitet, eller en kombinasjon av dette), som kan svekke en 

persons årvåkenhet og evne til å utføre sine oppgaver på sikker måte, 

 49) «flygedokumentasjon» dokumenter, herunder kart eller skjemaer, som inneholder meteorologiske opplysninger for en 

flyging, 

 50) «flygeinformasjonssentral» (FIC, Flight Information Centre) en enhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste, 

 51) «flygeinformasjonsregion» (FIR, Flight Information Region) et nærmere avgrenset luftrom der det ytes flygein-

formasjons- og alarmtjeneste, 

 52) «flygenivå» (FL, Flight Level) en flate med konstant lufttrykk som bestemmes med trykkverdien 1 013,2 hektopascal 

(hPa), og som er atskilt fra andre slike flater gjennom særlige trykkintervaller, 

 53) «testflyging» en flyging i utviklingsfasen av en ny konstruksjon (luftfartøy, framdriftssystemer, deler og utstyr), en 

flyging med sikte på å dokumentere samsvar med sertifiseringsgrunnlaget eller samsvar med typekonstruksjonen for 

nyproduserte luftfartøyer, en flyging med sikte på forsøk med nye konstruksjonsprinsipper som krever ukonvensjonelle 

manøvrer eller profiler der det kan forekomme flyging utenfor det begrensningsområdet som er godkjent for luftfartøyet, 

eller en opplæringsflyging for å utføre noen av nevnte flyginger, 

 54) «værvarsel» en beskrivelse av de forventede værforholdene på et nærmere fastsatt tidspunkt eller tidsrom og for et angitt 

område eller del av luftrommet, 

 55) «værvarsel for start» et værvarsel for et nærmere angitt tidsrom, utarbeidet av et flyværtjenestekontor på en flyplass, som 

inneholder opplysninger om forventede forhold over rullebanekomplekset med hensyn til overflatevindens retning og 

hastighet med eventuelle variasjoner, samt temperatur, trykk (QNH) og alle andre elementer som er avtalt lokalt, 

 56) «funksjonssystem» en kombinasjon av prosedyrer, menneskelige ressurser og utstyr, herunder maskinvare og 

programvare, som er organisert for å utføre en funksjon innenfor ATM/ANS og ATM-nettverksfunksjoner,  
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 57) «allmennflyging» enhver annen sivil luftfartøyoperasjon enn kommersiell lufttransport eller arbeidsflyging, 

 58) «rutenettpunktdata i digital form» datamaskinbehandlede meteorologiske data for et sett jevnt fordelte punkter på et kart, 

som skal sendes fra en datamaskin for meteorologiske data til en annen datamaskin i en kodeform som er egnet for 

automatisert bruk, 

 59) «veiledningsmateriale» ikke-bindende materiale utarbeidet av Byrået som bidrar til å forklare meningen med et krav eller 

en spesifikasjon, og som benyttes som støtte i tolkningen av forordning (EF) nr. 215/2008, dens gjennomføringsregler og 

akseptable samsvarskriterier, 

 60) «globale værvarsler i rutenett» varsler med meteorologiske elementers forventede verdier på et globalt rutenett med en 

definert vertikal og horisontal oppløsning, 

 61) «fare» ethvert forhold og enhver situasjon eller omstendighet som kan få en skadelig virkning, 

 62) «høyde» den vertikale avstanden fra et angitt referansenivå til et høydenivå, et punkt eller en gjenstand betraktet som et 

punkt, 

 63) «høydenivå» en fellesbetegnelse for et luftfartøys vertikale posisjon under flyging, uttrykt i høyde, høyde over havet eller 

flygenivå, 

 64) «lokal rutinerapport» en værrapport sendt ut ved faste tidsintervaller, beregnet bare på bruk på den flyplassen der 

observasjonene er gjort, 

 65) «lokal spesialrapport» en værrapport sendt ut i samsvar med kriteriene fastsatt for særlige observasjoner, beregnet bare 

på formidling på den flyplassen der observasjonene er gjort, 

 66) «meteorologisk melding» en tekst som inneholder meteorologiske opplysninger, med en relevant overskrift, 

 67) «meteorologiske opplysninger» værrapport, analyse, værvarsel samt enhver annen angivelse som gjelder eksisterende 

eller forventede værforhold, 

 68) «meteorologisk observasjon» måling og/eller evaluering av ett eller flere meteorologiske elementer, 

 69) «værrapport» en angivelse av observerte værforhold knyttet til et bestemt tidspunkt og sted, 

 70) «meteorologisk satellitt» en kunstig jordsatellitt som gjør meteorologiske observasjoner og sender disse tilbake til jorden, 

 71) «meteorologisk overvåkingskontor» et kontor som overvåker meteorologiske forhold som påvirker flygeoperasjoner og 

gir opplysninger om forekomst eller forventet forekomst av angitte værfenomener underveis, naturbetingede farer og 

andre farer som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner innenfor et bestemt ansvarsområde, 

 72) «minste sektorhøyde» (MSA, Minimum Sector Altitude) den laveste høyden over havet som kan brukes og vil gi en 

klaring på minst 300 m (1 000 fot) over alle gjenstander som befinner seg i et område i en sektor av en sirkel med en 

radius på 46 km (25 NM) med sentrum i et signifikant punkt, flyplassreferansepunktet (ARP) eller referansepunktet for 

en helikopterlandingsplass (HRP), 

 73) «NOTAM» en melding som blir distribuert ved hjelp av telekommunikasjon, og som inneholder informasjon om 

opprettelsen av, tilstanden til eller endring av luftfartsanlegg, -tjenester, -prosedyrer eller -farer som det er vesentlig at 

personell som deltar i avviklingen av flytrafikken, har kunnskap om i tide, 

 74) «hinder» alle faste (midlertidige eller permanente) og bevegelige gjenstander eller deler av slike, som 

a) befinner seg på et område beregnet på bevegelse av luftfartøyer på bakken, eller 

b) strekker seg ut over en definert flate som har som formål å beskytte luftfartøyer under flyging, eller 

c) befinner seg utenfor disse definerte flatene, og som anses å utgjøre en fare for lufttrafikken, 

 75) «OPMET» operasjonelle meteorologiske opplysninger til bruk ved planlegging av luftfartsoperasjoner før og under 

flyging,  
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 76) «OPMET-database» en database som er opprettet for å lagre og gjøre tilgjengelig på internasjonalt plan operasjonelle 

meteorologiske opplysninger til luftfartsformål, 

 77) «tegn på vulkansk aktivitet» en uvanlig og/eller økende vulkansk aktivitet som vil kunne innvarsle et vulkanutbrudd, 

 78) «rådende sikt» den høyeste verdien for sikt som observeres i samsvar med definisjonen av «sikt»», som nås innenfor for 

minst halvdelen av horisontsirkelen eller innenfor minst halvdelen av flyplassens overflate. Disse områdene kan omfatte 

sammenhengende eller ikke-sammenhengende sektorer, 

 79) «problematisk bruk av psykoaktive stoffer» luftfartspersonells bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer på en måte som 

a) utgjør en direkte fare for brukeren eller setter andres liv, helse eller velferd i fare, og/eller 

b) forårsaker eller forverrer et yrkesmessig, sosialt, mentalt eller fysisk problem eller sykdom, 

 80) «værmeldingskart» et værvarsel for ett eller flere angitte meteorologiske elementer på et nærmere fastsatt tidspunkt eller 

tidsrom og for en angitt region eller del av luftrommet, vist grafisk på et kart, 

 81) «psykoaktive stoffer» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende stoffer, 

hallusinogener og flyktige løsemidler, men ikke kaffe og tobakk, 

 82) «redningssentral» (RCC, Rescue Coordination Centre) en enhet som er ansvarlig for å fremme effektiv organisering av 

søke- og redningstjenester, og for å samordne gjennomføringen av søke- og redningsaksjoner innenfor en søke- og 

redningsregion, 

 83) «hviletid» et sammenhengende og nærmere avgrenset tidsrom, før eller etter tjeneste, da en flygeleder er fritatt for all 

tjeneste, 

 84) «vaktlistesystem» strukturen i tjenesteperioder og hviletider for flygeledere i samsvar med juridiske og operasjonelle 

krav, 

 85) «risiko» kombinasjonen av samlet sannsynlighet for, eller hyppighet av, en skadelig virkning forårsaket av en fare samt 

virkningens alvorlighetsgrad, 

 86) «rullebane» et definert rektangulært område på en landflyplass klargjort for luftfartøyers start og landing, 

 87) «rullebanesikt» (RVR, Runway Visual Range) den strekningen der flygeren på et luftfartøy på rullebanens midtlinje kan 

se overflatemarkeringene på rullebanen eller lysene som avmerker rullebanen eller dens midtlinje, 

 88) «sikkerhetspålegg» et dokument utstedt eller vedtatt av en vedkommende myndighet som pålegger tiltak som skal 

gjennomføres i et funksjonssystem, eller setter begrensninger for dets bruk for å gjenopprette sikkerheten dersom det er 

fastslått at flysikkerheten ellers kan settes i fare, 

 89) «sikkerhetsstyringssystem» (SMS, Safety Management System) en systematisk tilnærming til styring av flysikkerheten, 

herunder nødvendig organisasjonsstruktur, ansvar, retningslinjer og framgangsmåter, 

 90) «enhet for søke- og redningstjeneste» en fellesbetegnelse som, alt etter omstendighetene, omfatter redningssentral, 

underavdeling til redningssentral eller nødsentral, 

 91) «utvalgt vulkanobservatorium» en tjenesteyter, utvalgt av vedkommende myndighet, som observerer aktiviteten til en 

vulkan eller en gruppe av vulkaner og gjør disse observasjonene tilgjengelige for en avtalt liste over mottakere innen 

luftfarten, 

 92) «halvautomatisk observasjonssystem» et observasjonssystem som gjør det mulig å forsterke målte elementer, og som 

krever at et menneske deltar i prosessen for å utstede egnede rapporter, 

 93) «SIGMET» opplysninger om værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner, 

 94) «SIGMET-melding» opplysninger utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om forekomst eller forventet 

forekomst av angitte værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner, og om utviklingen 

av slike forhold i tid og rom, 
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 95) «spesialrapport fra luftfartøy» en værrapport fra et luftfartøy sendt ut i samsvar med kriterier basert på observasjoner som 

gjøres under flyging, 

 96) «stress» de følgevirkninger som en person opplever når vedkommende står overfor en potensiell årsak («stressfaktor») 

som kan påvirke menneskets yteevne. Opplevelsen av stressfaktoren kan påvirke personens yteevne negativt (negativ 

stress), nøytralt eller positivt (positiv stress), alt etter vedkommendes oppfattelse av egen evne til å håndtere 

stressfaktoren, 

 97) «rettighetsopplæring for system og utstyr» opplæring med sikte på å gi særlig kunnskap om system/utstyr samt 

ferdigheter som fører fram til driftsmessig kompetanse, 

 98) «skreddersydde data» luftfartsdata som tilbys av luftfartøyoperatøren eller DAT-yteren på luftfartøyoperatørens vegne, 

og som produseres for denne luftfartøyoperatøren til dens tiltenkte praktiske bruk, 

 99) «alternativ startflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy kan lande dersom dette skulle bli nødvendig kort tid etter 

start og det ikke er mulig å benytte avgangsflyplassen, 

100) «flyplassværvarsel» (TAF, Terminal Aerodrome Forecast) en kort angivelse av de forventede værforholdene på en 

flyplass for et bestemt tidsrom, 

101) «terreng» jordens overflate, herunder naturlige innslag som fjell, åser, bakker, daler, forekomster av vann, permanent is 

og snø, men ikke hindringer, 

102) «terskel» begynnelsen av den delen av rullebanen som kan brukes til landing, 

103) «landingssone» den delen av en rullebane etter terskelen der det er meningen at landende fly først skal berøre rullebanen, 

104) «tropisk syklon» en fellesbetegnelse for sykloner uten egentlige fronter på synoptisk skala med opprinnelse over tropiske 

og subtropiske farvann og med organisert kraftig skydannelse og tydelig syklonal sirkulasjon for overflatevinden, 

105) «varslingssentral for tropiske sykloner» (TCAC, Tropical Cyclone Advisory Centre) et meteorologisk senter som gir 

rådgivende opplysninger til meteorologiske overvåkingskontorer, globale sentraler for værvarsling og internasjonale 

OPMET-databaser om tropiske sykloners posisjon, varsler om bevegelsesretning og -hastighet, sentralt trykk og 

overflatevindens høyeste hastighet, 

106) «sikt» sikt i luftfartssammenheng, som er den største av følgende avstander: 

a) Den største avstanden til en svart gjenstand av egnet størrelse som befinner seg nær bakken, og som kan sees og 

gjenkjennes når den observeres mot en lys bakgrunn. 

b) Den største avstanden der lys på omkring 1 000 candela kan sees og identifiseres mot en uopplyst bakgrunn, 

107) «varslingssentral for vulkansk aske» (VAAC, Volcanic Ash Advisory Centre) et meteorologisk senter som gir 

rådgivende opplysninger til meteorologiske overvåkingskontorer, kontrollsentraler, flygeinformasjonssentraler, globale 

sentraler for værvarsling og internasjonale OPMET-databaser om den laterale og vertikale utstrekningen og forventet 

bevegelse av vulkansk aske i atmosfæren etter vulkanutbrudd, 

108) «global sentral for værvarsling» (WAFC, World Area Forecast Centre) et meteorologisk senter som forbereder og sender 

ut signifikante værvarsler og atmosfærebaserte varsler i digital form globalt og direkte til medlemsstatene på egnet måte 

ved hjelp av den faste kommunikasjonstjenesten for luftfarten, 

109) «globalt system for værvarsling» (WAFS, World Area Forecast System) et globalt system der globale sentraler gir 

flyværvarsler underveis i ensartede standardiserte formater. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRAV TIL VEDKOMMENDE MYNDIGHETER — TILSYN MED TJENESTER OG ANDRE ATM-NETTVERKSFUNKSJONER 

(del-ATM/ANS.AR) 

UNDERAVDELING A — GENERELLE KRAV 

ATM/ANS.AR.A.001 Virkeområde 

I dette vedlegg fastsettes kravene til administrasjons- og ledelsessystemene til de vedkommende myndighetene som har ansvar 

for sertifisering, tilsyn og håndheving med hensyn til tjenesteyternes anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg III–XIII i samsvar 

med artikkel 6. 

ATM/ANS.AR.A.005 Sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver 

a) Vedkommende myndighet skal utføre sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver med hensyn til anvendelsen av 

kravene som får anvendelse på tjenesteytere, overvåke sikker yting av deres tjenester og kontrollere at gjeldende krav blir 

oppfylt. 

b) Vedkommende myndigheter skal identifisere og ivareta ansvaret for sertifisering, tilsyn og håndheving på en måte som sikrer 

at 

1) ansvaret for gjennomføringen av hver bestemmelse i denne forordning er klart fastsatt, 

2) de er kjent med sikkerhetstilsynsordningene og resultatene av disse, 

3) relevant informasjon utveksles mellom vedkommende myndigheter. 

De berørte vedkommende myndigheter skal regelmessig gjennomgå avtalen om tilsyn av tjenesteytere som yter 

flysikringstjenester i funksjonelle luftromsblokker (FAB-er) som omfatter luftrom som hører inn under ansvarsområdet til 

flere enn én medlemsstat nevnt i artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, og, for yting av flysikringstjenester over 

landegrensene, avtalen om gjensidig anerkjennelse av tilsynsoppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 550/2004, samt den praktiske gjennomføringen av disse avtalene, særlig på bakgrunn av de sikkerhetsmessige 

resultatene som er oppnådd av de tjenesteyterne som er under deres tilsyn. 

c) Vedkommende myndighet skal opprette samordningsordninger med andre vedkommende myndigheter for meldte endringer 

i funksjonssystemer som berører tjenesteytere som er under tilsyn av andre vedkommende myndigheter. Disse 

samordningsordningene skal sikre effektiv utvelgelse og gjennomgåelse av disse meldte endringene i samsvar med 

ATM/ANS.AR.C.025. 

ATM/ANS.AR.A.010 Dokumentasjon for sertifisering, tilsyn og håndheving 

Vedkommende myndighet skal gjøre alle relevante regelverksakter, standarder, regler, tekniske publikasjoner og tilhørende 

dokumenter tilgjengelig for sitt personell, slik at de kan utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar. 

ATM/ANS.AR.A.015 Samsvarskriterier 

a) Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier (AMC) som kan brukes til å oppnå samsvar med kravene i denne 

forordning. Dersom akseptable samsvarskriterier overholdes, skal de gjeldende kravene i denne forordning anses å være 

oppfylt. 

b) Det kan benyttes alternative samsvarskriterier (AltMOC) for å oppnå samsvar med kravene i denne forordning. 

c) Vedkommende myndighet skal opprette en ordning for på en ensartet måte å kunne vurdere om alle alternative sam-

svarskriterier som den selv benytter, eller som benyttes av tjenesteytere som står under dens tilsyn, gir mulighet til å fastslå 

samsvar med kravene i denne forordning.  
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d) Vedkommende myndighet skal evaluere alle alternative samsvarskriterier som er foreslått av en tjenesteyter i samsvar med 

ATM/ANS.OR.A.020, ved å analysere den framlagte dokumentasjonen og, dersom det anses som nødvendig, foreta en 

inspeksjon av tjenesteyteren. 

Dersom vedkommende myndighet fastslår at de alternative samsvarskriteriene er tilstrekkelige til å sikre samsvar med de 

gjeldende kravene i denne forordning, skal den uten unødig opphold 

1) underrette søkeren om at de alternative samsvarskriteriene kan gjennomføres, og eventuelt endre søkerens sertifikat 

tilsvarende, 

2) underrette Byrået om innholdet i dem, med kopier av all relevant dokumentasjon, 

3) underrette de andre medlemsstatene om de alternative samsvarskriteriene som er godkjent. 

e) Dersom vedkommende myndighet selv benytter alternative samsvarskriterier til å sikre samsvar med de gjeldende kravene i 

denne forordning, skal den 

1) gjøre dem tilgjengelige for alle tjenesteytere som står under dens tilsyn, og 

2) underrette Byrået uten unødig opphold. 

Vedkommende myndighet skal gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene, herunder 

eventuelle revisjoner av prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som dokumenterer at de gjeldende kravene i 

denne forordning er oppfylt. 

ATM/ANS.AR.A.020 Opplysninger til Byrået 

a) Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette Byrået dersom det oppstår betydelige problemer med 

gjennomføringen av de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler eller i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004(1) som 

får anvendelse på tjenesteytere. 

b) Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(2) skal vedkommende myndighet gi Byrået 

opplysninger som er vesentlige for sikkerheten, og som stammer fra de hendelsesrapportene den har mottatt. 

ATM/ANS.AR.A.025 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

a) Med forbehold for forordning (EU) nr. 376/2014 skal vedkommende myndighet innføre en ordning for hensiktsmessig 

innsamling, analyse og spredning av sikkerhetsinformasjon. 

b) Byrået skal innføre en ordning som på hensiktsmessig måte analyserer all relevant sikkerhetsinformasjon som er mottatt fra 

vedkommende myndigheter, og uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen, etter hva som er relevant, alle 

opplysninger, herunder anbefalinger eller korrigerende tiltak som skal treffes, som er nødvendige for de skal kunne reagere 

i tide på et sikkerhetsproblem knyttet til tjenesteyterne. 

c) Etter å ha mottatt opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal vedkommende myndighet treffe tilstrekkelige tiltak for å 

håndtere sikkerhetsproblemet, herunder utstede sikkerhetspålegg i samsvar med ATM/ANS.AR.A.030. 

d) Tiltak som treffes i henhold til bokstav c), skal umiddelbart meddeles til de aktuelle tjenesteyterne som skal overholde dem, 

i samsvar med ATM/ANS.OR.A.060. Vedkommende myndighet skal også underrette Byrået om disse tiltakene, og, dersom 

det er nødvendig med kombinerte tiltak, de andre berørte vedkommende myndighetene. 

ATM/ANS.AR.A.030 Sikkerhetspålegg 

a) Vedkommende myndighet skal utstede et sikkerhetspålegg dersom den har fastslått at det finnes et faremoment i et 

funksjonssystem som krever umiddelbare tiltak.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 

(samvirkingsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18). 
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b) Sikkerhetspålegget skal videresendes til de aktuelle tjenesteyterne, og skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Identifikasjon av faremomentet. 

2) Identifikasjon av det berørte funksjonssystemet. 

3) Nødvendige tiltak og begrunnelsen for dem. 

4) Tidsfristen for gjennomføring av de påkrevde tiltakene. 

5) Tiltakets ikrafttredelsesdato. 

c) Vedkommende myndigheter skal videresende en kopi av sikkerhetspålegget til Byrået samt eventuelle andre berørte 

vedkommende myndigheter, innen én måned etter at det er utstedt. 

d) Vedkommende myndighet skal kontrollere at tjenesteyterne overholder de relevante sikkerhetspåleggene. 

UNDERAVDELING B — LEDELSE (ATM/ANS.AR.B) 

ATM/ANS.AR.B.001 Ledelsessystem 

a) Vedkommende myndighet skal opprette og vedlikeholde et ledelsessystem som minst omfatter følgende punkter: 

1) Dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å beskrive dets organisering, kriterier og metoder for å oppnå samsvar 

med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler i den grad som er nødvendig for utøvelsen av dets 

sertifisering-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i henhold til denne forordning. Prosedyrene skal ajourføres og fungere 

som grunnleggende arbeidsdokumenter for alle tilknyttede oppgaver hos denne myndigheten. 

2) Et tilstrekkelig antall personell, herunder inspektører, til å utføre myndighetens oppgaver og ivareta dens ansvar i 

henhold til denne forordning. Dette personellet skal være kvalifisert til å uføre sine tildelte oppgaver og ha den 

nødvendige kunnskap, erfaring, grunnopplæring, opplæring på arbeidsplassen og periodiske opplæring for å sikre at 

kompetansen opprettholdes. Et system for planlegging av tilgjengelighet av personell skal være innført for å sikre at 

alle tilhørende oppgaver utføres slik de skal. 

3) Tilstrekkelige anlegg og kontorlokaler til å utføre disse tildelte oppgavene. 

4) En prosess for å overvåke at ledelsessystemet oppfyller de relevante kravene og at prosedyrene er tilstrekkelige, 

herunder at det utarbeides en prosess for interntilsyn og en prosess for håndtering av sikkerhetsrisiko. 

Samsvarskontrollen skal omfatte et system for tilbakemelding av resultatene fra tilsynet til den øverste ledelsen hos 

vedkommende myndighet, for å sikre gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak. 

5) En person eller gruppe av personer som i siste instans er ansvarlig overfor den øverste ledelsen hos vedkommende 

myndighet for funksjonen for samsvarskontroll. 

b) Vedkommende myndighet skal for hvert virksomhetsområde som inngår i ledelsessystemet, utpeke én eller flere personer 

som har et overordnet ansvar for ledelsen av den eller de relevante oppgavene. 

c) Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltakelse i gjensidig utveksling av all nødvendig informasjon og 

assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder utveksling av alle avvik som er framkommet, og 

oppfølgingstiltak som er truffet som følge av sertifisering og tilsyn med tjenesteytere og organisasjoner som utøver 

virksomhet på en medlemsstats territorium, men som er sertifisert av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat 

eller av Byrået. 

d) En kopi av prosedyrene knyttet til ledelsessystemet, med eventuelle endringer, skal stilles til rådighet for Byrået for 

standardiseringsformål. 

ATM/ANS.AR.B.005 Delegering av oppgaver til godkjente organer 

a) Vedkommende myndighet kan delegere sine oppgaver knyttet til sertifisering eller tilsyn med tjenesteytere i henhold til 

denne forordning, bortsett fra utstedelse av selve sertifikatene, til godkjente organer. Ved delegering av slike oppgaver skal 

vedkommende myndighet sikre at den har 

1) innført en ordning med en første og deretter en løpende vurdering av om det godkjente organet overholder 

bestemmelsene i vedlegg V til forordning (EF) nr. 216/2008. Denne ordningen og resultatene av vurderingene skal 

dokumenteres,  
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2) inngått en dokumentert avtale med det godkjente organet, som er godkjent av begge parter på hensiktsmessig 

ledelsesnivå, og som klart fastsetter 

i) hvilke oppgaver som skal utføres, 

ii) hvilke erklæringer, rapporter og dokumentasjon som skal framlegges, 

iii) hvilke tekniske vilkår som skal oppfylles ved utførelsen av slike oppgaver, 

iv) tilhørende dekning av erstatningsansvar, 

v) hvilket vern som skal gis opplysninger som innhentes ved utførelsen av disse oppgavene. 

b) Vedkommende myndighet skal sikre at prosessen for interntilsyn og prosessen for håndtering av sikkerhetsrisiko som 

kreves i henhold til ATM/ANS.AR.B.001 bokstav a) nr. 4), omfatter alle oppgaver som utføres på dens vegne av det 

godkjente organet. 

ATM/ANS.AR.B.010 Endringer i ledelsessystemet 

a) Vedkommende myndighet skal ha innført en ordning for å identifisere endringer som påvirker dens evne til å utføre sine 

oppgaver og ivareta sitt ansvar i henhold til denne forordning. Denne ordningen skal gjøre det mulig for myndigheten å 

treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at ledelsessystemet forblir tilstrekkelig og effektivt. 

b) Vedkommende myndighet skal ajourføre sitt ledelsessystem slik at det gjenspeiler eventuelle endringer i denne forordning i 

god tid, for å sikre effektiv gjennomføring. 

c) Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om vesentlige endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver 

og ivareta sitt ansvar i henhold til denne forordning. 

ATM/ANS.AR.B.015 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende 

lagring av, tilgang til og pålitelig sporing av 

 1) ledelsessystemets dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, 

 2) personellets opplæring, kvalifikasjoner og godkjenning i samsvar med ATM/ANS.AR.B.001 bokstav a) nr. 2, 

 3) tildeling av oppgaver som dekker elementene som kreves i ATM/ANS.AR.B.005, samt nærmere opplysninger om 

tildelte oppgaver, 

 4) sertifiserings- og/eller erklæringsprosedyrer, 

 5) utpeking av ytere av lufttrafikktjenester og flyværtjenester, etter hva som er relevant, 

 6) sertifisering av og tilsyn med tjenesteytere som utøver virksomhet innenfor medlemsstatens territorium, men som 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller Byrået har sertifisert, etter avtale mellom disse myndighetene, 

 7) evaluering og melding til Byrået om alternative samsvarskriterier som er foreslått av tjenesteytere, samt vurderingen 

av alternative samsvarskriterier som vedkommende myndighet selv benytter, 

 8) tjenesteyternes oppfyllelse av de gjeldende kravene i denne forordning etter utstedelse av sertifikatet eller, dersom det 

er relevant, framlegging av en erklæring, herunder rapporter om alle tilsyn, som omfatter avvik, korrigerende tiltak og 

datoen for avslutning av tiltak samt observasjoner, og andre sikkerhetsrelaterte registre, 

 9) håndhevingstiltak som er iverksatt, 

10) sikkerhetsinformasjon, sikkerhetspålegg og oppfølgingstiltak, 

11) bruk av unntakstiltak i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b) Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle tjenesteytersertifikater den har utstedt, og erklæringer den har mottatt. 

c) All dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år etter at sertifikatets gyldighet utløper eller erklæringen trekkes tilbake, 

med forbehold for gjeldende personvernlovgivning.  
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UNDERAVDELING C — TILSYN, SERTIFISERING OG HÅNDHEVING (ATM/ANS.AR.C) 

ATM/ANS.AR.C.001 Overvåking av sikkerhetsmessige resultater 

a) Vedkommende myndigheter skal regelmessig overvåke og vurdere de sikkerhetsmessige resultatene til tjenesteyterne som 

står under deres tilsyn. 

b) Vedkommende myndigheter skal bruke resultatene av overvåkingen av de sikkerhetsmessige resultatene særlig i sitt 

risikobaserte tilsyn. 

ATM/ANS.AR.C.005 Sertifisering, erklæring og verifisering av tjenesteyternes oppfyllelse av kravene 

a) Innenfor rammen av ATM/ANS.AR.B.001 bokstav a) nr. 1 skal vedkommende myndighet fastsette en prosess for å 

verifisere 

1) at tjenesteyterne oppfyller de gjeldende kravene fastsatt i vedlegg III–XIII og eventuelle gjeldende vilkår knyttet til 

sertifikatet før det utstedes. Sertifikatet skal utstedes i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg, 

2) at eventuelle sikkerhetsrelaterte forpliktelser i forbindelse med utpeking foretatt i samsvar med artikkel 8 i forordning 

(EF) nr. 550/2004, er oppfylt, 

3) at tjenesteyterne som står under deres tilsyn, fortsatt oppfyller de gjeldende kravene, 

4) at sikkerhetsmål, sikkerhetskrav og andre sikkerhetsrelaterte vilkår som er identifisert i erklæringer om verifisering av 

systemer, herunder eventuelle relevante erklæringer om samsvar eller bruksegnethet for systemkomponenter utstedt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 552/2004, er gjennomført, 

5) at sikkerhetspålegg, korrigerende tiltak og håndhevingstiltak er gjennomført. 

b) Prosessen nevnt i bokstav a) skal 

1) bygge på dokumenterte framgangsmåter, 

2) underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på å gi personellet veiledning i utøvelsen av deres oppgaver 

knyttet til sertifisering, tilsyn og håndheving, 

3) opplyse den berørte organisasjonen om resultatene av sertifiseringen, tilsynet og håndhevingen, 

4) bygge på tilsyn, gjennomgåelser og inspeksjoner foretatt av vedkommende myndighet. 

5) for sertifiserte tjenesteytere, gi vedkommende myndighet den dokumentasjonen som er nødvendig for å vedta 

ytterligere tiltak, herunder tiltakene nevnt i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 549/2004, artikkel 7 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 550/2004 og artikkel 10, 25 og 68 i forordning (EF) nr. 216/2008 i tilfeller der kravene ikke oppfylles, 

6) for tjenesteytere som avgir erklæringer, gi vedkommende myndighet dokumentasjon for eventuelt å kunne treffe 

utbedringstiltak som kan omfatte håndhevingstiltak, herunder eventuelt i henhold til nasjonal rett. 

ATM/ANS.AR.C.010 Tilsyn 

a) Vedkommende myndighet eller godkjente organer som opptrer på dens vegne, skal foreta tilsyn i samsvar med artikkel 5. 

b) Tilsynet nevnt i bokstav a) skal 

1) gi vedkommende myndighet bevis på samsvar med de gjeldende kravene og med gjennomføringstiltakene, 

2) være uavhengig av eventuelt interntilsyn som tjenesteyteren utfører,  
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3) omfatte fullstendige gjennomføringstiltak eller deler av dem samt prosesser eller tjenester, 

4) fastslå hvorvidt 

i) gjennomføringstiltakene er i samsvar med de gjeldende kravene, 

ii) de tiltakene som er truffet, er i samsvar med gjennomføringstiltakene og de gjeldende kravene, 

iii) resultatene av de tiltakene som er truffet, er i samsvar med de resultatene som forventes av gjennomførings-

tiltakene. 

c) Vedkommende myndighet skal, på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon, kontinuerlig overvåke hvorvidt tjenesteyterne 

som står under dens tilsyn, oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

ATM/ANS.AR.C.015 Tilsynsprogram 

a) Vedkommende myndighet skal utarbeide og hvert år oppdatere et tilsynsprogram, idet det tas hensyn til tjenesteyternes 

egenart, kompleksiteten i deres virksomhet og resultatene fra tidligere sertifisering og/eller tilsynsvirksomhet, og det skal 

bygge på en vurdering av tilknyttede risikoer. Det skal omfatte tilsyn, som skal 

1) dekke alle områder med potensielle sikkerhetsrisikoer, med fokus på de områdene der det er fastslått problemer, 

2) dekke alle tjenesteytere som er under tilsyn av vedkommende myndighet, 

3) dekke de tiltakene som er gjennomført av tjenesteyteren for å sikre kompetansen til personellet, 

4) sikre at tilsyn utføres på en måte som er forenlig med det risikonivået som tjenesteyterens virksomhet og de tjenestene 

som ytes, innebærer, og 

5) sikre at det for tjenesteytere som står under dens tilsyn, anvendes en syklus for planlegging av tilsynet på høyst 

24 måneder. 

Syklusen for planlegging av tilsyn kan reduseres dersom det foreligger bevis for at tjenesteyterens sikkerhetsnivå er 

blitt dårligere. 

For en tjenesteyter som er sertifisert av vedkommende myndighet, kan syklusen for planlegging av tilsyn forlenges til 

høyst 36 måneder dersom vedkommende myndighet har fastslått at i løpet av de foregående 24 månedene 

i) har tjenesteyteren dokumentert at den effektivt kan identifisere farer for flysikkerheten og håndtere risikoer i den 

forbindelse, 

ii) har tjenesteyteren løpende vist at den oppfyller kravene til endringsstyring i henhold til ATM/ANS.OR.A.040 og 

ATM/ANS.OR.A.045, 

iii) har det ikke forekommet avvik på nivå 1, 

iv) er alle korrigerende tiltak gjennomført innen den fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende 

myndighet som definert i ATM/ANS.AR.C.050. 

Dersom tjenesteyteren i tillegg til ovenstående har opprettet et effektivt system for løpende rapportering til 

vedkommende myndighet om tjenesteyterens sikkerhetsmessige resultater og overholdelse av regelverket som er 

godkjent av vedkommende myndighet, kan syklusen for planlegging av tilsyn forlenges til høyst 48 måneder, 

6) sikre oppfølging av gjennomføringen av korrigerende tiltak, 

7) være gjenstand for samråd med de aktuelle tjenesteyterne, og at det deretter gis melding, 

8) angi planlagt tidsintervall for inspeksjonene på de forskjellige stedene, dersom det er relevant. 

b) Vedkommende myndighet kan beslutte å endre målene for og omfanget av forhåndsplanlagt tilsyn, dokumentgjennom-

gåelse og ytterligere tilsyn dersom det viser seg nødvendig. 

c) Vedkommende myndighet skal beslutte hvilke ordninger, elementer, tjenester, funksjoner, produkter, fysiske anlegg og 

former for virksomhet det skal føres tilsyn med innenfor en fastsatt tidsramme.  
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d) Tilsynsmerknader og avvik fra revisjoner i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050 skal dokumenteres. Sistnevnte skal 

underbygges av beviser og inneholde henvisninger til gjeldende krav og gjennomføringstiltak som tilsynet er utført på 

grunnlag av. 

e) En tilsynsrapport med nærmere opplysninger om avvik og observasjoner skal utarbeides og oversendes til den aktuelle 

tjenesteyteren. 

ATM/ANS.AR.C.020 Utstedelse av sertifikater 

a) Etter framgangsmåten fastsatt i ATM/ANS.AR.C.005 bokstav a) skal vedkommende myndighet etter å ha mottatt en 

søknad om utstedelse av et sertifikat til en tjenesteyter kontrollere at tjenesteyteren oppfyller de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

b) Vedkommende myndighet kan kreve enhver form for tilsyn, inspeksjoner eller vurderinger som den finner nødvendig, før 

den utsteder sertifikatet. 

c) Sertifikatet skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. De særskilte rettighetene for den virksomheten som tjenesteyteren er 

godkjent til å utføre, skal være angitt i vilkårene for tjenesteyting som er vedlagt sertifikatet. 

d) Sertifikatet skal ikke utstedes dersom et avvik på nivå 1 er åpent. I unntakstilfeller kan avvik, unntatt på nivå 1, vurderes og 

begrenses etter behov av tjenesteyteren, og en plan for korrigerende tiltak for å lukke avviket/avvikene skal godkjennes av 

vedkommende myndighet før sertifikatet utstedes. 

ATM/ANS.AR.C.025 Endringer 

a) Når vedkommende myndighet mottar en melding om en endring i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045, skal den oppfylle 

kravene i ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 og ATM/ANS.AR.C.040. 

b) Når vedkommende myndighet mottar en melding om en endring i samsvar med ATM/ANS.OR.A.040 bokstav a) nr. 2 som 

krever forhåndsgodkjenning, skal den 

1) kontrollere tjenesteyterens oppfyllelse av de gjeldende kravene før den godkjenner endringen, 

2) treffe umiddelbare egnede tiltak, med forbehold for eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, dersom tjenesteyteren 

gjennomfører endringer som krever forhåndsgodkjenning uten å ha mottatt godkjenning fra vedkommende myndighet 

nevnt i nr. 1. 

c) For å gjøre det mulig for en tjenesteyter å gjennomføre endringer i sitt ledelsessystem og/eller sikkerhetsstyringssystem, 

etter hva som er relevant, uten forhåndsgodkjenning i samsvar med ATM/ANS.OR.A.040 bokstav b), skal vedkommende 

myndighet godkjenne en prosedyre som angir omfanget av slike endringer og beskriver hvordan de vil bli meldt og 

håndtert. I det løpende tilsynet skal vedkommende myndighet på grunnlag av opplysningene i meldingen kontrollere om 

tiltakene som er truffet, er i samsvar med godkjente prosedyrer og oppfyller gjeldende krav. Dersom kravene ikke er 

oppfylt, skal vedkommende myndighet 

1) underrette tjenesteyteren om det manglende samsvaret og be om ytterligere endringer, 

2) for avvik på nivå 1 eller nivå 2, handle i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050. 

ATM/ANS.AR.C.030 Godkjenning av framgangsmåter for endringsstyring for funksjonssystemer 

a) Vedkommende myndighet skal gjennomgå 

1) framgangsmåtene for endringsstyring for funksjonssystemer eller eventuelle vesentlige endringer av disse fram-

gangsmåtene framlagt av tjenesteyteren i samsvar med ATM/ANS.OR.B.010 bokstav b), 

2) eventuelle avvik fra framgangsmåtene nevnt i nr. 1 for en bestemt endring, på anmodning fra en tjenesteyter i samsvar 

med ATM/ANS.OR.B.010 bokstav c) nr. 1. 

b) Vedkommende myndighet skal godkjenne framgangsmåtene, endringene og avvikene nevnt i bokstav a) når den har fastslått at 

de er nødvendige og tilstrekkelige for at tjenesteyteren skal kunne dokumentere samsvar med ATM/ANS.OR.A.045, 

ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 og ATS.OR.210, etter hva som er relevant.  
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ATM/ANS.AR.C.035 Beslutning om å gjennomgå en meldt endring av funksjonssystemet 

a) Når vedkommende myndighet mottar en melding i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav a) nr. 1, eller når den 

mottar endret informasjon i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav b), skal den treffe en beslutning om hvorvidt den 

skal gjennomgå endringen eller ikke. Vedkommende myndighet skal be om eventuelle ytterligere nødvendige opplysninger 

fra tjenesteyteren for å underbygge denne beslutningen. 

b) Vedkommende myndighet skal avgjøre behovet for en gjennomgåelse på grunnlag av særlige, gyldige og dokumenterte 

kriterier som minst skal sikre at den meldte endringen gjennomgås, dersom sannsynligheten for at argumentet er komplekst 

eller ukjent for tjenesteyteren og alvorlighetsgraden av de mulige følgene av endringen, til sammen er betydelig. 

c) Dersom vedkommende myndighet beslutter at det er behov for en gjennomgåelse på grunnlag av andre risikobaserte 

kriterier i tillegg til bokstav b), skal dette være særlige, gyldige og dokumenterte kriterier. 

d) Vedkommende myndighet skal underrette tjenesteyteren om sin beslutning om å gjennomgå en meldt endring av et 

funksjonssystem, og skal på anmodning gi tjenesteyteren en tilhørende begrunnelse. 

ATM/ANS.AR.C.040 Gjennomgåelse av en meldt endring av funksjonssystemet 

a) Dersom vedkommende myndighet gjennomgår argumentet for en meldt endring, skal den 

1) vurdere gyldigheten av det framlagte argumentet med hensyn til ATM/ANS.OR.C.005 bokstav a) nr. 2 eller 

ATS.OR.205 bokstav a) nr. 2, 

2) samordne sin virksomhet med andre vedkommende myndigheter når det er nødvendig. 

b) Vedkommende myndighet skal alternativt 

1) godkjenne argumentet nevnt i bokstav a) nr. 1), eventuelt med vilkår, dersom det er godtgjort at det er gyldig, og 

deretter underrette tjenesteyteren, 

2) avvise argumentet nevnt i bokstav a) nr. 1 og underrette tjenesteyteren sammen med en underbygd begrunnelse. 

ATM/ANS.AR.C.045 Erklæringer fra ytere av flygeinformasjonstjenester 

a) Etter å ha mottatt en erklæring fra en yter av flygeinformasjonstjenester som har til hensikt å drive slik virksomhet, skal 

vedkommende myndighet kontrollere at erklæringen inneholder alle opplysninger som kreves i henhold til ATM/ 

ANS.OR.A.015, og skal gi denne tjenesteyteren bekreftelse på at erklæringen er mottatt. 

b) Dersom erklæringen ikke inneholder de opplysningene som kreves, eller inneholder opplysninger som tyder på manglende 

oppfyllelse av de gjeldende kravene, skal vedkommende myndighet underrette vedkommende yter av flygeinforma-

sjonstjenester om den manglende oppfyllelsen og be om ytterligere opplysninger. Ved behov skal vedkommende myndighet 

utføre et tilsyn av yteren av flygeinformasjonstjenester. Dersom den manglende oppfyllelsen bekreftes, skal vedkommende 

myndighet treffe tiltak i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050. 

c) Vedkommende myndighet skal føre et register over erklæringene fra ytere av flygeinformasjonstjenester som er gitt i 

samsvar med denne forordning. 

ATM/ANS.AR.C.050 Avvik, korrigerende tiltak og håndhevingstiltak 

a) Vedkommende myndighet skal ha en ordning for å analysere avvik og fastslå deres betydning for sikkerheten, og skal treffe 

beslutning om håndhevingstiltak på grunnlag av sikkerhetsrisikoen forbundet med tjenesteyterens manglende overholdelse. 

b) I tilfeller der en umiddelbar innføring av egnede risikoreduserende tiltak fører til at det ikke foreligger noen ytterligere 

sikkerhetsrisiko, eller at den er svært lav, kan vedkommende myndighet godta yting av tjenester for å sikre at tjenesten 

opprettholdes samtidig med at det treffes korrigerende tiltak. 

c) Et avvik på nivå 1 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises betydelig manglende oppfyllelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler samt forordning (EF) nr. 549/2004, (EF)  

nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 og deres gjennomføringsregler, av tjenesteyterens prosedyrer og 

håndbøker, av vilkårene for sertifikatet, av sertifikatet, av utpekingen, dersom det er relevant, eller av innholdet i en 

erklæring som utgjør en betydelig risiko for flysikkerheten eller på annen måte skaper tvil om tjenesteyterens evne til 

fortsatt drift. 
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Avvik på nivå 1 omfatter, men er ikke begrenset til 

1) bekjentgjøring av driftsprosedyrer og/eller tjenesteyting på en måte som medfører en betydelig risiko for flysikkerheten, 

2) at gyldigheten av tjenesteyterens sertifikat er oppnådd eller opprettholdt ved forfalskning av innsendt underlags-

dokumentasjon, 

3) at det foreligger bevis på tjenesteforsømmelse eller svikefull bruk av tjenesteyterens sertifikat, 

4) fravær av en ansvarlig leder. 

d) Et avvik på nivå 2 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises annen manglende oppfyllelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler samt forordning (EF) nr. 549/2004, (EF)  

nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 og deres gjennomføringsregler, av tjenesteyterens prosedyrer og 

håndbøker, av vilkårene for sertifikatet, eller av innholdet i en erklæring. 

e) Når det blir påvist et avvik under tilsyn eller på annen måte, skal vedkommende myndighet, med forbehold for eventuelle 

ytterligere tiltak som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning, samt forordning (EF)  

nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 og deres gjennomføringsregler, melde avviket 

skriftlig til tjenesteyteren og kreve at det treffes korrigerende tiltak for å rette opp den manglende oppfyllelsen som er 

påvist. 

1) Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe hensiktsmessige tiltak, og kan eventuelt begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle sertifikatet helt eller delvis, samtidig som den sikrer at tjenestene opprettholdes, 

under forutsetning av at sikkerheten ikke trues, og dersom det dreier seg om nettverksforvalteren, skal den underrette 

Kommisjonen. Tiltaket som treffes, avhenger av omfanget av avviket, og skal fortsette til tjenesteyteren har truffet 

vellykkede korrigerende tiltak. 

2) Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet 

i) gi tjenesteyteren en frist til å gjennomføre korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art, 

ii) vurdere det korrigerende tiltaket og gjennomføringsplanen som tjenesteyteren har foreslått, og godta dem dersom 

vurderingen konkluderer med at de er tilstrekkelige til å rette opp den manglende oppfyllelsen. 

3) Ved avvik på nivå 2 kan avviket heves til nivå 1 og tiltak treffes som fastsatt i nr. 1, dersom tjenesteyteren ikke 

framlegger en plan for korrigerende tiltak som i lys av avviket er akseptabel for vedkommende myndighet, eller dersom 

tjenesteyteren ikke utfører det korrigerende tiltaket innen den fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende 

myndighet. 

f) For tilfeller som ikke innebærer avvik på nivå 1 eller 2, kan vedkommende myndighet utstede observasjoner. 

 _____   
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Tillegg 1 

SERTIFIKAT FOR TJENESTEYTER 

DEN EUROPEISKE UNION 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

TJENESTEYTERSERTIFIKAT 

[SERTIFIKATNUMMER / UTGAVE NR.] 

I henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 og på de vilkårene som er angitt nedenfor, bekrefter [vedkommende 

myndighet] herved 

[TJENESTEYTERENS NAVN] 

[TJENESTEYTERENS ADRESSE] 

som tjenesteyter med særskilte rettigheter som oppført i vedlagte vilkår for tjenesteyting. 

VILKÅR: 

Dette sertifikatet er utstedt på de vilkårene og det omfanget for yting av tjenester og funksjoner som er oppført i vedlagte vilkår 

for tjenesteyting. 

Dette sertifikatet er gyldig så lenge den sertifiserte tjenesteyteren overholder kravene i gjennomføringsforordning (EU) 

2017/373 og andre relevante bestemmelser og, dersom det er relevant, prosedyrene i tjenesteyterens dokumentasjon. 

Forutsatt at ovennevnte vilkår overholdes, er dette sertifikatet gyldig, med mindre det er blitt tilbakelevert, begrenset, 

midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Utstedelsesdato: 

Underskrift: 

[Vedkommende myndighet] 
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TJENESTEYTER- 

SERTIFIKAT 

VILKÅR FOR TJENESTEYTING 

Vedlegg til tjenesteyterens sertifikat: 

[SERTIFIKATNUMMER / UTGAVE NR.] 

[TJENESTEYTERENS NAVN] 

har oppnådd særskilt rettighet til å yte følgende omfang av tjenester/funksjoner: 

(Stryk det som ikke passer) 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Lufttrafikktjenester 

(ATS)(****) 

Flygekontroll (ATC) Områdekontrolltjeneste  

Innflygingskontrolltjeneste  

Tårnkontrolltjeneste  

Flygeinformasjonstjeneste 

(FIS) 

Flygeinformasjonstjeneste på flyplassen (AFIS)  

Flygeinformasjonstjeneste underveis (En-route FIS)  

Rådgivningstjeneste Ikke relevant  

Trafikkflytstyring 

(ATFM) 

ATFM Yting av lokal ATFM  

Luftromstyring 

(ASM) 

ASM Yting av lokal ASM-tjeneste (taktisk / ASM nivå 3)  

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Lufttrafikktjenester 

(ATS) for 

testflyging(***)(****) 

Flygekontroll (ATC) Områdekontrolltjeneste  

Innflygingskontrolltjeneste  

Tårnkontrolltjeneste  

Flygeinformasjonstjeneste 

(FIS) 

Flygeinformasjonstjeneste på flyplassen (AFIS)  

Flygeinformasjonstjeneste underveis (En-route FIS)  

Rådgivningstjeneste Ikke relevant  

Vilkår(**)  
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Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Kommunikasjons-, 

navigasjons- eller 

overvåkingstjenester 

(CNS) 

Kommunikasjon (C) Mobil tjeneste for luftfarten (luft-til-bakke-kommuni-

kasjon) 

 

Fast kommunikasjonstjeneste for luftfarten (bakke-til-

bakke-kommunikasjon) 

 

Satellittbasert mobil tjeneste for luftfarten (AMSS)  

Navigasjon (N) Levering av NDB-signal i rommet  

Levering av VOR-signal i rommet  

Levering av DME-signal i rommet  

Levering av ILS-signal i rommet  

Levering av MLS-signal i rommet  

Levering av GNSS-signal i rommet  

Overvåking (S) Levering av data fra primær overvåking (PS)  

Levering av data fra sekundær overvåking (SS)  

Levering av data fra automatisk posisjonsovervåking 

(ADS) 

 

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Luftfarts-

informasjons-

tjenester (AIS) 

AIS Yting av hele AIS-tjenesten  

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Datatjenester (DAT) Type 1 Levering av DAT type 1 gir tillatelse til å levere 

luftfartsdatabaser i følgende formater: 

[fortegnelse over de generiske dataformatene] 

Levering av DAT type 1 gir ikke tillatelse til å levere 

luftfartsdatabaser direkte til sluttbrukere/luftfartøy-

operatører. 

 

Type 2 Levering av DAT type 2 gir tillatelse til å levere 

luftfartdatabaser til sluttbrukere/luftfartøyoperatører for 

følgende typer av flybåren/flybåret programvare/utstyr, 

som det er dokumentert kompatibilitet med: 

Sertifisert programvare / utstyr fra [produsent] modell 

[XXX] delenr. [YYY] 

 

Vilkår(**)  
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Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Meteorologiske 

tjenester (MET) 

MET Meteorologisk overvåkingskontor  

Flyplassens flyværtjenestekontorer  

Flyværstasjoner  

VAAC  

WAFC  

TCAC  

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjoner Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

ATM-nettverks-

funksjoner 

Utforming av ERN Ikke relevant  

Begrensede ressurser Radiofrekvens  

Signalgiverkode  

ATFM Yting av sentral ATFM  

Vilkår(**)  

Utstedelsesdato: 

Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

For medlemsstaten/EASA 
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(*) Som fastsatt av vedkommende myndighet. 

 (**) Ved behov. 

 (***) Dersom vedkommende myndighet anser det nødvendig å utarbeide ytterligere krav. 

(****) ATS omfatter alarmtjeneste. 

 

 _____  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/143 

 

VEDLEGG III 

FELLES KRAV TIL TJENESTEYTERE 

(del-ATM/ANS.OR) 

UNDERAVDELING A — GENERELLE KRAV (ATM/ANS.OR.A) 

ATM/ANS.OR.A.001 Virkeområde 

I samsvar med artikkel 6 fastsettes det i dette vedlegg hvilke krav som skal oppfylles av tjenesteytere. 

ATM/ANS.OR.A.005 Søknad om et tjenesteytersertifikat 

a) En søknad om et tjenesteytersertifikat eller endring av et eksisterende sertifikat skal inngis i en form og på en måte som er 

fastsatt av vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til de gjeldende kravene i denne forordning. 

b) I samsvar med artikkel 6 skal tjenesteyteren for å få sertifikatet oppfylle 

1) kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EU) nr. 216/2008, 

2) de felles kravene angitt i dette vedlegg, 

3) de særlige kravene angitt i vedlegg IV-XIII, dersom disse kravene får anvendelse i lys av tjenestene som tjenesteyteren 

yter eller planlegger å yte. 

ATM/ANS.OR.A.010 Søknad om et begrenset sertifikat 

a) Uten hensyn til bokstav b) kan ytere av lufttrafikktjenester søke om et sertifikat som er begrenset til yting av tjenester i 

luftrommet som hører inn under ansvarsområdet til den medlemsstaten der tjenesteyteren har sitt hovedforetak eller 

eventuelt sitt forretningskontor, dersom den yter eller planlegger å yte tjenester bare med hensyn til én eller flere av 

følgende kategorier: 

1) Arbeidsflyging. 

2) Allmennflyging. 

3) Kommersiell lufttransport begrenset til luftfartøyer med største tillatte startmasse under 10 tonn eller færre enn  

20 passasjerseter. 

4) Kommersiell lufttransport med mindre enn 10 000 flybevegelser i året, uansett største tillatte startmasse og antall 

passasjerseter, idet det med «flybevegelser» i et gitt år i denne forordning menes gjennomsnittet for de foregående tre 

årene av samlet antall avganger og landinger. 

b) I tillegg kan følgende ytere av flysikringstjenester også søke om et begrenset sertifikat: 

1) En yter av flysikringstjenester som ikke yter lufttrafikktjenester, med en brutto årsomsetning på 1 000 000 euro eller 

mindre for tjenestene vedkommende yter eller planlegger å yte. 

2) En yter av flysikringstjenester som yter flygeinformasjonstjeneste på flyplasser, men som ikke har mer enn én 

arbeidsstasjon i regelmessig drift på noen flyplass. 

c) Som fastsatt av vedkommende myndighet skal en yter av flysikringstjenester som søker om et begrenset sertifikat i samsvar 

med bokstav a) eller b) nr. 1, minst oppfylle kravene fastsatt i 

1) ATM/ANS.OR.B.001 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet, 

2) ATM/ANS.OR.B.005 Ledelsessystem, 

3) ATM/ANS.OR.B.020 Krav til personell, 

4) ATM/ANS.OR.A.075 Åpen og oversiktlig yting av tjenester, 

5) vedlegg IV, V, VI og VIII, dersom disse kravene får anvendelse i lys av tjenestene som tjenesteyteren yter eller 

planlegger å yte i samsvar med artikkel 6.  
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d) Som fastsatt av vedkommende myndighet skal en yter av flysikringstjenester som søker om et begrenset sertifikat i samsvar 

med bokstav b) nr. 2, minst oppfylle kravene angitt i bokstav c) nr. 1–4, og med de særlige kravene angitt i vedlegg IV. 

e) En som søker om et begrenset sertifikat, skal inngi en søknad til vedkommende myndighet i en form og på en måte som 

vedkommende myndighet har fastsatt. 

ATM/ANS.OR.A.015 Erklæringer fra ytere av flygeinformasjonstjenester 

a) I henhold til artikkel 7 kan en yter av flygeinformasjonstjenester erklære at vedkommende har evne og midler til å ivareta 

det ansvaret som er forbundet med tjenestene som ytes, når den oppfyller, i tillegg til kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 216/2008, følgende alternative krav: 

1) Yteren av flygeinformasjonstjenester yter eller planlegger å yte sine tjenester ved ikke å ha i mer enn én arbeidsstasjon i 

regelmessig drift. 

2) Disse tjenestene er av midlertidig art, i et tidsrom som er avtalt med vedkommende myndighet, alt etter hva som er 

nødvendig for å sikre forholdsmessig sikkerhetsbekreftelse. 

b) En yter av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, skal 

1) før driften begynner, gi vedkommende myndighet alle relevante opplysninger i en form og på en måte som 

vedkommende myndighet har fastsatt, 

2) gi vedkommende myndighet en liste over de alternative samsvarskriteriene som er benyttet, i samsvar med ATM/ 

ANS.OR.A.020, 

3) sikre fortsatt samsvar med gjeldende krav og med opplysningene i erklæringen, 

4) underrette vedkommende myndighet om alle endringer av erklæringen eller samsvarskriteriene den benytter, ved å 

framlegge en endret erklæring, 

5) yte sine tjenester i samsvar med sin driftshåndbok og overholde alle relevante bestemmelser i den. 

c) Før den slutter å yte sine tjenester, skal yteren av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, 

underrette vedkommende myndighet innen en frist fastsatt av vedkommende myndighet. 

d) En yter av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, skal oppfylle kravene fastsatt i 

 1) ATM/ANS.OR.A.001 Virkeområde, 

 2) ATM/ANS.OR.A.020 Samsvarskriterier, 

 3) ATM/ANS.OR.A.035 Påvisning av samsvar, 

 4) ATM/ANS.OR.A.040 Endringer — generelt, 

 5) ATM/ANS.OR.A.045 Endringer i funksjonssystemet, 

 6) ATM/ANS.OR.A.050 Tilrettelegging og samarbeid, 

 7) ATM/ANS.OR.A.055 Avvik og korrigerende tiltak, 

 8) ATM/ANS.OR.A.060 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem, 

 9) ATM/ANS.OR.A.065 Rapportering av tilfeller, 

10) ATM/ANS.OR.B.001 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet, 

11) ATM/ANS.OR.B.005 Ledelsessystem, 

12) ATM/ANS.OR.B.020 Krav til personell, 

13) ATM/ANS.OR.B.035 Driftshåndbøker, 

14) ATM/ANS.OR.D.020 Erstatningsansvar og forsikringsdekning, 

15) vedlegg IV. 

e) En yter av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, kan starte drift først etter å ha fått bekreftelse 

på at erklæringen er mottatt fra vedkommende myndighet.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/145 

 

ATM/ANS.OR.A.020 Samsvarskriterier 

a) En tjenesteyter kan benytte alternative samsvarskriterier (AltMOC) som alternativer til de akseptable samsvarskriteriene 

(AMC) som Byrået har vedtatt, for å sikre samsvar med kravene i denne forordning. 

b) Dersom en tjenesteyter ønsker å bruke et alternativt samsvarskriterium, skal den før dette gjennomføres, gi vedkommende 

myndighet en fullstendig beskrivelse av det alternative samsvarskriteriet. Beskrivelsen skal inneholde eventuelle revisjoner 

av håndbøker eller prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som viser at kravene i denne forordning er 

oppfylt. 

En tjenesteyter kan gjennomføre disse alternative samsvarskriteriene dersom de er forhåndsgodkjent av vedkommende 

myndighet, og det er gitt melding som fastsatt i ATM/ANS.AR.A.015 bokstav d). 

ATM/ANS.OR.A.025 Fortsatt gyldighet for et sertifikat 

a) En tjenesteyters sertifikat er fortsatt gyldig, forutsatt at 

1) tjenesteyteren fortsatt oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, herunder de som gjelder tilrettelegging og 

samarbeid med sikte på utøvelsen av myndigheten til vedkommende myndigheter, og de som gjelder håndtering av 

avvik som angitt i henholdsvis ATM/ANS.OR.A.050 og ATM/ANS.OR.A.055, 

2) sertifikatet ikke er tilbakelevert, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

b) Dersom sertifikatet tilbakekalles eller tilbakeleveres, skal det returneres til vedkommende myndighet uten unødig opphold. 

ATM/ANS.OR.A.030 Fortsatt gyldighet for en erklæring fra en yter av flygeinformasjonstjenester 

En erklæring fra en yter av flygeinformasjonstjenester i samsvar med ATM/ANS.OR.A.015 er fortsatt gyldig, forutsatt at 

a) yteren av flygeinformasjonstjenester fortsatt oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, herunder de som gjelder 

tilrettelegging og samarbeid med sikte på utøvelsen av myndigheten til vedkommende myndigheter, og de som gjelder 

håndtering av avvik som angitt i henholdsvis ATM/ANS.OR.A.050 og ATM/ANS.OR.A.055, 

b) erklæringen ikke er trukket tilbake av yteren av slike tjenester eller er avregistrert av vedkommende myndighet. 

ATM/ANS.OR.A.035 Påvisning av samsvar 

En tjenesteyter skal på anmodning fra vedkommende myndighet framlegge all relevant dokumentasjon for å dokumentere 

samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning. 

ATM/ANS.OR.A.040 Endringer — generelt 

a) Melding om og styring av 

1) en endring av funksjonssystemet eller en endring som påvirker funksjonssystemet, skal utføres i samsvar med ATM/ 

ANS.OR.A.045, 

2) en endring av ytingen av tjenesten, tjenesteyterens ledelsessystem og/eller sikkerhetsstyringssystem som ikke påvirker 

funksjonssystemet, skal utføres i samsvar med bokstav b). 

b) Enhver endring som nevnt i bokstav a) nr. 2, skal kreve forhåndsgodkjenning før gjennomføring, med mindre en slik 

endring er meldt og styres i samsvar med en framgangsmåte godkjent av vedkommende myndighet som fastsatt i ATM/ 

ANS.AR.C.025 bokstav c). 

ATM/ANS.OR.A.045 Endringer i funksjonssystemet 

a) En tjenesteyter som planlegger å endre sitt funksjonssystem, skal 

1) underrette vedkommende myndighet om endringen, 

2) på anmodning gi vedkommende myndighet eventuelle tilleggsopplysninger som gjør det mulig for vedkommende 

myndighet å beslutte hvorvidt den skal gjennomgå argumentet for endringen, 

3) underrette andre tjenesteytere og, dersom det er gjennomførbart, luftfartsrelaterte virksomheter som påvirkes av den 

planlagte endringen.  
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b) Når tjenesteyteren har meldt om en endring, skal den underrette vedkommende myndighet hver gang opplysningene som er 

gitt i samsvar med bokstav a) nr. 1 og 2, er vesentlig endret, og de relevante tjenesteyterne og luftfartsrelaterte 

virksomhetene hver gang opplysningene som er gitt i samsvar med bokstav a) nr. 3, er vesentlig endret. 

c) En tjenesteyter skal bare tillate ibruktaking av de delene av endringen som de formene for virksomhet som kreves i henhold 

til framgangsmåten nevnt ATM/ANS.OR.B.010, er fullført for. 

d) Dersom endringen er underlagt gjennomgåelse fra vedkommende myndighet i samsvar med ATM/ANS.AR.C.035, skal 

tjenesteyteren bare tillate ibruktaking av de delene av endringen som vedkommende myndighet har godkjent argumentet 

for. 

e) Dersom en endring påvirker andre tjenesteytere og/eller luftfartsrelaterte virksomheter, som angitt i bokstav a) nr. 3, skal 

tjenesteyteren og disse andre tjenesteyterne i fellesskap avgjøre 

1) den innbyrdes avhengigheten og, om mulig, overfor de berørte luftfartsrelaterte virksomhetene, 

2) de forutsetningene og risikoreduserende tiltakene som gjelder flere enn én tjenesteyter eller luftfartsrelatert virksomhet. 

f) De tjenesteyterne som påvirkes av forutsetningene og de risikoreduserende tiltakene nevnt i bokstav e) nr. 2, skal i deres 

argument for endringen bare bruke forutsetninger og risikoreduserende tiltak som er avtalt og tilpasset med hverandre og, 

dersom det er mulig, med de luftfartsrelaterte virksomhetene. 

ATM/ANS.OR.A.050 Tilrettelegging og samarbeid 

En tjenesteyter skal lette inspeksjoner og tilsyn som foretas av vedkommende myndighet eller av et godkjent organ som opptrer 

på myndighetens vegne, og den skal i nødvendig grad samarbeide for effektiv og formålstjenlig utøvelse av myndigheten til 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 5. 

ATM/ANS.OR.A.055 Avvik og korrigerende tiltak 

Etter å ha mottatt melding om avvik fra vedkommende myndighet skal tjenesteyteren 

a) finne den opprinnelige årsaken til manglende samsvar, 

b) utarbeide en plan for korrigerende tiltak som kan godkjennes av vedkommende myndighet, 

c) godtgjøre at det korrigerende tiltaket er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen en frist som foreslås av 

tjenesteyteren og avtales med nevnte myndighet i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050 bokstav e). 

ATM/ANS.OR.A.060 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

En tjenesteyter skal gjennomføre alle sikkerhetstiltak, herunder sikkerhetspålegg, pålagt av vedkommende myndighet i samsvar 

med ATM/ANS.AR.A.025 bokstav c). 

ATM/ANS.OR.A.065 Rapportering av tilfeller 

a) Tjenesteyteren skal rapportere til vedkommende myndighet, og til enhver annen organisasjon påkrevd av medlemsstaten 

der tjenesteyteren yter sine tjenester, om enhver ulykke, alvorlig hendelse og tilfelle som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) og forordning (EU) nr. 376/2014. 

b) Med forbehold for bokstav a) skal tjenesteyteren rapportere til vedkommende myndighet og organisasjonen som har ansvar 

for utformingen av system og komponenter, dersom dette er en annen enn tjenesteyteren, om enhver funksjonsfeil, teknisk 

feil, overskridelse av tekniske begrensninger, tilfelle eller annen unormal omstendighet som har eller kan ha satt tjenestenes 

sikkerhet i fare, men som ikke har ført til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

c) Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 skal rapportene nevnt i bokstav a) og b) avgis i en 

form og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, og skal inneholde alle relevante opplysninger om 

hendelsen som er kjent for tjenesteyteren.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/147 

 

d) Rapportene skal utarbeides så snart som mulig, og under alle omstendigheter innen 72 timer etter at tjenesteyteren har 

identifisert nærmere opplysninger om den innrapporterte hendelsen, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for 

dette. 

e) Med forbehold for forordning (EU) nr. 376/2014 og dersom det er relevant, skal tjenesteyteren utarbeide en 

oppfølgingsrapport for å gi nærmere opplysninger om hvilke tiltak den har til hensikt å treffe for å forebygge lignende 

tilfeller senere, så snart disse tiltakene er fastsatt. Denne rapporten skal utarbeides i en form og på en måte som er fastsatt av 

vedkommende myndighet. 

ATM/ANS.OR.A.070 Beredskapsplaner 

En tjenesteyter skal ha beredskapsplaner for alle tjenester den yter, i tilfelle det skulle inntreffe hendelser som fører til betydelig 

forringelse av eller avbrudd i dens virksomhet. 

ATM/ANS.OR.A.075 Åpen og oversiktlig yting av tjenester 

a) En tjenesteyter skal yte sine tjenester på en åpen og oversiktlig måte. Den skal offentliggjøre vilkårene for tilgang til sine 

tjenester og endringer av disse og opprette en ordning for jevnlig samråd med brukerne av sine tjenester, eller etter behov 

med hensyn til særlige endringer i tjenesteytingen, enten enkeltvis eller samlet. 

b) En tjenesteyter skal ikke forskjellsbehandle en bruker eller en klasse av brukere av sine tjenester på grunnlag av nasjonalitet 

eller andre egenskaper på en måte som er i strid med unionsretten. 

UNDERAVDELING B — LEDELSE (ATM/ANS.OR.B) 

ATM/ANS.OR.B.001 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

En tjenesteyter skal sikre at den kan yte sine tjenester på en sikker, effektiv, kontinuerlig og bærekraftig måte som er forenlig 

med enhver forventet samlet etterspørsel etter et gitt luftrom. For dette formål skal den ha tilstrekkelig teknisk og driftsmessig 

kapasitet og sakkunnskap. 

ATM/ANS.OR.B.005 Ledelsessystem 

a) En tjenesteyter skal innføre og vedlikeholde et ledelsessystem som omfatter 

1) klart definerte linjer med hensyn til ansvar og ansvarlighet i hele sin organisasjon, herunder at ansvarlig leder har et 

direkte ansvar for sikkerheten, 

2) en beskrivelse av tjenesteyterens overordnede filosofi og prinsipper med hensyn til kvalitet og sikkerhet, som samlet 

utgjør en politikk som er undertegnet av ansvarlig leder, 

3) midler til å kontrollere ytelsen i tjenesteyterens organisasjon i lys av ytelsesindikatorene og ytelsesmålene i 

ledelsessystemet, 

4) en prosess for å identifisere endringer i tjenesteyterens organisasjon og i hvilken sammenheng den driver sin 

virksomhet, som kan påvirke etablerte prosesser, prosedyrer og tjenester og, om nødvendig, endre ledelsessystemet 

og/eller funksjonssystemet for å ta hensyn til disse endringene, 

5) en prosess for å gjennomgå ledelsessystemet, fastslå årsakene til at ledelsessystemet ikke lever opp til standardene, 

fastslå konsekvensene av dette og fjerne eller begrense årsakene, 

6) en prosess for å sikre at tjenesteyterens personell er opplært og kvalifisert til å utføre sine plikter på en sikker, effektiv, 

kontinuerlig og bærekraftig måte. I den forbindelse skal tjenesteyteren fastsette retningslinjer for ansettelse og 

opplæring av sitt personell, 

7) en formell kommunikasjonsmetode som sikrer at alt personell hos tjenesteyteren er fortrolig med ledelsessystemet, som 

gjør det mulig å formidle sikkerhetskritiske opplysninger og å forklare hvorfor bestemte tiltak er truffet og hvorfor 

prosedyrer er innført eller endret. 

b) En tjenesteyter skal dokumentere alle nøkkelprosesser i ledelsessystemet, herunder en prosess for å gjøre personell klar 

over sitt ansvar, samt prosedyren for å endre disse prosessene. 

c) En tjenesteyter skal opprette en funksjon for å kontrollere at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, og at prosedyrene er 

tilstrekkelige. Samsvarskontrollen skal omfatte et system for tilbakemelding av avvik til den ansvarlige lederen for å sikre 

effektiv gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak.  
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d) En tjenesteyter skal overvåke hvordan dens funksjonssystem fungerer, og dersom det konstateres for svak ytelse, skal den 

fastslå årsakene til dette og fjerne dem eller, etter å ha fastslått konsekvensene av den svake ytelsen, begrense virkningene 

av dette. 

e) Ledelsessystemet skal stå i forhold til tjenesteyterens størrelse og virksomhet og hvor kompleks virksomheten er, samtidig 

som det tas hensyn til de farene og risikoene som er forbundet med denne virksomheten. 

f) Innenfor sitt ledelsessystem skal tjenesteyteren opprette formelle kontaktflater med relevante tjenesteytere og 

luftfartsrelaterte virksomheter for å 

1) sikre at de farene for flysikkerheten som dens virksomhet vil medføre, identifiseres og vurderes, og at risikoene i den 

forbindelse håndteres og begrenses på egnet måte, 

2) sikre at den yter sine tjenester i samsvar med kravene i denne forordning. 

g) Dersom tjenesteyteren også har et flyplassoperatørsertifikat, skal den sikre at ledelsessystemet dekker all virksomhet som 

sertifikatene omfatter. 

ATM/ANS.OR.B.010 Framgangsmåter for endringsstyring 

a) En tjenesteyter skal benytte framgangsmåter for å styre, vurdere og om nødvendig begrense virkningen av endringer i sine 

funksjonssystemer i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 og ATS.OR.210, etter hva 

som passer. 

b) Framgangsmåtene nevnt i bokstav a) eller eventuelle vesentlige endringer i disse framgangsmåtene skal 

1) framlegges for godkjenning av tjenesteyteren for vedkommende myndighet, 

2) ikke brukes før de er godkjent av vedkommende myndighet. 

c) Dersom de godkjente framgangsmåtene nevnt i bokstav b) ikke er egnet for en bestemt endring, skal tjenesteyteren 

1) be vedkommende myndighet om et unntak for å avvike fra de godkjente framgangsmåtene, 

2) gi vedkommende myndighet nærmere opplysninger om avviket og begrunnelsen for å benytte det, 

3) ikke benytte avviket før det er godkjent av vedkommende myndighet. 

ATM/ANS.OR.B.015 Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale 

a) Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale, omfatter all virksomhet innenfor virkeområdet for tjenesteyterens 

drift, i samsvar med vilkårene i sertifikatet, som utføres av andre organisasjoner som enten selv er sertifisert til å utføre slik 

virksomhet, eller som, dersom de ikke er sertifisert, arbeider under tjenesteyterens tilsyn. Dersom en del av tjenesteyterens 

virksomhet settes ut til eller kjøpes inn fra eksterne organisasjoner, skal tjenesteyteren sikre at den virksomheten, det 

systemet eller den komponenten som settes ut eller kjøpes inn, oppfyller gjeldende krav. 

b) Dersom en tjenesteyter setter ut en del av sin virksomhet til en organisasjon som ikke selv er sertifisert i samsvar med 

denne forordning, til å utføre slik virksomhet, skal den sikre at organisasjonen den har inngått en underleverandøravtale 

med, arbeider under tjenesteyterens tilsyn. Tjenesteyteren skal sikre at vedkommende myndighet får tilgang til 

organisasjonen som yter underleveransen, for å kunne fastslå om de gjeldende kravene i henhold til denne forordning 

fortsatt oppfylles. 

ATM/ANS.OR.B.020 Krav til personell 

a) En tjenesteyter skal utnevne en ansvarlig leder med myndighet til å sikre at all virksomhet kan finansieres og utføres i 

samsvar med gjeldende krav. Ansvarlig leder har ansvar for å opprette og vedlikeholde et effektivt ledelsessystem. 

b) En tjenesteyter skal definere de utpekte stillingsinnehavernes fullmakter, oppgaver og ansvar, særlig for personer i ledelsen 

med ansvar for funksjoner knyttet til sikkerhet, kvalitet, økonomi og menneskelige ressurser, etter hva som er relevant. 

ATM/ANS.OR.B.025 Krav til anlegg 

En tjenesteyter skal sikre at den har tilstrekkelige og hensiktsmessige anlegg som gjør det mulig å utføre og styre alle planlagte 

oppgaver og all planlagt virksomhet i samsvar med gjeldende krav.  
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ATM/ANS.OR.B.030 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) En tjenesteyter skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende lagring av 

dokumentasjon og pålitelig sporing av all dens virksomhet, særlig alle deler angitt i ATM/ANS.OR.B.005. 

b) Formatet og oppbevaringstiden for dokumentasjonen nevnt i bokstav a), skal angis i framgangsmåtene for tjenesteyterens 

ledelsessystem. 

c) Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri. 

ATM/ANS.OR.B.035 Driftshåndbøker 

a) En tjenesteyter skal utarbeide og ajourføre driftshåndbøker om sin tjenesteyting til bruk og veiledning for driftspersonellet. 

b) Den skal sikre at 

1) driftshåndbøkene inneholder de instruksene og opplysningene som kreves for at driftspersonellet skal kunne utføre sine 

oppgaver, 

2) relevante deler av driftshåndbøkene er tilgjengelige for det aktuelle personellet, 

3) driftspersonellet underrettes om de endringene i driftshåndboken som gjelder deres oppgaver på en måte som gjør at de 

kan gjennomføres når endringene trer i kraft. 

UNDERAVDELING C — SÆRLIGE ORGANISASJONSKRAV TIL ANDRE TJENESTEYTERE ENN ATS-YTERE 

(ATM/ANS.OR.C) 

ATM/ANS.OR.C.001 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes kravene som skal oppfylles av andre tjenesteytere enn ytere av lufttrafikktjenester, i tillegg til kravene 

fastsatt i underavdeling A og B. 

ATM/ANS.OR.C.005 Sikkerhetsvurdering og forsikring om endringer av funksjonssystemet 

a) For alle endringer som er meldt i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav a) nr. 1, skal andre tjenesteytere enn yteren 

av lufttrafikktjenester 

1) sikre at det utføres en sikkerhetsvurdering som dekker omfanget av endringen, det vil si 

i) det utstyret og de saksbehandlingsmessige og menneskelige elementene som endres, 

ii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres og resten av funksjonssystemet, 

iii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres, og den sammenhengen den er ment å skulle brukes i, 

iv) endringens livssyklus, fra den defineres til den er i drift, herunder overgang til bruk, 

v) planlagte driftsforstyrrelser, 

2) sikre, med tilstrekkelig tillit, gjennom et fullstendig, dokumentert og gyldig argument, at tjenesten vil fungere og 

fortsette å fungere bare som angitt i den angitte sammenhengen. 

b) En tjenesteyter, unntatt ytere av lufttrafikktjenester, skal sikre at sikkerhetsvurderingen nevnt i bokstav a) omfatter 

1) kontroll av at 

i) vurderingen tilsvarer omfanget av endringen som definert i bokstav a) nr. 1, 

ii) tjenesten fungerer bare som angitt i den angitte sammenhengen, 

iii) måten tjenesten fungerer på, er i samsvar med og ikke i strid med gjeldende krav i denne forordning til de 

tjenestene som ytes av det endrede funksjonssystemet, og 

2) spesifikasjon av de overvåkingskriteriene som kreves for å vise at de tjenestene som ytes av det endrede funksjons-

systemet, vil fungere og fortsette å fungere bare som angitt i den angitte sammenhengen.  
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UNDERAVDELING D — SÆRLIGE ORGANISASJONSKRAV TIL ANS- OG ATFM-YTERE OG NETTVERKSFORVALTEREN 

(ATM/ANS.OR.D) 

ATM/ANS.OR.D.001 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes kravene som skal oppfylles av ytere av flysikringstjenester (ANS) og trafikkflytstyring (ATFM) og 

nettverksforvalteren, i tillegg til kravene fastsatt i underavdeling A, B og C. 

ATM/ANS.OR.D.005 Forretningsplaner, årsplaner og ytelsesplaner 

a) Forretningsplan 

1) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal utarbeide en forretningsplan som omfatter et tidsrom på minst 

fem år. Forretningsplanen skal 

i) fastsette de overordnede målene for yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og strategien for å nå disse 

målene i samsvar med eventuelle overordnede langtidsplaner for yterne av flysikringstjenester eller trafikkflyt-

styring og relevante krav i unionsretten til utvikling av infrastruktur eller annen teknologi, 

ii) inneholde ytelsesmål når det gjelder sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet, alt etter hva som er relevant 

i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(1). 

2) Opplysningene i nr. 1 punkt i) og ii) skal tilpasses den nasjonale ytelsesplanen nevnt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 549/2004, og med hensyn til sikkerhetsdataene skal de være i samsvar med det statlige sikkerhetsprogrammet nevnt 

i standard 3.1.1 i vedlegg 19 til Chicago-konvensjonen, i første utgave av juli 2013. 

3) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal framlegge sikkerhets- og forretningsmessige begrunnelser for 

større investeringsprosjekter og eventuelt anslag over virkningen på de relevante ytelsesmålene nevnt i nr. 1 punkt i) og 

ii), og skal angi hvilke investeringer som er forbundet med lovfestede krav i tilknytning til gjennomføringen av 

forskningsprosjektet for lufttrafikkstyring i Det felles europeiske luftrom (SESAR). 

b) Årsplan 

1) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal framlegge en årsplan som omfatter det påfølgende året, og som 

presiserer enkelthetene i forretningsplanen og beskriver eventuelle endringer i den sammenlignet med den forrige 

planen. 

2) Årsplanen skal omfatte følgende bestemmelser om tjenestenes nivå og kvalitet, for eksempel forventet nivå for 

kapasitet, sikkerhet, miljø og kostnadseffektivitet: 

i) Opplysninger om innføringen av ny infrastruktur eller annen utvikling og en redegjørelse for hvordan dette vil 

bidra til å forbedre ytelsene for yteren av flysikringstjenester eller trafikkflytstyring, herunder tjenestenes nivå og 

kvalitet. 

ii) Ytelsesindikatorer, etter hva som er relevant, som er i samsvar med ytelsesplanen nevnt i artikkel 11 i forordning 

(EF) nr. 549/2004, og som ytelsesnivå og tjenestenes kvalitet med rimelighet kan vurderes mot. 

iii) Opplysninger om planlagte tiltak for å redusere sikkerhetsrisikoene som angis i sikkerhetsplanen til yteren av 

flysikringstjenester og trafikkflytstyring, herunder sikkerhetsindikatorer for å overvåke sikkerhetsrisiko og 

eventuelt de anslåtte kostnadene for disse tiltakene. 

iv) Forventet kortsiktig økonomisk stilling for yteren av flysikringstjenester og trafikkflytstyring samt eventuelle 

endringer i eller virkninger på forretningsplanen. 

c) Ytelsesdelen av planene 

Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal på anmodning gjøre innholdet i ytelsesdelen av sine 

forretningsplaner og årsplaner tilgjengelig for Kommisjonen på vilkår som fastsettes av vedkommende myndighet i 

samsvar med nasjonal rett.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 
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ATM/ANS.OR.D.010 Sikkerhetsstyring 

a) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal, som en integrert del av sitt ledelsessystem, i 

henhold til ATM/ANS.OR.B.005 opprette et sikkerhetsstyringssystem for å ivareta 

1) sikkerheten for sine anlegg og sitt personell for å forhindre ulovlig forstyrrelse av tjenesteytingen, 

2) sikkerheten for driftsdataene som de mottar, produserer eller på annen måte benytter, slik at tilgangen til dem begrenses 

til godkjente personer. 

b) Sikkerhetsstyringssystemet skal definere 

1) prosedyrene for vurdering og reduksjon av sikkerhetsrisikoer, overvåking og bedring av sikkerheten, sikkerhets-

vurderinger og formidling av erfaringer, 

2) midler til å påvise sikkerhetsbrudd og varsle personell med egnede varslingssignaler, 

3) midler til å kontrollere virkningene av sikkerhetsbrudd og å fastsette gjenopprettingstiltak og risikoreduserende 

prosedyrer for å hindre gjentakelse. 

c) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal sørge for sikkerhetsklarering av sitt personell 

når det er grunn til det, og skal samarbeide med vedkommende sivile og militære myndigheter for å ivareta sikkerheten for 

sine anlegg, sitt personell og sine data. 

d) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal treffe de nødvendige tiltak for å beskytte sine 

systemer, komponenter i bruk og data, og skal hindre at nettverket settes i fare av trusler mot informasjons- og 

nettsikkerheten som på ulovlig måte kan forstyrre tjenesteytingen. 

ATM/ANS.OR.D.015 Finansiell soliditet — økonomisk og finansiell evne 

Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser, for eksempel faste og 

variable driftskostnader eller investeringskostnader. De skal benytte et egnet system for føring av kostnadsregnskap. De skal 

dokumentere sin evne gjennom årsplanen som er nevnt i ATM/ANS.OR.D.005 bokstav b), samt gjennom balanser og 

regnskaper i den grad deres rettslige status tillater det, og skal jevnlig gjennomgå en uavhengig finansiell revisjon. 

ATM/ANS.OR.D.020 Erstatningsansvar og forsikringsdekning 

a) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal ha innført ordninger for å dekke 

erstatningsansvar knyttet til utførelsen av deres oppgaver i samsvar med gjeldende lovgivning. 

b) Metoden som benyttes til å sørge for dekning, skal stå i forhold til det aktuelle taps- og skadepotensialet, idet det tas hensyn 

til de aktuelle tjenesteyternes og nettverksforvalterens rettslige status og nivået av kommersiell forsikringsdekning som er 

tilgjengelig. 

c) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren som benytter seg av tjenestene til en annen 

tjenesteyter, skal sikre at avtaler som de inngår for dette formål, angir ansvarsfordelingen mellom dem. 

ATM/ANS.OR.D.025 Rapporteringskrav 

a) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal framlegge en årsrapport om sin virksomhet for vedkommende 

myndighet. 

b) For yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal årsrapporten omfatte deres økonomiske resultater, uten at 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 550/2004 berøres, samt driftsmessig ytelse og annen virksomhet og utvikling av betydning, 

særlig når det gjelder sikkerhet. 

c) Nettverksforvalteren skal i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) nr. 677/2011 framlegge en årsrapport om sin 

virksomhet for Kommisjonen og Byrået. Denne rapporten skal omfatte virksomhetens driftsmessige ytelse samt virksomhet 

og utvikling av betydning, særlig når det gjelder sikkerhet. 
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d) Årsrapporten nevnt i bokstav a) og c) skal minst omfatte 

1) en vurdering av nivået på tjenestene som ytes, 

2) for ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring, en sammenligning av deres ytelse og ytelsesmålene fastsatt i 

forretningsplanen nevnt i ATM/ANS.OR.D.005 bokstav a), idet den faktiske ytelsen sammenlignes med årsplanen ved 

hjelp av ytelsesindikatorene som er fastsatt i årsplanen, 

3) for nettverksforvalteren, dennes ytelse sammenlignet med ytelsesmålene fastsatt i strategiplanen for nettverket nevnt i 

artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) nr. 677/2011, idet den faktiske ytelsen sammenlignes med ytelsen fastsatt i 

driftsplanen for nettverket nevnt i artikkel 2 nr. 23 i nevnte forordning ved hjelp av ytelsesindikatorene som er fastsatt i 

driftsplanen for nettverket, 

4) en forklaring på avvik fra relevante mål og målsetninger og en redegjørelse for hvilke tiltak som kreves for å håndtere 

eventuelle avvik mellom planene og den faktiske ytelsen i referanseperioden nevnt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 549/2004, 

5) utvikling innen drift og infrastruktur, 

6) økonomiske resultater, dersom de ikke offentliggjøres separat i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 550/2004, 

7) opplysninger om den formelle samrådsprosessen med brukerne av yterens tjenester, 

8) opplysninger om personalpolitikken. 

e) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal gjøre sine årsrapporter tilgjengelige for 

Kommisjonen og Byrået på deres anmodning. De skal også gjøre disse rapportene tilgjengelige for offentligheten på de 

vilkårene som fastsettes av vedkommende myndighet i samsvar med unionsretten og nasjonal rett. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV LUFTTRAFIKKTJENESTER 

(del-ATS) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV LUFTTRAFIKKTJENESTER (ATS.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATS.OR.100 Eierskap 

a) En yter av lufttrafikktjenester skal underrette vedkommende myndigheter om 

1) sin rettslige status, sin eierstruktur og eventuelle avtaler som har vesentlig betydning for kontrollen over 

vedkommendes eiendeler, 

2) eventuelle forbindelser med organisasjoner som ikke medvirker i ytingen av flysikringstjenester, herunder former for 

forretningsvirksomhet der yteren deltar enten direkte eller gjennom tilknyttede foretak som representerer mer enn 1 % 

av deres forventede inntekt; videre skal yteren underrette om enhver endring i alle individuelle aksjebeholdninger som 

representerer 10 % eller mer av deres samlede aksjekapital. 

b) En yter av lufttrafikktjenester skal treffe alle nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår interessekonflikter som kan bringe 

dens upartiske og objektive tjenesteyting i fare. 

ATS.OR.105 Åpen og oversiktlig yting av tjenester 

Utover ATM/ANS.OR.A.075 i vedlegg III skal yteren av lufttrafikktjenester verken opptre på en måte som har som formål eller 

følge å hindre, begrense eller vri konkurransen, eller opptre på en slik måte som medfører misbruk av en dominerende stilling i 

henhold til gjeldende unionsrett eller nasjonal rett. 

AVSNITT 2 — TJENESTENES SIKKERHET 

ATS.OR.200 Sikkerhetsstyringssystem 

En yter av lufttrafikktjenester skal ha iverksatt et sikkerhetsstyringssystem (SMS), som kan være en integrert del av det 

ledelsessystemet som kreves i ATM/ANS.OR.B.005, og som omfatter følgende komponenter: 

1) Retningslinjer og mål for sikkerhet 

i) Ledelsens forpliktelse og ansvar med hensyn til sikkerhet, som skal inngå i sikkerhetspolitikken. 

ii) Ansvar for sikkerhet med hensyn til gjennomføringen og vedlikeholdet av sikkerhetsstyringssystemet og myndighet til 

å treffe beslutninger med hensyn til sikkerheten. 

iii) Utpeking av en sikkerhetsansvarlig som er ansvarlig for gjennomføringen og vedlikeholdet av et effektivt sikkerhets-

styringssystem. 

iv) Samordning av beredskapsplaner med andre tjenesteytere og luftfartsrelaterte virksomheter som sikrer et grensesnitt 

mot ATS-yteren når den yter sine tjenester. 

v) SMS-dokumentasjon som beskriver alle elementene i sikkerhetsstyringssystemet, de tilknyttede SMS-prosessene og 

SMS-resultatene. 

2) Håndtering av sikkerhetsrisiko 

i) En prosess for å identifisere farene forbundet med tjenestene, som skal baseres på en kombinasjon av reaktive, 

proaktive og forebyggende metoder for innsamling av sikkerhetsdata. 

ii) En prosess som sikrer analyse, vurdering og kontroll av sikkerhetsrisikoer forbundet med identifiserte farer. 

iii) En prosess for å sikre at dens bidrag til risikoen for flyulykker reduseres så langt det er praktisk mulig.  
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3) Sikkerhetsbekreftelse 

i) Overvåking av sikkerhetsnivået og midler til å kontrollere sikkerhetsnivået i organisasjonen og til å vurdere hvor 

effektiv styringen av sikkerhetsrisikoene er. 

ii) En prosess for å identifisere endringer som kan påvirke nivået av sikkerhetsrisikoen forbundet med dens tjeneste, og 

for å identifisere og håndtere de sikkerhetsrisikoene som kan oppstå som følge av disse endringene. 

iii) En prosess for å overvåke og vurdere hvor effektivt sikkerhetsstyringssystemet er for å muliggjøre fortløpende 

forbedring av sikkerhetsstyringssystemets samlede ytelse. 

4) Sikkerhetsfremmende tiltak 

i) Et opplæringsprogram som sikrer at personellet har fått opplæring og har kompetanse til å utføre sine SMS-oppgaver. 

ii) Sikkerhetskommunikasjon som sikrer at personellet er kjent med SMS-gjennomføringen. 

ATS.OR.205 Sikkerhetsvurdering og forsikring om endringer av funksjonssystemet 

a) For alle endringer som er meldt i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav a) nr. 1, skal yteren av lufttrafikktjenester 

1) sikre at det utføres en sikkerhetsvurdering som dekker omfanget av endringen, det vil si 

i) det utstyret og de saksbehandlingsmessige og menneskelige elementene som endres, 

ii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres, og resten av funksjonssystemet, 

iii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres, og den sammenhengen endringen er ment å skulle brukes i, 

iv) endringens livssyklus, fra den defineres til den er i drift, herunder overgang til bruk, 

v) planlagte forstyrrelser av driften av funksjonssystemet, og 

2) sikre, med tilstrekkelig tillit, gjennom et fullstendig, dokumentert og gyldig argument, at de sikkerhetskriteriene som er 

identifisert gjennom anvendelsen av ATS.OR.210, er gyldige, vil bli overholdt og fortsette å bli overholdt. 

b) En yter av lufttrafikktjenester skal sikre at sikkerhetsvurderingen nevnt i bokstav a) omfatter 

1) fareidentifikasjon, 

2) bestemmelse av og begrunnelse for sikkerhetskriteriene som gjelder for endringen i samsvar med ATS.OR.210, 

3) risikoanalyse av virkningene forbundet med endringen, 

4) risikovurdering og, dersom det kreves, risikoreduserende tiltak for endringen slik at den kan oppfylle gjeldende 

sikkerhetskriterier, 

5) kontroll av at 

i) vurderingen tilsvarer omfanget av endringen som definert i bokstav a) nr. 1, 

ii) endringen oppfyller sikkerhetskriteriene, 

6) spesifikasjon av de overvåkingskriteriene som kreves for å vise at de tjenestene som ytes av det endrede funksjons-

systemet, fortsatt vil oppfylle sikkerhetskriteriene. 

ATS.OR.210 Sikkerhetskriterier 

a) En yter av lufttrafikktjenester skal bestemme hvorvidt en endring av et funksjonssystem kan godtas ut fra et 

sikkerhetsmessig synspunkt, basert på analysen av risikoene forbundet med innføringen av endringen, differensiert på 

grunnlag av driftstyper og kategorier av berørte parter, etter hva som er relevant. 

b) Hvorvidt en endring kan godtas ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt, skal vurderes ved å bruke bestemte og kontrollerbare 

sikkerhetskriterier, der hvert kriterium er uttrykt i form av et eksplisitt, kvantitativt sikkerhetsrisikonivå eller et annet tiltak 

som vedrører sikkerhetsrisikoen.  
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c) En yter av lufttrafikktjenester skal sikre at sikkerhetskriteriene 

1) er berettiget for den bestemte endringen, idet det tas hensyn til type endring, 

2) dersom de er oppfylt, gir en forventning om at funksjonssystemet etter endringen vil være like sikkert som det var før 

endringen, eller så skal yteren av lufttrafikktjenester framlegge et argument som begrunner at 

i) enhver midlertidig reduksjon i sikkerheten vil bli oppveid av framtidige forbedringer i sikkerheten, eller 

ii) enhver permanent reduksjon i sikkerheten har andre gunstige følger, 

3) når de vurderes samlet, sikrer at endringen ikke skaper en uakseptabel risiko for tjenestens sikkerhet, 

4) medvirker til å øke sikkerheten, så vidt dette er praktisk mulig. 

ATS.OR.215 Krav til utstedelse av sertifikater og legeattester for flygeledere 

En yter av lufttrafikktjenester skal sikre at flygeledere har de riktige sertifikatene og har gyldig legeattest, i samsvar med 

forordning (EU) 2015/340. 

AVSNITT 3 — SÆRLIGE KRAV TIL MENNESKELIGE FAKTORER FOR YTERE AV FLYGEKONTROLLTJENESTER 

ATS.OR.300 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes kravene som skal oppfylles av ytere av flygekontrolltjenester for å 

a) forebygge og redusere risikoen for at flygekontrolltjeneste ytes av flygeledere med et problematisk bruk av psykoaktive 

stoffer, 

b) forebygge og redusere de negative virkningene av stress på flygeledere for å ivareta sikkerheten i lufttrafikken, 

c) forebygge og redusere de negative virkningene av tretthet på flygeledere for å ivareta sikkerheten i lufttrafikken. 

ATS.OR.305 Ansvarsområder for ytere av flygekontrolltjenester med hensyn til problematisk bruk av psykoaktive 

stoffer hos flygeledere 

a) En yter av flygekontrolltjenester skal utarbeide og gjennomføre en politikk med tilhørende prosedyrer for å sikre at 

problematisk bruk av psykoaktive stoffer ikke påvirker ytingen av flygekontrolltjenester. 

b) Med forbehold for bestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og gjeldende nasjonal 

lovgivning om testing av privatpersoner skal yteren av flygekontrolltjenesten utarbeide og gjennomføre en objektiv, 

oversiktlig og ikke-diskriminerende prosedyre for påvisning av tilfeller av problematisk bruk av psykoaktive stoffer hos 

flygeledere. Denne prosedyren skal ta hensyn til bestemmelsene fastsatt i ATCO.A.015 i forordning (EU) 2015/340. 

c) Prosedyren nevnt i bokstav b) skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

ATS.OR.310 Stress 

I samsvar med ATS.OR.200 skal en yter av flygekontrolltjenester 

a) utarbeide og vedlikeholde en politikk for håndtering av flygelederes stress, herunder gjennomføringen av et program for 

håndtering av stress i forbindelse med kritiske hendelser, 

b) tilby flygeledere opplærings- og informasjonsprogrammer om forebygging av stress, herunder stress ved kritiske hendelser, 

som utfyller opplæringen om menneskelige faktorer som tilbys i samsvar med avsnitt 3 og 4 i kapittel D i vedlegg I til 

forordning (EU) 2015/340. 

ATS.OR.315 Tretthet 

I samsvar med ATS.OR.200 skal en yter av flygekontrolltjenester 

a) utarbeide og vedlikeholde en politikk for håndtering av flygelederes tretthet, 

b) tilby flygeledere informasjonsprogrammer om forebygging av tretthet, som utfyller opplæringen om menneskelige faktorer 

som tilbys i samsvar med avsnitt 3 og 4 i kapittel D i vedlegg I til forordning (EU) 2015/340. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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ATS.OR.320 Flygelederes vaktlistesystem(er) 

a) En yter av flygekontrolltjenester skal utarbeide, gjennomføre og overvåke et vaktlistesystem for å håndtere risikoer i 

forbindelse med tretthet på arbeidsplassen for flygeledere, gjennom en sikker veksling mellom tjenesteperioder og hviletid. 

I vaktlistesystemet skal yteren av flygekontrolltjenester angi følgende: 

1) Største antall arbeidsdager på rad med tjeneste. 

2) Lengste arbeidstid per tjenesteperiode. 

3) Lengste periode med flygekontrolltjeneste uten pause. 

4) Forholdet mellom tjenesteperioder og pauser ved yting av flygekontrolltjeneste. 

5) Korteste hviletid. 

6) Lengste sammenhengende tjenesteperiode som løper inn i nattid, eventuelt avhengig av driftstimer for den aktuelle 

flygekontrollenheten. 

7) Korteste hviletid etter en tjenesteperiode som løper inn i nattid. 

8) Minste antall hvileperioder innen en vaktsyklus. 

b) Yteren av flygekontrolltjenester skal i forbindelse med at vaktlistesystemet utarbeides eller anvendes, rådspørre de flygele-

derne som vil bli underlagt systemet, eller eventuelt deres representanter, for å identifisere og redusere risikoene for tretthet 

som kan skyldes selve vaktlistesystemet. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV LUFTTRAFIKKTJENESTER (ATS.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATS.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av lufttrafikktjenester 

a) En yter av lufttrafikktjenester skal kunne dokumentere at dens arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med 

1) gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, og 

2) standardene fastsatt i følgende vedlegg til Chicago-konvensjonen, i den grad de er relevante for yting av lufttrafikk-

tjenester i det berørte luftrommet: 

i) Vedlegg 10 om luftfartstelekommunikasjon, bind 2 om kommunikasjonsprosedyrer, herunder prosedyrer med 

PANS-status (6. utgave av oktober 2001, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

ii) Vedlegg 11 om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 49), uten at det 

berører forordning (EU) nr. 923/2001. 

b) Uten hensyn til bokstav a) kan vedkommende myndighet for enheter for lufttrafikktjenester som yter tjenester for 

testflyging, fastsette ytterligere eller alternative vilkår og framgangsmåter til dem som er oppført i bokstav a), dersom det 

kreves for yting av tjenester for prøveflyging. 

 _____  
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VEDLEGG V 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV FLYVÆRTJENESTER 

(del-MET) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV FLYVÆRTJENESTER (MET.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

MET.OR.100 Meteorologiske data og opplysninger 

a) En yter av flyværtjenester skal gi operatører, flygebesetningsmedlemmer, enheter for lufttrafikktjenester, enheter for søke- 

og redningstjenester, flyplassoperatører, undersøkelsesorganer for ulykker og hendelser samt andre tjenesteytere og 

luftfartsenheter de meteorologiske opplysningene som er nødvendige for utførelsen av deres respektive funksjoner, som 

fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) En yter av flyværtjenester skal bekrefte det ønskelige nøyaktighetsnivået for informasjonen som formidles med tanke på 

driften, herunder kilden til slik informasjon, samtidig som det sikres at informasjonen formidles i god tid og oppdateres 

etter behov. 

MET.OR.105 Oppbevaring av meteorologiske opplysninger 

a) En yter av flyværtjenester skal oppbevare de meteorologiske opplysningene som sendes ut, i minst 30 dager etter at de er 

sendt ut. 

b) Disse meteorologiske opplysningene skal på anmodning gjøres tilgjengelig for granskinger eller undersøkelser, og skal for 

disse formålene oppbevares til granskingen eller undersøkelsene er avsluttet. 

MET.OR.110 Utveksling av meteorologiske opplysninger 

En yter av flyværtjenester skal sikre at den har systemer og prosesser samt tilgang til egnede telekommunikasjonsinstallasjoner 

for å kunne 

a) muliggjøre utveksling av operasjonelle meteorologiske opplysninger med andre ytere av flyværtjenester, 

b) gi nødvendige meteorologiske opplysninger til brukerne i rett tid. 

MET.OR.115 Meteorologisk melding 

Yteren av flyværtjenester som har ansvar for det aktuelle området, skal gi meteorologiske meldinger til de relevante brukerne, 

via den faste kommunikasjonstjenesten for luftfarten eller internett. 

MET.OR.120 Melding om avvik til globale sentraler for værvarsling (WAFC) 

Yteren av flyværtjenester som har ansvar for det aktuelle området, skal ved hjelp WAFS BUFR-data underrette den aktuelle 

WAFC umiddelbart dersom vesentlige avvik oppdages eller rapporteres i forbindelse med signifikante WAFS-værvarsler 

(SIGWX) med hensyn til 

a) ising, turbulens, cumulonimbusskyer som er skjult, hyppige, innkapslet, eller forekommer på en bygelinje, og sandstormer/ 

støvstormer, 

b) vulkanutbrudd eller et utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren av betydning for luftfartøyoperasjoner.  
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AVSNITT 2 — SÆRLIGE KRAV 

Kapittel 1 — Krav til flyværstasjoner 

MET.OR.200 Værrapporter og andre opplysninger 

a) En flyværstasjon skal formidle 

1) lokale rutinerapporter ved faste intervaller, som bare skal formidles på flyplassen der observasjonene er gjort, 

2) lokale spesialrapporter, som bare skal formidles på flyplassen der observasjonene er gjort, 

3) METAR ved halvtimesintervaller på flyplasser som betjener regelbundet internasjonal kommersiell lufttransport med 

henblikk på formidling utenfor flyplassen der observasjonene er gjort. 

b) En flyværstasjon skal underrette enhetene for lufttrafikktjenester og luftfartsinformasjonstjenestene på en flyplass om 

endringer i funksjonsstatus for det automatiske utstyret som brukes til å vurdere rullebanesikt. 

c) En flyværstasjon skal avgi rapport til den tilknyttede enheten for lufttrafikktjenester, enheten for luftfartsinforma-

sjonstjenester og det meteorologiske overvåkingskontoret dersom det forekommer tegn på vulkansk aktivitet, 

vulkanutbrudd eller vulkanske askeskyer. 

d) En flyværstasjon skal opprette en liste over kriterier for å levere lokale spesialrapporter i samråd med de aktuelle ATS-

enhetene, operatørene og andre berørte parter. 

MET.OR.205 Rapportering av meteorologiske elementer 

På flyplasser som betjener regelbundet internasjonal kommersiell lufttransport, skal en flyværstasjon avgi rapport om 

a) overflatevindens retning og hastighet, 

b) sikt, 

c) rullebanesikt, dersom det er relevant, 

d) aktuelt vær på flyplassen og i dens nærhet, 

e) skyer, 

f) lufttemperatur og duggpunktstemperatur, 

g) atmosfærisk trykk, 

h) utfyllende opplysninger, dersom det er relevant. 

Dersom det godkjennes av vedkommende myndighet, kan en flyværstasjon på flyplasser som ikke betjener regelbundet 

internasjonal kommersiell lufttransport, avgi rapport om bare et delsett av de meteorologiske elementene, etter hva som er 

relevant for de typene flyginger som skjer ved den aktuelle flyplassen. Dette datasettet skal offentliggjøres i 

luftfartspublikasjonen. 

MET.OR.210 Observasjon av meteorologiske elementer 

På flyplasser som betjener regelbundet internasjonal kommersiell lufttransport, skal en flyværstasjon observere og/eller måle 

a) overflatevindens retning og hastighet, 

b) sikt, 

c) rullebanesikt, dersom det er relevant, 

d) aktuelt vær på flyplassen og i dens nærhet, 

e) skyer, 

f) lufttemperatur og duggpunktstemperatur,  
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g) atmosfærisk trykk, 

h) utfyllende opplysninger, dersom det er relevant. 

Dersom det godkjennes av vedkommende myndighet, kan en flyværstasjon på flyplasser som ikke betjener regelbundet 

internasjonal kommersiell lufttransport, observere og/eller måle bare et delsett av de meteorologiske elementene, etter hva som 

er relevant for de typene flyginger som skjer ved den aktuelle flyplassen. Dette datasettet skal offentliggjøres i luftfartspubli-

kasjonen. 

Kapittel 2 — Krav til flyplassens flyværtjenestekontor 

MET.OR.215 Værvarsler og andre opplysninger 

Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal 

a) utarbeide og/eller innhente værvarsler og andre relevante meteorologiske opplysninger som er nødvendige for å kunne 

utføre dets respektive funksjoner til flyginger det skal betjene, som bestemt av vedkommende myndighet, 

b) levere værvarsler og/eller varslinger for lokale værforhold på flyplasser som det er ansvarlig for, 

c) løpende overvåke værvarslene og varslingene og umiddelbart komme med endringer ved behov, og annullere ethvert 

værvarsel av samme type som er utgitt tidligere for samme sted og for samme gyldighetsperiode eller deler av den, 

d) gi flygebesetningsmedlemmer og/eller annet personell med oppgaver som berører flygingen, orientering, samråd og 

flygedokumentasjon, 

e) gi klimatologiske opplysninger, 

f) gi den tilknyttede enheten for lufttrafikktjenester, enheten for luftfartsinformasjonstjenester og det meteorologiske 

overvåkingskontoret de opplysningene som er mottatt om vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd eller vulkanske askeskyer, 

g) eventuelt gi meteorologiske opplysninger til enheter for søke- og redningstjenester og opprettholde kontakt med enhetene 

for søke- og redningstjenester i hele søke- og redningsaksjonen, 

h) ved behov gi meteorologiske opplysninger til relevante enheter for luftfartsinformasjonstjeneste for utøvelsen av deres 

funksjoner, 

i) utarbeide og/eller innhente værvarsel og andre relevante meteorologiske opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av 

ATS-enhetenes funksjoner i samsvar med MET.OR.242, 

j) gi den tilknyttede enheten for lufttrafikktjenester, enheten for luftfartsinformasjonstjenester og det meteorologiske 

overvåkingskontoret de opplysningene som er mottatt om utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren. 

MET.OR.220 Flyplassværvarsler 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal sende ut flyplassværvarsler som et TAF på et bestemt tidspunkt. 

b) Når det gis et TAF, skal flyværtjenestekontoret sikre at det ikke er mer enn ett TAF som er gyldig på en flyplass på et 

bestemt tidspunkt. 

MET.OR.225 Værvarsler for landing 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal utarbeide værvarsler for landing som bestemt av vedkommende myndighet. 

b) Dette værvarselet for landing skal utstedes i form av et TREND-varsel. 

c) Gyldighetsperioden for et TREND-varsel skal være to timer fra tidspunktet for rapporten som utgjør en del av værvarselet 

for landingen. 

MET.OR.230 Værvarsler for start 

Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal 

a) utarbeide værvarsler for start som bestemt av vedkommende myndighet, 

b) levere værvarsler for start til operatører og flygebesetningsmedlemmer på anmodning innen tre timer før forventet avgangs-

tidspunkt.  
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MET.OR.235 Flyplassvarslinger og varslinger og alarmer for vindskjær 

Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal 

a) gi opplysninger om flyplassvarslinger, 

b) utarbeide varslinger for vindskjær for flyplasser der vindskjær anses å være en faktor, i samsvar med lokale avtaler med 

vedkommende ATS-enhet og berørte operatører, 

c) på flyplasser der vindskjær konstateres av bakkebasert automatisk fjernmålings- eller deteksjonsutstyr for vindskjær, levere 

alarmer for vindskjær som er generert av disse systemene, 

d) annullere varslinger når forholdene ikke lenger forekommer og/eller ikke lenger forventes å forekomme på flyplassen. 

MET.OR.240 Opplysninger til bruk av operatør eller flygebesetning 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal gi operatører og flygebesetningsmedlemmer 

1) værvarsler fra WAFS for de elementene som er oppført i OR.275 bokstav a) nr. 1 og 2, 

2) METAR eller SPECI, herunder TREND-værvarsler, TAF eller endret TAF for avgangsflyplasser og planlagte landings-

flyplasser, og for alternative startflyplasser, alternative flyplasser på ruten og alternative bestemmelsesflyplasser, 

3) flyplassværvarsler for start, 

4) SIGMET og spesialrapporter fra luftfartøy som gjelder for hele ruten, 

5) rådgivende opplysninger med hensyn til vulkansk aske og tropiske sykloner som gjelder for hele ruten, 

6) områdevarsler for flyging i lav høyde i kartform utarbeidet til støtte for utstedelse av en AIRMET-melding, og en 

AIRMET-melding for flyging i lav høyde som gjelder for hele ruten, 

7) flyplassvarslinger for den lokale flyplassen, 

8) bilder fra meteorologiske satellittbilder, 

9) bakkebasert værradarinformasjon. 

b) Når de meteorologiske opplysningene som skal inngå i flygedokumentasjon, avviker vesentlig fra de som gjøres 

tilgjengelig for flygeplanlegging, skal flyplassens flyværtjenestekontor 

1) umiddelbart gi råd til den berørte operatøren eller flygebesetningen, 

2) dersom det er praktisk mulig, levere de reviderte meteorologiske opplysningene etter avtale med operatøren. 

MET.OR.242 Opplysninger som skal gis til enheter for lufttrafikktjenester 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal etter behov gi det tilknyttede kontrolltårnet 

1) lokale rutinerapporter og spesialrapporter, METAR, TAF og TREND-varsler samt endringer av disse, 

2) SIGMET- og AIRMET-informasjon, varslinger og alarmer for vindskjær og flyplassvarslinger, 

3) eventuelle ytterligere meteorologiske opplysninger som er avtalt lokalt, for eksempel varsler for overflatevind for å 

kunne bestemme mulige endringer av rullebane, 

4) mottatte opplysninger om vulkanske askeskyer, som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, i henhold til avtale 

mellom flyplassens flyværtjenestekontor og kontrolltårnet, 

5) mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet og/eller vulkanutbrudd, i henhold til avtale mellom flyplassens 

flyværtjenestekontor og kontrolltårnet. 

b) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal etter behov gi den tilknyttede innflygingskontrollenheten 

1) lokale rutinerapporter og spesialrapporter, METAR, TAF og TREND-varsler samt endringer av disse, 

2) SIGMET- og AIRMET-informasjon, varslinger og alarmer for vindskjær, hensiktsmessige spesialrapporter fra 

luftfartøy og flyplassvarslinger,  
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3) eventuelle ytterligere meteorologiske opplysninger som er avtalt lokalt, 

4) mottatte opplysninger om vulkanske askeskyer, som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, i samsvar med avtale 

mellom flyplassens flyværtjenestekontor og innflygingskontrollenheten, 

5) mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet og/eller vulkanutbrudd, i samsvar med avtale mellom flyplassens 

flyværtjenestekontor og innflygingskontrollenheten. 

Kapittel 3 — Krav til meteorologiske overvåkingskontorer 

MET.OR.245 Meteorologisk overvåking og andre opplysninger 

Innenfor sitt ansvarsområde skal det meteorologiske overvåkingskontoret 

a) opprettholde kontinuerlig overvåking over meteorologiske forhold som påvirker luftfartsoperasjoner, 

b) samordne med organisasjonen som har ansvar for yting av NOTAM og/eller ASHTAM, for å sikre at meteorologiske 

opplysninger om vulkansk aske som inngår i SIGMET- og NOTAM- og/eller ASHTAM-meldinger, er i samsvar med 

hverandre, 

c) samordne med utvalgte vulkanobservatorier for å sikre at opplysninger om vulkansk aktivitet er mottatt på en effektiv måte 

til rett tid, 

d) gi tilknyttet VAAC mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd og vulkanske askeskyer som det 

ikke allerede er sendt ut SIGMET for, 

e) gi enhetene for luftfartsinformasjonstjeneste mottatte opplysninger om utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren i det 

området eller tilstøtende områder som det overvåker og som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, 

f) om nødvendig gi tilknyttet kontrollsentral og flygeinformasjonssentral (ACC/FIC) relevant(e) 

1) METAR, herunder løpende data om trykk for flyplasser og andre steder, TAF og TREND-varsler og endringer av disse, 

2) varsler for høydevind, temperatur i de øvre luftlag og signifikante værfenomener underveis og endringer av disse, 

SIGMET- og AIRMET-informasjon og egnede spesialrapporter fra luftfartøyer, 

3) alle andre meteorologiske opplysninger som kreves av ACC/FIC for å oppfylle anmodninger fra luftfartøy under 

flyging, 

4) mottatte opplysninger om vulkanske askeskyer, som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, i samsvar med avtale 

mellom det meteorologiske overvåkingskontoret og ACC/IFC, 

5) mottatte opplysninger om utslipp av radioaktivt materiale i atmosfæren, i samsvar med avtale mellom det 

meteorologiske overvåkingskontoret og ACC/IFC, 

6) rådgivende opplysninger med hensyn til tropiske sykloner sendt ut av en TCAC innenfor sitt ansvarsområde, 

7) rådgivende opplysninger med hensyn til vulkansk aske sendt ut av et VAAC innenfor sitt ansvarsområde, 

8) mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet og/eller vulkanutbrudd, i henhold til avtale mellom det meteoro-

logiske overvåkingskontoret og ACC/IFC. 

MET.OR.250 SIGMET-meldinger 

Et meteorologisk overvåkingskontor skal 

a) gi og formidle SIGMET-meldinger, 

b) sikre at SIGMET-meldingen blir annullert dersom fenomenene ikke lenger forekommer eller ikke lenger forventes å 

forekomme i det området som dekkes av SIGMET-meldingen, 

c) sikre at gyldighetsperioden for en SIGMET-melding er høyst fire timer, og i det særlige tilfellet av SIGMET-meldinger om 

vulkanske askeskyer og tropiske sykloner forlenges den opp til seks timer, 

d) sikre at SIGMET-meldinger sendes ut høyst fire timer før gyldighetsperioden begynner, og i det særlige tilfellet av 

SIGMET-meldinger om vulkanske askeskyer og tropiske sykloner så snart som praktisk mulig, men ikke mer enn tolv timer 

før gyldighetsperioden begynner, og at den oppdateres minst hver sjette time.  
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MET.OR.255 AIRMET-meldinger 

Et meteorologisk overvåkingskontor skal 

a) gi og formidle AIRMET-meldinger når vedkommende myndighet har fastslått at trafikktettheten under flygenivå 100 eller 

opp til flygenivå 150 i fjellområder, eller høyere om nødvendig, gir anledning til å sende ut og formidle områdevarsler for 

slike flyginger, 

b) annullere AIRMET-meldingen dersom fenomenene ikke lenger forekommer eller ikke lenger forventes å forekomme i 

området, 

c) sikre at gyldighetsperioden for en AIRMET-melding er høyst fire timer. 

MET.OR.260 Områdevarsler for flyging i lav høyde 

Et meteorologisk overvåkingskontor skal 

a) gi områdevarsel for flyging i lav når trafikktettheten under flygenivå 100 eller opp til flygenivå 150 i fjellområder, eller 

høyere om nødvendig, gir anledning til å rutineutsending og formidling av områdevarsler for slike flyginger, 

b) sikre at hyppigheten for utsending, formatet og det faste tidspunktet eller gyldighetsperioden for områdevarsler for flyging i 

lav høyde og kriteriene for endringer av disse er som bestemt av vedkommende myndighet, 

c) sikre at områdevarsler for flyging i lav høyde utarbeidet til støtte for utsending av en AIRMET-melding sendes ut hver 

sjette time i en gyldighetsperiode på seks timer og overføres til de aktuelle meteorologiske overvåkingskontorene senest én 

time før deres gyldighetsperiode begynner. 

Kapittel 4 — Krav til varslingssentral for vulkansk aske (VAAC) 

MET.OR.265 Ansvarsområde for varslingssentral for vulkansk aske 

Innenfor sitt ansvarsområde skal VAAC 

a) ved vulkanutbrudd eller forventet vulkanutbrudd, eller dersom det er rapportert om vulkansk aske, gi rådgivende 

opplysninger om omfanget og forventet bevegelse av den vulkanske askeskyen til 

1) Den europeiske enhet for koordinering av kriser i luftfarten, 

2) meteorologiske overvåkingskontorer som betjener flygeinformasjonsregioner i dets ansvarsområde som kan bli berørt, 

3) operatører, kontrollsentraler og flygeinformasjonssentraler som betjener flygeinformasjonsregioner i dets ansvars-

område som kan bli berørt, 

4) globale sentraler for værvarsling, internasjonale OPMET-databaser, internasjonale NOTAM-kontorer og sentraler som 

er utpekt gjennom regionale flysikringsavtaler til å drive satellittdistribusjonssystemer i den faste kommunikasjons-

tjenesten for luftfarten, 

5) andre VAAC-er hvis ansvarsområde kan bli berørt, 

b) samordne med utvalgte vulkanobservatorier for å sikre at opplysninger om vulkansk aktivitet er mottatt på en effektiv måte 

til rett tid, 

c) gi de rådgivende meteorologiske opplysningene nevnt i bokstav a) minst hver sjette time til den vulkanske askeskyen ikke 

lenger kan påvises med satellittdata, det ikke lenger mottas ytterligere meteorologiske rapporter om vulkansk aske fra 

området, og det ikke lenger rapporteres om utbrudd fra vulkanen, og 

d) opprettholde 24-timers overvåking.  
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Kapittel 5 — Krav til varslingssentral for tropiske sykloner (TCAC) 

MET.OR.270 Ansvarsområde for varslingssentral for tropiske sykloner 

En TCAC skal sende ut 

a) rådgivende opplysninger om posisjonen til syklonens sentrum, dens bevegelsesretning og -hastighet, sentralt trykk og 

overflatevindens høyeste hastighet nær sentrum, i et kortfattet allmennspråk til 

1) meteorologiske overvåkingskontorer i dets ansvarsområde, 

2) andre TCAC-er hvis ansvarsområde kan bli berørt, 

3) globale sentraler for værvarsling, internasjonale OPMET-databaser og sentraler som har ansvar for å drive satellitt-

distribusjonssystemer i den faste kommunikasjonstjenesten for luftfarten, 

b) oppdaterte rådgivende opplysninger til meteorologiske overvåkingskontorer for hver tropiske syklon, etter hva som er 

nødvendig, men minst hver sjette time. 

Kapittel 6 – Krav til globale sentraler for værvarsling (WAFC) 

MET.OR.275 Ansvarsområde for globale sentraler for værvarsling 

a) WAFC skal i digital form gi 

1) globale værvarsler i rutenett for 

i) høydevind, 

ii) temperatur og fuktighet i de øvre luftlag, 

iii) flygenivåers geopotensielle høyde, 

iv) tropopausens høyde uttrykt i flygenivå samt tropopausens temperatur, 

v) retning, hastighet og flygenivå for maksimal vind, 

vi) cumulonimbusskyer, 

vii) ising, 

viii) turbulens, 

2) globale værvarsler for signifikante værfenomener (SIGWX), herunder vulkansk aktivitet og utslipp av radioaktivt 

materiale. 

b) WAFC skal sikre at produkter i digital form fra systemet for globale områdevarsler overføres ved hjelp av binære 

datakommunikasjonsteknikker. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV FLYVÆRTJENESTER (MET.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

MET.TR.115 Meteorologisk melding 

a) Meteorologiske meldinger skal ha en overskrift som består av 

1) en identifikator med fire bokstaver og to tall, 

2) ICAO-stedsindikatoren på fire bokstaver som tilsvarer den geografiske beliggenheten for yteren av flyværtjenester som 

lager eller setter sammen den meteorologiske meldingen, 

3) en gruppe som angir dato og klokkeslett, 

4) dersom det kreves, en indikator på tre bokstaver. 

b) Meteorologiske meldinger som inneholder operasjonelle meteorologiske opplysninger som skal overføres via AFTN, skal 

være innkapslet i tekstdelen av AFTN-meldingsformatet.  
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AVSNITT 2 — SÆRLIGE KRAV 

Kapittel 1 — Tekniske krav til flyværstasjoner 

MET.TR.200 Værrapporter og andre opplysninger 

a) Lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og METAR skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge: 

 1) Identifikasjon av rapporttypen. 

 2) Stedsindikator. 

 3) Observasjonstidspunkt. 

 4) Identifikasjon av en automatisk eller manglende rapport, dersom det er relevant. 

 5) Overflatevindens retning og hastighet. 

 6) Sikt. 

 7) Rullebanesikt, dersom rapporteringskriteriene er oppfylt. 

 8) Aktuelt vær. 

 9) Skymengde, skytype bare med hensyn til cumulonimbusskyer eller opptårnede cumulusskyer og skybasen eller, 

dersom målt, vertikal sikt. 

10) Lufttemperatur og duggpunktstemperatur. 

11) QNH og, dersom relevant, i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter, QFE. 

12) Utfyllende opplysninger, dersom det er relevant. 

b) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter: 

1) Dersom overflatevindens observeres på mer enn ett sted på rullebanen, skal de stedene der disse verdiene er repre-

sentative, angis. 

2) Dersom det er mer enn én rullebane i bruk og overflatevinden i tilknytning til disse rullebanene observeres, skal de 

tilgjengelige vindverdiene for hver rullebane angis, og rullebanene som verdiene viser til, skal rapporteres. 

3) Dersom avvik fra den gjennomsnittlige vindretningen blir rapportert i samsvar med MET.TR.205 bokstav a) nr. 3 ii) 

B), skal de to ekstremverdiene som overflatevinden har variert mellom, rapporteres. 

4) Dersom avvik fra gjennomsnittlig vindhastighet (vindkast) blir rapportert i samsvar med MET.TR.205 bokstav a) nr. 3 

iii), skal de rapporteres som den høyeste og laveste verdien for den vindhastigheten som er nådd. 

c) METAR 

1) METAR skal sendes ut i samsvar med malen i tillegg 1 og formidles i METAR-kodeformen fastsatt av Verdens 

meteorologiorganisasjon. 

2) Dersom METAR formidles i digital form, skal METAR 

i) formateres i samsvar med en globalt samvirkende informasjonsutvekslingsmodell og bruke GML (Geography 

Markup Language), 

ii) ledsages av relevante metadata. 

3) METAR skal inngis for overføring senest fem minutter etter det faktiske observasjonstidspunktet. 

d) Opplysninger om sikt, rullebanesikt, aktuelt vær og skymengde, skytype og skybase skal i alle værrapporter erstattes med 

begrepet «CAVOK» dersom følgende forhold forekommer samtidig på observasjonstidspunktet: 

1) Sikt, minst 10 km, og laveste sikt rapporteres ikke. 

2) Ingen sky av operasjonell betydning. 

3) Ingen værforhold av betydning for luftfarten.  
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e) Listen over kriterier for å levere lokale spesialrapporter skal omfatte følgende: 

 1) De verdiene som nærmest tilsvarer de driftsmessige minstekriteriene til de operatørene som bruker flyplassen. 

 2) De verdiene som oppfyller andre lokale krav hos ATS-enhetene og operatørene. 

 3) En økning i lufttemperatur på 2 °C eller mer fra det som er oppgitt i siste lokale rapport, eller en alternativ grenseverdi 

i henhold til avtale mellom ytere av flyværtjenester, den relevante ATS-enheten og de berørte operatørene. 

 4) De tilgjengelige tilleggsopplysningene om forekomst av signifikante værforhold i innflygings- og utflygingsområdene. 

 5) Hvorvidt det anvendes prosedyrer for støyreduksjon og avviket fra overflatevindens gjennomsnittshastighet har endret 

seg med 5 knop (2,5 m/s) eller mer i forhold til det som er angitt på tidspunktet for den siste lokale rapporten, dersom 

gjennomsnittshastigheten før og/eller etter endringen er 15 knop (7,5 m/s) eller mer. 

 6) Hvorvidt overflatevindens gjennomsnittsretning har endret seg med 60° eller mer i forhold til den som er angitt i den 

siste rapporten, dersom gjennomsnittshastigheten før og/eller etter endringen er 10 knop (5 m/s) eller mer. 

 7) Hvorvidt overflatevindens gjennomsnittshastighet har endret seg med 10 knop (5 m/s) eller mer i forhold til den som 

er angitt i den siste lokale rapporten. 

 8) Hvorvidt avviket fra overflatevindens gjennomsnittshastighet (vindkast) har endret seg med 10 knop (5 m/s) eller mer 

i forhold til den som er angitt på tidspunktet for den siste lokale rapporten, dersom gjennomsnittshastigheten før 

og/eller etter endringen er 15 knop (7,5 m/s) eller mer. 

 9) Hvorvidt ethvert av følgende værfenomener inntrer, slutter eller endres i intensitet: 

i) Underkjølt regn. 

ii) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

iii) Tordenvær med nedbør. 

10) Hvorvidt ethvert av følgende værfenomener inntrer eller slutter: 

i) Underkjølt tåke. 

ii) Tordenvær uten nedbør. 

11) Hvorvidt mengden av et skylag under 1 500 fot (450 m) endrer seg 

i) fra SCT («scattered» - spredte) eller mindre til BKN («broken» - brutte) eller OVC («overcast» - overskyet), eller 

ii) fra BKN eller OVC til SCT eller mindre. 

f) Dersom det er avtalt mellom yteren av flyværtjenester og vedkommende myndighet, skal det sendes ut lokale 

spesialrapporter når følgende endringer skjer: 

1) Når vinden endrer seg gjennom verdier av operasjonell betydning. Grenseverdiene skal fastsettes av yteren av 

flyværtjenester i samråd med den relevante ATS-enheten og berørte operatører, idet det tas hensyn til vindendringer 

som 

i) krever en endring av rullebane(r) i bruk, 

ii) tyder på at banens medvinds- og sidevindskomponenter har endret seg gjennom verdier som representerer de 

viktigste driftsbegrensningene for typiske luftfartøyer som utfører flyginger på flyplassen. 

2) Når sikten blir bedre og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier, eller når sikten blir dårligere og endres til 

eller forbi en eller flere av følgende verdier: 

i) 800, 1 500 eller 3 000 m, 

ii) 5 000 m, i tilfeller der et betydelig antall flyginger flys i samsvar med visuellflygereglene. 

3) Når rullebanesikten blir bedre og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier, eller når rullebanesikten blir 

dårligere og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier: 50, 175, 300, 550 eller 800 m.  
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4) Når ethvert av følgende værfenomener inntrer, slutter eller endres i intensitet: 

i) Støvstorm. 

ii) Sandstorm. 

iii) Tornado eller skypumpe. 

5) Når ethvert av følgende værfenomener inntrer eller slutter: 

i) Lavtdrivende støv, sand eller snø. 

ii) Høytdrivende støv, sand eller snø. 

iii) Kastebyge. 

6) Når skybasen av det laveste skylaget av BKN eller OVC stiger og endres til eller forbi en eller flere av følgende 

verdier, eller når skybasen av det laveste skylaget av BKN eller OVC synker og endres til forbi en eller flere av 

følgende verdier: 

i) 100, 200, 500 eller 1 000 fot (30, 60, 150 eller 300 m), 

ii) 1 500 fot (450 m), i tilfeller der et betydelig antall flyginger flys i samsvar med visuellflygereglene. 

7) Dersom himmelen er skjult og den vertikale sikten blir bedre og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier, 

eller når den vertikale sikten blir dårligere og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier: 100, 200, 500 eller 

1 000 fot (30, 60, 150 eller 300 m). 

8) Eventuelle andre kriterier basert på lokale driftsmessige minstekriterier for flyplassen, i henhold til avtale mellom 

yterne av flyværtjenester og operatørene. 

MET.TR.205 Rapportering av meteorologiske elementer 

a) Overflatevindens retning og hastighet 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal overflatevindens retning og hastighet rapporteres i 

trinn på henholdsvis 10 grader (rettvisende) og 1 knop (0,5 m/s). 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes til nærmeste trinn i 

skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR 

i) skal målenhetene som brukes til vindhastighet, angis, 

ii) skal avvik fra den gjennomsnittlige vindretningen i løpet av de siste ti minuttene rapporteres på en av følgende 

måter, dersom samlet avvik er 60° eller mer: 

A) Dersom det samlede avviket er 60° eller mer og mindre enn 180°, og vindhastigheten er 3 knop (1,5 m/s) 

eller mer, skal slike retningsavvik rapporteres som de ytterste måleretningene som overflatevinden har variert 

mellom. 

B) Dersom det samlede avviket er 60° eller mer og mindre enn 180°, og vindhastigheten er mindre enn 3 knop 

(1,5 m/s), skal vindretningen rapporteres som variabel uten gjennomsnittlig vindretning. 

C) Dersom det samlede avviket er 180° eller mer, skal vindretningen rapporteres som variabel uten gjennom-

snittlig vindretning,  
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iii) skal avvik fra gjennomsnittlig vindhastighet (vindkast) i løpet av de siste 10 minuttene rapporteres når høyeste 

vindhastighet overskrider gjennomsnittlig hastighet med et av følgende: 

A) 5 knop (2,5 m/s) eller mer i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter når det anvendes prosedyrer for 

støyreduksjon. 

B) 10 knop (5 m/s) eller mer ellers, 

iv) skal vinden angis som stille når det rapporteres en vindhastighet på mindre enn 1 knop (0,5 m/s), 

v) skal vinden angis å være mer enn 99 knop (49 m/s) når det rapporteres en vindhastighet på 100 knop (50 m/s) eller 

mer, 

vi) skal den høyeste verdien for oppnådd vindhastighet rapporteres når det rapporteres avvik fra gjennomsnittlig 

vindhastighet i samsvar med MET.TR.205 bokstav a), 

vii) når perioden på ti minutter inneholder en markert endring i vindretningen og/eller -hastigheten, skal det bare 

rapporteres avvik fra gjennomsnittlig vindretning og gjennomsnittlig vindhastighet som inntreffer etter endringen. 

b) Sikt 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal sikten rapporteres i trinn på 50 m når sikten er 

mindre enn 800 m, i trinn på 100 m når den er 800 m eller mer, men mindre enn 5 km, i trinn på 1 km når sikten er 

5 km eller mer, men mindre enn 10 km, og den skal angis som 10 km når sikten er 10 km eller mer, unntatt når 

vilkårene for bruk av CAVOK får anvendelse. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere trinn i skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter skal rullebanesikt rapporteres sammen med målenhetene som 

anvendes for å angi sikt. 

c) Rullebanesikt (RVR) 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal RVR rapporteres i trinn på 25 m når den er mindre 

enn 400 m, i trinn på 50 m når den er mellom 400 og 800 m, og i trinn på 100 m når den er mer enn 800 m. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere trinn i skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR 

i) når RVR er over den største verdien som kan bestemmes av systemet som brukes, skal den rapporteres med 

forkortelsen «ABV» i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter, og med forkortelsen «P» i METAR 

etterfulgt av den største verdien som kan bestemmes av systemet, 

ii) når RVR er under den minste verdien som kan bestemmes av systemet som brukes, skal den rapporteres med 

forkortelsen «BLW» i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter, og med forkortelsen «M» i METAR 

etterfulgt av den minste verdien som kan bestemmes av systemet. 

4) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter 

i) skal målenhetene som brukes, angis, 

ii) skal RVR angis uten angivelse av sted dersom den observeres på bare ett sted på rullebanen, for eksempel 

landingssonen, 

iii) skal dersom RVR observeres på mer enn ett sted på rullebanen, verdien som er representativ for landingssonen 

rapporteres først, etterfulgt av verdiene som er representative for midtpunktet og stoppenden, og de stedene som 

disse verdiene er representative for, skal angis, 

iv) skal de tilgjengelige RVR-verdiene for hver rullebane rapporteres dersom det er mer enn én rullebane i bruk, og 

rullebanene som verdiene viser til, skal angis. 

d) Aktuelle værfenomener 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter skal observerte aktuelle værfenomener rapporteres med hensyn til 

type og særtrekk og bestemmes nærmere med hensyn til intensitet, etter hva som er relevant.  
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2) I METAR skal observerte aktuelle værfenomener rapporteres med hensyn til type og særtrekk og bestemmes nærmere 

med hensyn til intensitet eller nærhet til flyplassen, etter hva som er relevant. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal følgende særtrekk for aktuelle værfenomener ved 

behov rapporteres ved hjelp av deres respektive forkortelser og relevante kriterier, etter hva som er relevant: 

i) Tordenvær (TS) 

Brukes til å rapportere om tordenvær med nedbør. Dersom det høres torden eller oppdages lyn ved flyplassen i 

løpet av timinuttersperioden før observasjonstidspunktet, men det ikke observeres noe nedbør ved flyplassen, skal 

forkortelsen TS benyttes uten nærmere bestemmelse. 

ii) Underkjøling (FZ) 

Underkjølte vanndråper eller underkjølt regn, brukes sammen med typer av aktuelle værfenomener i samsvar med 

tillegg 1. 

4) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR 

i) skal én eller flere, opptil høyst tre, av de aktuelle værforkortelsene om nødvendig brukes, eventuelt med angivelse 

av særtrekk og intensitet eller nærhet til flyplassen, for å kunne gi en fullstendig beskrivelse av aktuelt vær av 

betydning for luftfartsoperasjoner, 

ii) skal angivelsen av intensitet eller nærhet etter hva som er relevant, rapporteres først, fulgt av særtrekkene og typen 

værfenomener, 

iii) skal dersom det observeres to forskjellige værtyper, disse rapporteres i to atskilte grupper, der indikatorene for 

intensitet eller nærhet viser til det værfenomenet som følger indikatoren. Imidlertid skal forskjellige nedbørstyper 

som forekommer på observasjonstidspunktet, rapporteres som én gruppe, der den dominerende nedbørstypen 

rapporteres først og innledes med bare én angivelse for nærmere bestemmelse av intensitet, som viser til 

intensiteten i den samlede nedbøren. 

e) Skyer 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal skybasen rapporteres i trinn på 100 fot (30 m) opp 

til 10 000 fot (3 000 m). 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere trinn i skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter 

i) skal målenhetene som brukes til skybase og vertikal sikt, angis, 

ii) skal de tilgjengelige skybasene for hver rullebane rapporteres dersom det er mer enn én rullebane i bruk og 

skybasene observeres med instrumentene for disse rullebanene, og rullebanene som verdiene viser til, skal angis. 

f) Lufttemperatur og duggpunktstemperatur 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal lufttemperaturen og duggpunktstemperaturen 

rapporteres i trinn på hele grader celsius. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes til nærmeste hele grad 

celsius, og observerte verdier som inkluderer 0,5°, skal avrundes oppover til nærmeste høyere hele grad celsius. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal det angis dersom temperaturen er under 0 °C. 

g) Atmosfærisk trykk 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal QNH og QFE beregnes i tidels hektopascal og 

rapporteres i trinn på hele hektopascal med fire sifre. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere hele hektopascal.  
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3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter 

i) skal QNH tas med, 

ii) skal QFE tas med regelmessig dersom brukerne krever det, eller dersom dette er avtalt lokalt mellom yteren av 

flyværtjenester, ATS-enheten og de berørte operatørene, 

iii) skal målenhetene som brukes til QNH- og QFE-verdier, tas med, 

iv) skal de påkrevde QFE-verdiene for hver rullebane rapporteres dersom det kreves QFE-verdier for mer enn én 

rullebane, og rullebane(ne) som verdiene viser til, skal angis. 

4) I METAR skal bare QNH-verdier angis. 

MET.TR.210 Observasjon av meteorologiske elementer 

Følgende meteorologiske elementer skal observeres og/eller måles med angitt nøyaktighet og formidles av automatiske eller 

halvautomatiske meteorologiske observasjonssystemer: 

a) Overflatevindens retning og hastighet 

Overflatevindens gjennomsnittsretning og gjennomsnittshastighet samt betydelige variasjoner i vindretning og 

vindhastighet (vindkast) skal måles, og rapporteres i henholdsvis rettvisende grader og knop. 

1) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle overflatevindens retning og hastighet, skal være plassert slik at 

det gir data som er representative for det området der målingene kreves. 

2) Skjerm 

Skjermene som viser overflatevind knyttet til hver sensor, skal være plassert i flyværstasjonen. Skjermene i 

flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de samme sensorene, og dersom det kreves 

separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere rullebanen og hvilken seksjon av rullebanen 

som overvåkes av hver sensor. 

3) Gjennomsnittsberegning 

Tidsrommet for gjennomsnittsberegning av observasjonen av overflatevind skal være 

i) to minutter for lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og for vindmålingsskjermene i ATS-enheter, 

ii) ti minutter for METAR, bortsett fra når perioden på ti minutter inneholder en markert endring i vindretningen 

og/eller -hastigheten; bare data som forekommer etter endringen, skal brukes til å beregne gjennomsnittsverdier, og 

derfor skal tidsintervallet under disse omstendighetene reduseres tilsvarende. 

b) Sikt 

1) Sikten skal måles eller observeres, og skal rapporteres i meter eller kilometer. 

2) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle sikt, skal være plassert slik at det gir data som er representative 

for det området der målingene kreves. 

3) Skjermer 

Dersom det brukes instrumenterte systemer til måling av sikt, skal skjermene for sikt som er knyttet til hver sensor, 

være plassert i flyværstasjonen. Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de 

samme sensorene, og dersom det kreves separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere det 

området som overvåkes av hver sensor. 

4) Gjennomsnittsberegning 

Tidsrommet for gjennomsnittsberegning skal være ti minutter for METAR, bortsett fra når perioden på ti minutter 

umiddelbart før observasjonen inneholder en markert endring i sikten; bare de verdiene som forekommer etter 

endringen, skal brukes til å beregne gjennomsnittsverdier.  
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c) Rullebanesikt (RVR) 

1) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å vurdere RVR, skal være plassert slik at det gir data som er 

representative for det området der observasjonene kreves. 

2) Instrumenterte systemer 

Instrumenterte systemer basert på transmisjonsmålere eller scatterometrer for framoverrettet spredning skal brukes til å 

vurdere RVR på rullebaner beregnet på kategori II- og III-instrumentinnflyging og -landing, og på kategori  

I-instrumentinnflyging og -landing, som fastsatt av vedkommende myndighet. 

3) Skjerm 

Dersom RVR bestemmes med instrumenterte systemer, skal én eller flere skjermer, dersom det kreves, være plassert i 

flyværstasjon. Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de samme 

sensorene, og dersom det kreves separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere rullebanen og 

hvilken seksjon av rullebanen som overvåkes av hver sensor. 

4) Gjennomsnittsberegning 

i) Dersom det brukes instrumenterte systemer ved vurderingen av RVR, skal dataene fra dem oppdateres minst hvert 

60. sekund for å kunne levere gjeldende representative verdier. 

ii) Tidsrommet for gjennomsnittsberegning av RVR-verdiene skal være 

A) ett minutt for lokale rutinerapporter og spesialrapporter og for RVR-skjermer i ATS-enheter, 

B) ti minutter for METAR, bortsett fra når perioden på ti minutter umiddelbart før observasjonen inneholder en 

markert endring i RVR-verdier; bare de verdiene som forekommer etter endringen, skal brukes til å beregne 

gjennomsnittsverdier. 

d) Aktuelle værfenomener 

1) Følgende aktuelle værfenomener skal minst rapporteres: regn, yr, snø og underkjølt regn, herunder intensiteten på dette, 

tørrdis, tåkedis, tåke, underkjølt tåke og tordenvær, herunder tordenvær i nærheten. 

2) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle aktuelt vær på flyplassen og i dens nærhet, skal være plassert 

slik at det gir data som er representative for det området der målingene kreves. 

e) Skyer 

1) Skymengde, skytype og skybase skal observeres og rapporteres etter hva som er nødvendig for å beskrive skyer av 

operasjonell betydning. Dersom himmelen er skjult, skal den vertikale sikten observeres og rapporteres, dersom den 

måles, i stedet for skymengde, skytype og skybase. Skybase og vertikal sikt skal rapporteres i fot. 

2) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle skymengde og skyhøyde, skal være plassert slik at det gir data 

som er representative for det området der målingene kreves. 

3) Skjerm 

Dersom det brukes automatisk utstyr til måling av skybasen, skal minst én skjerm være plassert i flyværstasjonen. 

Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de samme sensorene, og dersom 

det kreves separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere det området som overvåkes av hver 

sensor.  
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4) Referansenivå 

i) Skybasen skal rapporteres over flyplassens høyde. 

ii) Dersom en rullebane for presisjonsinnflyging som er i bruk, har en terskelhøyde på 50 fot (15 m) eller mer under 

flyplassens høyde, skal det innføres lokale ordninger slik at skybasen som rapporteres til ankommende luftfartøyer, 

viser til terskelhøyden. 

iii) Når det gjelder rapporter fra offshorekonstruksjoner, skal skybasen angis over havflatens middelnivå. 

f) Lufttemperatur og duggpunktstemperatur 

1) Lufttemperaturen og duggpunktstemperaturen skal måles, vises og rapporteres i grader celsius. 

2) Dersom det brukes automatisk utstyr til måling av lufttemperatur og duggpunktstemperatur, skal skjermene være 

plassert i flyværstasjonen. Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de 

samme sensorene. 

g) Atmosfærisk trykk 

1) Det atmosfæriske trykket skal måles, og QNH- og QFE-verdiene skal beregnes og rapporteres i hektopascal. 

2) Visning på skjerm 

i) Dersom det brukes automatisk utstyr til måling av atmosfærisk trykk, skal skjermer for visning av QNH og, dersom 

det kreves i henhold til MET.TR.205 bokstav g) nr. 3 ii), QFE knyttet til barometeret være plassert i flyværstasjonen 

med tilsvarende skjermer i de relevante enhetene for lufttrafikktjenester. 

ii) Dersom det vises QFE-verdier for mer enn én rullebane, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere den 

rullebanen som den viste QFE-verdien viser til. 

3) Referansenivå 

Et referansenivå for beregning av QFE skal benyttes. 

Kapittel 2 — Tekniske krav til flyplassens flyværtjenestekontor 

MET.TR.215 Værvarsler og andre opplysninger 

a) Meteorologiske opplysninger for operatører og flygebesetningsmedlemmer skal 

1) dekke flygingen med hensyn til tidspunkt, høyde og geografisk utstrekning, 

2) gjelde relevante faste tidspunkter eller tidsrom, 

3) omfatte den planlagte landingsflyplassen, som også omfatter de forventede værforholdene mellom den planlagte 

landingsflyplassen og alternative flyplasser som er utpekt av operatøren, 

4) være oppdatert. 

b) Meteorologiske opplysninger som gis til redningssentraler, skal omfatte de værforholdene som eksisterte på den siste kjente 

posisjonen til et savnet luftfartøy og langs den planlagte ruten for dette luftfartøyet, med særlig henvisning til elementer 

som ikke formidles rutinemessig. 

c) Meteorologiske opplysninger som gis til enheter for luftfartsinformasjonstjenester, skal omfatte 

1) opplysninger om flyværtjeneste som er beregnet å skulle inngå i den eller de aktuelle luftfartspublikasjonene, 

2) opplysninger som er nødvendige for utarbeidingen av NOTAM eller ASHTAM, 

3) opplysninger som er nødvendige for utarbeidingen av luftfartsinformasjonsrundskriv. 

d) Meteorologiske opplysninger som inngår i flygedokumentasjon, skal representeres på følgende måte: 

1) Vinder skal på kart gjengis som piler med faner og trekanter i et tilstrekkelig finmasket nett. 

2) Temperaturer skal gjengis med tall i et tilstrekkelig finmasket nett.  
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3) Vind- og temperaturdata som er valgt ut fra datasettene som er mottatt fra en global sentral for værvarsling, skal gjengis 

i et tilstrekkelig finmasket nett med breddegrad og lengdegrad. 

4) Pilene som angir vind, skal ha forrang framfor temperaturer og kartets bakgrunn. 

5) Høydeangivelser som viser til værforhold på ruten, skal uttrykkes slik det er bestemt at er hensiktsmessig for 

situasjonen, for eksempel i flygenivå, trykk, høyde over havet eller høyde over bakken, mens alle henvisninger til 

værforhold på flyplassen skal uttrykkes i høyde over flyplassens høyde. 

e) Flygedokumentasjon skal omfatte 

1) værvarsler for høydevind og temperatur i de øvre luftlag, 

2) SIGWX-fenomener, 

3) METAR eller, når det sendes ut, SPECI, for avgangsflyplasser og planlagte landingsflyplasser, og for alternative 

startflyplasser, alternative flyplasser på ruten og alternative bestemmelsesflyplasser, 

4) TAF eller endret TAF for avgangsflyplasser og planlagte landingsflyplasser, og for alternative startflyplasser, 

alternative flyplasser på ruten og alternative bestemmelsesflyplasser, 

5) en SIGMET-melding og, når det sendes ut, en AIRMET-melding og relevante spesialrapporter fra luftfartøy som 

gjelder for hele ruten, 

6) rådgivende opplysninger med hensyn til vulkansk aske og tropiske sykloner som gjelder for hele ruten. 

Dersom det er avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og de berørte operatørene, kan imidlertid flyge-

dokumentasjon for flyginger med en varighet på to timer eller kortere, etter en kort stopp eller returflyging, begrenses til de 

opplysningene som er nødvendige av hensyn til flygingen, men i alle tilfeller skal flygedokumentasjon minst omfatte de 

meteorologiske opplysningene angitt i nr. 3, 4, 5 og 6. 

f) Kart som utarbeides på bakgrunn av digitale værvarsler, skal gjøres tilgjengelig, på anmodning fra operatørene, for faste 

dekningsområder som vist i tillegg 2. 

g) Dersom værvarsler for høydevind og temperatur i de øvre luftlag oppført under MET.OR.275 bokstav a) nr. 1 leveres i 

kartform, skal de foreligge som tidsbestemte værmeldingskart for flygenivåer som angitt i MET.TR.260 bokstav  

b), MET.TR.275 bokstav c) og MET.TR.275 bokstav d). Dersom værvarsler for SIGWX-fenomener oppført under 

MET.OR.275 bokstav a) nr. 2 leveres i kartform, skal de foreligge som tidsbestemte værmeldingskart for et luftlag som 

begrenses av flygenivåer som angitt i MET.TR.275 bokstav b) nr. 3. 

h) Værvarslene for høydevind og temperatur i de øvre luftlag og for SIGWX-fenomener over flygenivå 100 skal leveres så 

snart de blir tilgjengelige, men senest tre timer før avgang. 

i) Klimatologiske flygeopplysninger skal utarbeides i form av klimatologiske tabeller og sammendrag for flyplassen. 

MET.TR.220 Flyplassværvarsler 

a) Flyplassværvarsler og endringer av følgende skal sendes ut som et TAF og skal inneholde, i angitt rekkefølge: 

 1) Identifikasjon av typen værvarsel. 

 2) Stedsindikator. 

 3) Tidspunkt for utsendelse av værvarselet. 

 4) Identifikasjon av et manglende værvarsel, dersom det er relevant. 

 5) Dato og gyldighetsperiode for værvarselet. 

 6) Identifikasjon av et annullert værvarsel, dersom det er relevant. 

 7) Overflatevind. 

 8) Sikt. 

 9) Vær. 

10) Skyer. 

11) Forventede vesentlige endringer i ett eller flere av disse elementene i løpet av gyldighetsperioden.  
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b) TAF skal sendes ut i samsvar med malen i tillegg 3 og formidles i TAF-kodeformen. 

c) Gyldighetsperioden til et rutine-TAF skal være 9, 24 eller 30 timer, og skal inngis for overføring tidligst én time før 

begynnelsen av dets gyldighetsperiode. 

d) Dersom TAF formidles i digital form, skal TAF 

1) være formatert i samsvar med en globalt samvirkende informasjonsutvekslingsmodell, 

2) bruke GML (Geography Markup Language), 

3) følges av relevante metadata. 

e) De meteorologiske elementene som inngår i TAF, skal være følgende: 

1) Overflatevind 

i) Ved varsling av overflatevind skal den forventede rådende vindretningen angis. 

ii) Dersom det ikke er mulig å varsle rådende retning på overflatevinden på grunn av forventet variabilitet, skal den 

varslede vindretningen angis som variabel ved hjelp av «VRB». 

iii) Dersom vinden varsles å bli mindre enn 1 knop (0,5 m/s), skal varslet vindhastighet angis som stille. 

iv) Dersom varslet høyeste hastighet overstiger varslet gjennomsnittlig vindhastighet med 10 knop (5 m/s) eller mer, 

skal varslet høyeste vindhastighet angis. 

v) Dersom det varsles en vindhastighet på 100 knop (50 m/s) eller mer, skal vinden angis å være mer enn 99 knop  

(49 m/s). 

2) Sikt 

i) Dersom sikten varsles å bli mindre enn 800 m, skal den uttrykkes i trinn på 50 m; dersom den varsles å bli 800 m 

eller mer, men mindre enn 5 km, i trinn på 100 m; dersom den varsles å bli 5 km eller mer, men mindre enn 10 km, 

i trinn på 1 km, og dersom den varsles å bli 10 km eller mer, skal den uttrykkes som 10 km, med mindre vilkårene 

for CAVOK varsles å få anvendelse. Rådende sikt skal varsles. 

ii) Dersom sikten varsles å variere i forskjellige retninger og rådende sikt ikke kan varsles, skal laveste varslede sikt 

angis. 

3) Værfenomener 

i) Én eller flere, opptil høyst tre, av følgende værfenomener eller kombinasjoner av disse, samt deres særtrekk og 

eventuelt intensitet, skal varsles dersom de forventes å forekomme på flyplassen: 

A) Underkjølt regn. 

B) Underkjølt tåke. 

C) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

D) Lavtdrivende støv, sand eller snø. 

E) Høytdrivende støv, sand eller snø. 

F) Støvstorm. 

G) Sandstorm. 

H) Tordenvær (med eller uten nedbør). 

I) Kastebyge. 

J) Tornado eller skypumpe. 

K) Andre værfenomener, som avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og ATS-enhetene og berørte opera-

tører. 

ii) Forventet avslutning av forekomsten av disse fenomenene skal angis med forkortelsen «NSW».  
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4) Skyer 

i) Skymengden skal varsles ved hjelp av forkortelsene «FEW», «SCT», «BKN» eller «OVC», etter behov. Dersom 

det forventes at himmelen vil forbli eller bli skjult og det ikke kan gis varsel om skyer, og opplysningene om 

vertikal sikt er tilgjengelig på flyplassen, skal den vertikale sikten varsles i formen «VV» fulgt av den varslede 

verdien for vertikal sikt. 

ii) Dersom det er varslet flere lag eller masser av skyer, skal mengden og skybasen tas med i følgende rekkefølge: 

A) Laveste lag eller masse, uansett mengde, skal varsles som FEW, SCT, BKN eller OVC, etter hva som er 

relevant. 

B) Neste lag eller masse som dekker mer enn 2/8, uansett mengde, skal varsles som SCT, BKN eller OVC, etter 

hva som er relevant. 

C) Neste høyere lag eller masse som dekker mer enn 4/8, uansett mengde, skal varsles som BKN eller OVC, etter 

hva som er relevant. 

D) Cumulonimbusskyer og/eller opptårnede cumulusskyer, dersom det er varslet og ikke allerede inngår i 

bokstav A)-C). 

iii) Opplysningene om skyer skal begrenses til skyer av operasjonell betydning; dersom det ikke er varslet om skyer 

av operasjonell betydning, og «CAVOK» ikke er relevant, skal forkortelsen «NSC» brukes. 

f) Bruk av endringsgrupper 

1) Kriteriene for oppføring av endringsgrupper i TAF eller for endring av TAF skal bygge på et av følgende 

værfenomener, eller kombinasjoner av disse, som er varslet å begynne eller slutte eller endre intensitet: 

i) Underkjølt tåke. 

ii) Underkjølt regn. 

iii) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

iv) Tordenvær. 

v) Støvstorm. 

vi) Sandstorm. 

2) Dersom det er behov for å angi en endring i ett eller flere av elementene som er angitt i bokstav a), skal end-

ringsindikatorene «BECMG» eller «TEMPO» brukes, fulgt av tidsrommet da endringen forventes å inntreffe. 

Tidsrommet skal angis som begynnelsen og slutten av perioden i hele timer (UTC-tid). Bare de elementene som det 

forventes en betydelig endring for, skal tas med etter en endringsindikator. Ved vesentlige endringer med hensyn til 

skyer skal imidlertid alle skygrupper, herunder lag eller masser som ikke forventes å endre seg, angis. 

3) Endringsindikatoren «BECMG» og den tilhørende tidsgruppen skal brukes til å beskrive endringer dersom 

værforholdene forventes å nå eller passere angitte grenseverdier med regelmessig eller uregelmessig hyppighet og ved 

et ikke angitt tidspunkt i tidsrommet. Tidsrommet skal ikke overstige fire timer. 

4) Endringsindikatoren «TEMPO» og den tilhørende tidsgruppen skal brukes til å beskrive forventede hyppige eller 

sjeldne midlertidige svingninger i værforholdene som når eller passerer angitte grenseverdier og varer i mindre enn én 

time i hvert enkelt tilfelle, og samlet dekker mindre enn halve varselperioden der svingningene forventes å forekomme. 

Dersom den midlertidige svingningen forventes å vare én time eller mer, skal endringsgruppen «BECMG» brukes i 

samsvar med nr. 3, eller gyldighetsperioden deles inn ytterligere i samsvar med nr. 5. 

5) Dersom ett sett med rådende værforhold forventes å endre seg vesentlig og mer eller mindre fullstendig til et annet sett 

av forhold, skal gyldighetsperioden deles inn i atskilte perioder ved å bruke forkortelsen «FM», umiddelbart fulgt av en 

sekssifret tidsgruppe som i dager, timer og minutter (UTC-tid) angir det tidspunktet hvor endringen forventes å 

inntreffe. Den ytterligere inndelte perioden etter forkortelsen «FM» skal stå for seg, og alle varslede forhold som er 

angitt før forkortelsen, skal erstattes med dem som følger etter forkortelsen.  
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g) Sannsynligheten for at en alternativ verdi av ett eller flere varslede elementer forekommer, skal angis dersom 

1) det er 30 eller 40 % sannsynlighet for alternative værforhold i løpet av en bestemt varselperiode, eller 

2) det er 30 eller 40 % sannsynlighet for midlertidige svingninger i værforhold i løpet av en bestemt varselperiode. 

Dette skal angis i TAF ved å bruke forkortelsen «PROB» fulgt av sannsynligheten angitt i hele titalls prosent og, i tilfellet 

nevnt i nr. 1, tidsrommet da verdiene forventes å gjelde, eller i tilfellet nevnt i nr. 2 ved å bruke forkortelsen «PROB» 

etterfulgt av sannsynligheten angitt i hele titalls prosent, endringsindikatoren «TEMPO» og tilhørende tidsgruppe. 

MET.TR.225 Værvarsler for landing 

a) TREND-varsler skal sendes ut i samsvar med tillegg 1. 

b) De enhetene og skalaene som brukes i TREND-varselet, skal være de samme som dem som brukes i rapporten det er 

vedlagt. 

c) TREND-varselet skal angi vesentlige endringer med hensyn til ett eller flere av elementene overflatevind, sikt, 

værfenomener og skyer. Bare de elementene som det forventes en betydelig endring for, skal tas med. Ved vesentlige 

endringer med hensyn til skyer skal imidlertid alle skygrupper, herunder lag eller masser som ikke forventes å endre seg, 

angis. Ved en vesentlig endring i sikt skal fenomenet som fører til redusert sikt, også angis. Dersom det ikke forventes å 

inntreffe noen endring, skal dette angis med «NOSIG». 

1) Overflatevind 

TREND-varselet skal angi endringer i overflatevinden som omfatter 

i) en endring i gjennomsnittlig vindretning på 60° eller mer, dersom gjennomsnittshastigheten før og/eller etter 

endringen er 10 knop (5 m/s) eller mer, 

ii) en endring i gjennomsnittlig vindhastighet på 10 knop (5 m/s) eller mer, 

iii) vindendringer til verdier av operasjonell betydning. 

2) Sikt 

i) Dersom sikten forventes å bli bedre, slik at den endres til eller forbi én eller flere av følgende verdier, eller dersom 

sikten forventes å bli dårligere, slik at den endres til eller forbi én eller flere av verdiene 150, 350, 600, 800, 1 500 

eller 3 000 m, skal TREND-varselet angi endringen. 

ii) Dersom et betydelig antall flyginger gjennomføres i samsvar med visuellflygereglene, skal varselet også angi 

endringer til eller forbi 5 000 m. 

iii) I TREND-varsler vedlagt METAR skal sikt vise til varselets rådende sikt. 

3) Værfenomener 

i) TREND-varselet skal angi forventet inntreden, avslutning eller endring i intensitet for ett eller flere av følgende 

værfenomener eller kombinasjoner av disse: 

A) Underkjølt regn. 

B) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

C) Tordenvær med nedbør. 

D) Støvstorm. 

E) Sandstorm. 

F) Andre værfenomener, som avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og ATS-enhetene og berørte 

operatører.  
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ii) TREND-varselet skal angi forventet inntreden eller avslutning i intensitet for ett eller flere av følgende 

værfenomener eller kombinasjoner av disse: 

A) Underkjølt tåke. 

B) Lavtdrivende støv, sand eller snø. 

C) Høytdrivende støv, sand eller snø. 

D) Tordenvær uten nedbør. 

E) Kastebyge. 

F) Tornado eller skypumpe. 

iii) Det samlede antallet fenomener som er rapportert i punkt i) og ii), skal ikke overstige tre. 

iv) Forventet avslutning av forekomsten av disse værfenomenene skal angis med forkortelsen «NSW». 

4) Skyer 

i) Dersom skybasen i et skylag av BKN eller OVC forventes å stige og endres til eller forbi én eller flere av følgende 

verdier, eller dersom skybasen i et skylag av BKN eller OVC forventes å synke og endres til eller forbi én eller 

flere av verdiene 100, 200, 500, 1 000 og 1 500 fot (30, 60, 150, 300 og 450 m), skal TREND-varselet angi 

endringen. 

ii) Dersom skybasen i et skylag er under eller forventes å synke under eller stige over 1 500 fot (450 m), skal 

TREND-varselet også angi endringer i skymengde fra FEW eller SCT opp til BKN eller OVC, eller endringer fra 

BKN eller OVC ned til FEW eller SCT. 

iii) Dersom det ikke er varslet om skyer av operasjonell betydning, og «CAVOK» ikke er relevant, skal forkortelsen 

«NSC» brukes. 

5) Vertikal sikt 

Dersom det forventes at himmelen vil forbli eller bli skjult og observasjonen av vertikal sikt er tilgjengelig på 

flyplassen, og den vertikale sikten varsles å skule bli bedre og endres til eller forbi én eller flere av følgende verdier, 

eller dersom den vertikale sikten varsles å skulle bli dårligere og endres til eller forbi én eller flere av verdiene 100, 

200, 500 eller 1 000 fot (30, 60, 150 eller 300 m), skal TREND-varselet vise endringen. 

6) Ytterligere kriterier 

Flyplassens flyværtjenestekontor og brukerne kan bli enige om ytterligere kriterier som skal brukes, basert på lokale 

driftsmessige minstekriterier for flyplassen. 

7) Bruk av endringsgrupper 

i) Dersom det forventes at en endring skal forekomme, skal TREND-prognosen begynne med en av endringsindi-

katorene «BECMG» eller «TEMPO». 

ii) Endringsindikatoren «BECMG» skal brukes til å beskrive endringer i værvarselet dersom værforholdene forventes 

å nå eller passere angitte verdier med regelmessig eller uregelmessig hyppighet. Tidsrommet eller tidspunktet som 

endringen er varslet å inntreffe i løpet av eller på, skal angis ved å bruke forkortelsene «FM», «TL» eller «AT», 

etter hva som er relevant, hver fulgt av en tidsgruppe i timer og minutter. 

iii) Endringsindikatoren «TEMPO» skal brukes til å beskrive varslede midlertidige svingninger i værforholdene som 

når eller passerer angitte verdier og varer i mindre enn én time i hvert enkelt tilfelle, og samlet dekker mindre enn 

halve perioden der svingningene er varslet å forekomme. Tidsrommet som de midlertidige svingningene er varslet 

å inntreffe i løpet av, skal angis ved å bruke forkortelsene «FM» og/eller «TL», etter hva som er relevant, hver 

fulgt av en tidsgruppe i timer og minutter. 

8) Bruk av sannsynlighetsindikatoren 

Indikatoren «PROB» skal ikke brukes i TREND-varsler.  
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MET.TR.230 Værvarsler for start 

a) Et værvarsel for start skal vise til et nærmere angitt tidsrom, og skal inneholde opplysninger om forventede forhold over 

rullebanekomplekset med hensyn til overflatevindens retning og hastighet med eventuelle variasjoner, samt temperatur, 

trykk og alle andre elementer som er avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og operatørene. 

b) Elementenes rekkefølge og terminologien, enhetene og skalaene som brukes i værvarsler for start, skal være de samme som 

dem som brukes i rapporter for samme flyplass. 

MET.TR.235 Flyplassvarslinger og varslinger og alarmer for vindskjær 

a) Vindskjærvarslinger skal sendes ut i samsvar med malen i tillegg 4. 

b) Løpenummeret som er nevnt i malen i tillegg 4, skal tilsvare antallet vindskjærvarslinger som er sendt ut for flyplassen 

siden 00.01 UTC-tid i det aktuelle døgnet. 

c) Vindskjæralarmer skal gi kortfattet, oppdatert informasjon om observert forekomst av vindskjær som innebærer en endring 

i motvind/medvind på 15 knop (7,5 m/s), eller mer som kan virke negativt inn på luftfartøyer på den endelige 

innflygingsbanen eller startstigebanen og luftfartøyer under utrulling eller på startrullebanen. 

d) Vindskjæralarmer skal, dersom det er praktisk mulig, omfatte bestemte seksjoner av rullebanen og strekninger langs 

innflygingsbanen eller startstigebanen som avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor, aktuelle ATS-enheter og berørte 

operatører. 

Kapittel 3 — Tekniske krav til overvåkingskontorer for flyvær 

MET.TR.250 SIGMET-meldinger 

a) Innholdet i og rekkefølgen av elementene i en SIGMET-melding skal være i samsvar med malen vist i tillegg 5. 

b) Det finnes tre typer SIGMET-meldinger: 

1) SIGMET for værfenomener underveis, unntatt vulkansk aske eller tropiske sykloner, som kalles WS SIGMET. 

2) SIGMET for vulkansk aske, som kalles WV SIGMET. 

3) SIGMET for tropiske sykloner, som kalles WC SIGMET. 

c) Løpenummeret for SIGMET-meldinger skal bestå av tre tegn som utgjøres av én bokstav og to tall. 

d) Bare ett av fenomenene som er oppført i tillegg 5, skal inngå i en SIGMET-melding, og det skal brukes relevante 

forkortelser og en grenseverdi for overflatevindhastighet på 34 knop (17 m/s) eller mer for tropiske sykloner. 

e) SIGMET-opplysninger om tordenvær eller en tropisk syklon skal ikke inneholde henvisninger til tilknyttet turbulens og 

ising. 

f) Dersom SIGMET formidles i digital form, skal SIGMET 

1) være formatert i samsvar med en globalt samvirkende informasjonsutvekslingsmodell og bruke geografisk markerings-

språk (GML), 

2) følges av relevante metadata.  
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MET.TR.255 AIRMET-meldinger 

a) Innholdet i og rekkefølgen av elementene i en AIRMET-melding skal være i samsvar med malen vist i tillegg 5. 

b) Løpenummeret som er nevnt i malen i tillegg 5, skal tilsvare antallet AIRMET-meldinger som er sendt ut for flygeinforma-

sjonsregionen siden 00.01 UTC-tid i det aktuelle døgnet. 

c) Bare ett av fenomenene som er oppført i tillegg 5, skal inngå i en AIRMET-melding, og det skal brukes relevante 

forkortelser og følgende grenseverdier dersom fenomenene er under flygenivå 100 eller under flygenivå 150 i fjellområder, 

eller høyere om nødvendig: 

1) Vindhastighet over 30 knop (15 m/s). 

2) Store områder påvirket av redusert sikt til under 5 000 m, herunder værfenomenet som forårsaker redusert sikt. 

3) Store områder med brutte skyer eller overskyet med en skybase på under 1 000 fot (300 m) over bakken. 

d) AIRMET-meldinger om tordenvær eller cumulonimbusskyer skal ikke inneholde henvisninger til tilknyttet turbulens og 

ising. 

MET.TR.260 Områdevarsler for flyging i lav høyde 

a) Dersom det brukes kart til områdevarsler for flyging i lav høyde, skal varselet for høydevind og temperatur i de øvre luftlag 

sendes ut for punkter som ikke ligger mer enn 300 NM fra hverandre, og for minst følgende høyder over havet: 2 000,  

5 000 og 10 000 fot (600, 1 500 og 3 000 m), og 15 000 fot (4 500 m) i fjellområder. Utsendelse av varsler for høydevind 

og temperatur i de øvre luftlag ved en høyde over havet på 2 000 fot (600 m) kan være underlagt lokale orografiske 

vurderinger som fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) Dersom det brukes kart til områdevarsler for flyging i lav høyde, skal varselet for SIGWX-fenomener sendes ut som 

SIGWX-varsel for lav høyde for flygenivåer opp til 100 eller opp til flygenivå 150 i fjellområder, eller høyere om 

nødvendig. SIGWX-varsler for lav høyde skal omfatte 

1) følgende fenomener som berettiger utsendelse av et SIGMET, og som forventes å påvirke flyginger i lav høyde: ising, 

turbulens, cumulonimbusskyer som er skjult, hyppige eller innkapslet, eller forekommer på en bygelinje, sandstormer/ 

støvstormer og vulkanutbrudd eller utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren, 

2) følgende elementer i områdevarsler for flyging i lav høyde: overflatevind, overflatesikt, signifikante værfenomener, 

tilsløring av fjellområder, skyer, ising, turbulens, fjellbølger og høyde på isoterm på null grader. 

c) Dersom vedkommende myndighet har fastslått at trafikktettheten under flygenivå 100 berettiger utsendelse av en AIRMET-

melding, skal områdevarslene sendes ut for å dekke laget mellom bakken og flygenivå 100 eller opp til flygenivå 150 i 

fjellområder, eller høyere om nødvendig, og skal inneholde opplysninger om værfenomener underveis som er farlige for 

flyginger i lav høyde, til støtte for utstedelse av AIRMET-meldingen og tilleggsopplysningene som kreves for flyginger i 

lav høyde. 

Kapittel 4 — Tekniske krav til varslingssentraler for vulkansk aske (VAAC) 

MET.TR.265 Ansvarsområde for varslingssentral for vulkansk aske 

a) De rådgivende opplysningene om vulkansk aske skal sendes ut i et kortfattet allmennspråk og i samsvar med modellen vist i 

tillegg 6. Dersom det ikke finnes forkortelser, skal det brukes engelsk allmennspråk, som skal holdes på et minimum.  
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b) De rådgivende opplysningene om vulkansk aske skal, når de utarbeides i grafisk format, være som angitt nedenfor 

 

og skal utstedes ved hjelp av 

1) PNG (Portable Network Graphics), eller 

2) BUFR-kodeform, ved utveksling i binær form. 

Kapittel 5 — Tekniske krav til varslingssentraler for tropiske sykloner (TCAC) 

MET.TR.270 Ansvarsområde for varslingssentral for tropiske sykloner 

a) Rådgivende opplysninger om tropiske sykloner skal sendes ut for tropiske sykloner dersom høyeste gjennomsnittshastighet 

for overflatevind målt i ti minutter forventes å nå eller overstige 34 knop i løpet av tidsrommet de rådgivende 

opplysningene gjelder for. 

b) De rådgivende opplysningene om tropiske sykloner skal være i samsvar med tillegg 7. 

Kapittel 6 – Tekniske krav til globale sentraler for værvarsling (WAFC) 

MET.TR.275 Ansvarsområde for globale sentraler for værvarsling 

a) WAFC skal bruke bearbeidede meteorologiske data i form av rutenettpunktverdier uttrykt i binær form (GRIB-kodeform) 

for levering av globale værvarsler i rutenett, og BUFR-kodeform for levering av varsler om signifikante værfenomener. 

b) For globale værvarsler i rutenett skal WAFC 

1) utarbeide værvarsler for 

i) høydevind, 

ii) temperatur i de øvre luftlag, 

iii) fuktighet, 

iv) retning, hastighet og flygenivå for maksimal vind,  

VOLCANIC ASH ADVISORY 
DTG: 20080923/0130Z 
VAAC: TOKYO 
VOLCANO: KARYMSKY 1000-13 
AREA: RUSSIAN FEDERATION 
SUMMIT ELEV: 1536M 
ADVISORY NR: 2008/4 
INFO SOURCE: MTSAT-1R, KVERT KEMSD 
AVIATION COLOUR CODE: RED 
ERUPTION DETAILS: ERUPTED AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED 
RMK: LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED 
TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY 
NXT ADVISORY: 20080923/0730Z 
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v) tropopausens høyde uttrykt i flygenivå samt tropopausens temperatur, 

vi) områder med cumulonimbusskyer, 

vii) ising, 

viii) klarluftsturbulens og turbulens i skyer, 

ix) flygenivåers geopotensielle høyde, 

fire ganger om dagen gjeldende for bestemte gyldige tidspunkter 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 og 36 timer etter 

tidspunktet (kl. 00.00, 06.00, 12.00 og 18.00 UTC-tid) for de synoptiske dataene som værvarslene er basert på, 

2) sende ut værvarsler i den rekkefølgen som er nevnt i nr. 1, og gjennomføre formidlingen så snart det er teknisk mulig, 

men ikke senere enn seks timer etter standard observasjonstidspunkt, 

3) levere værvarsler i et regulært rutenett med en horisontal oppløsning på 1,25° i bredde og lengde og som omfatter 

i) vinddata for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 

300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) og 

530 (100 hPa), 

ii) temperaturdata for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 

270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 

450 (150 hPa) og 530 (100 hPa), 

iii) fuktighetsdata for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) og 180 (500 hPa), 

iv) horisontal utstrekning og flygenivåer for base og topp av cumulonimbusskyer, 

v) ising for lag sentrert ved flygenivå 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) og 

300 (300 hPa), 

vi) klarluftsturbulens for lag sentrert ved flygenivå 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 

(200 hPa) og 450 (150 hPa), 

vii) turbulens i skyer for lag sentrert ved flygenivå 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) og 

300 (300 hPa), 

viii) data for geopotensiell høyde for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 

240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 

(175 hPa), 450 (150 hPa) og 530 (100 hPa). 

c) For globale værvarsler for signifikante værfenomener underveis skal WAFC 

1) utarbeide SIGWX-varsler fire ganger om dagen gjeldende for bestemte gyldige tidspunkter 24 timer etter tidspunktet  

(kl. 00.00, 06.00, 12.00 og 18.00 UTC-tid) for de synoptiske dataene som værvarslene er basert på. Formidlingen av 

hvert værvarsel skal gjennomføres så snart det er teknisk mulig, men ikke senere enn ni timer etter standard observa-

sjonstidspunkt, 

2) sende ut SIGWX-varsler som værvarsler for høy høyde for flygenivå mellom 250 og 630, 

3) ta med følgende elementer i SIGWX-varsler: 

i) Tropisk syklon, forutsatt at høyeste gjennomsnittshastighet for overflatevind målt i ti minutter, forventes å nå 

eller overstige 34 knop (17 m/s). 

ii) Kraftige bygelinjer. 

iii) Moderat eller kraftig turbulens (i skyer eller klar luft). 

iv) Moderat eller kraftig ising. 

v) Utbredt støv- eller sandstorm. 

vi) Cumulonimbusskyer i tilknytning til tordenvær og punkt i)–v). 

vii) Ikke-konvektive skyområder i tilknytning til moderat eller kraftig turbulens i skyer og/eller moderat eller kraftig 

ising. 
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viii) Tropopausens høyde uttrykt i flygenivå. 

ix) Jetstrømmer. 

x) Opplysninger om beliggenheten til vulkanutbrudd som produserer askeskyer av betydning for luftfartøyopera-

sjoner, det vil si: symbol for vulkanutbrudd der vulkanen ligger, og i et eget tekstfelt på kartet, symbolet for 

vulkanutbrudd, vulkanens navn dersom det er kjent, og utbruddets breddegrad/lengdegrad. Dessuten bør 

tegnforklaringen på SIGWX-kart angi «CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM 

AND NOTAM FOR VA». 

xi) Opplysninger om beliggenheten til et utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren som er av betydning for 

luftfartøyoperasjoner, det vil si: symbol for radioaktive materialer i atmosfæren der stedet for utslippet ligger, og i 

et eget felt på kartet, symbolet for radioaktive materialer i atmosfæren, breddegrad/lengdegrad der utslippet har 

funnet sted, og dersom det er kjent, navnet på stedet for den radioaktive kilden. Dessuten bør tegnforklaringen på 

SIGWX-kart der det er angitt strålingsutslipp inneholde «CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT 

CLD». 

4) Følgende kriterier skal anvendes for SIGWX-varsler: 

i) Nr. 3 punkt i)–vi) skal tas med bare dersom det forventes å forekomme mellom nedre og øvre nivå for SIGWX-

varselet. 

ii) Forkortelsen «CB» skal tas med bare når det viser til forekomsten eller forventet forekomst av cumulonimbusskyer 

A) som påvirker et område med en største geografisk dekning på 50 % eller mer av det berørte området, 

B) langs en linje med lite eller ikke noe rom mellom de enkelte skyer, eller 

C) som er innkapslet i skylag eller skjult av tørrdis. 

iii) Dersom «CB» tas med, skal det forstås å omfatte alle værfenomener som normalt er tilknyttet cumulonimbusskyer, 

dvs. tordenvær, moderat eller kraftig ising, moderat eller kraftig turbulens, og hagl. 

iv)  Dersom et vulkanutbrudd eller et utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren berettiger oppføring av symbolet 

for vulkansk aktivitet eller symbolet for radioaktivitet i SIGWX-varsler, skal symbolene tas med i SIGWX-

varslene uavhengig av hvor høyt askesøylen eller det radioaktive materialet er rapportert eller forventes å nå. 

v)  Ved sammenfall eller delvis overlapping mellom punkt i), x) og xi) i nr. 3 skal høyest prioritet gis til punkt x), 

deretter punkt xi) og i). Punktet med høyest prioritet skal plasseres på stedet der hendelsen fant sted, og det skal 

brukes en pil til å knytte stedet for det eller de andre punktene til dets/deres tilknyttede symbol(er) eller tekstfelt. 

d) SIGWX-varsler for middels høyde skal sendes ut for flygenivå mellom 100 og 250 for begrensede geografiske områder. 

 _____   
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Tillegg 1 

Mal for METAR 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, avhengig av værforhold eller observasjonsmetode, 

O = oppføring valgfri. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i METAR, er gjengitt nedenfor denne malen. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Identifikasjon av 

type rapport (M) 

Type rapport (M) METAR, METAR COR, METAR 

METAR COR 

Stedsindikator 

(M) 

ICAO-stedsindikator (M) Nnnn YUDO 

Observasjonstidsp

unkt (M) 

Dato og faktisk tidspunkt 

for observasjonen i UTC-tid 

(M) 

nnnnnnZ 221630Z 

Identifikasjon av 

en automatisk 

eller manglende 

rapport (C) 

Identifikator for automatisk 

eller manglende rapport (C) 

AUTO eller NIL AUTO 

NIL 

METAR SLUTT, DERSOM RAPPORT IKKE FORELIGGER. 

Overflatevind (M) Vindretning (M) Nnn VRB 24004MPS 

(24008KT) 

VRB01MPS 

(VRB02KT) 

19006MPS 

(19012KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P149MPS 

(140P99KT) 

Vindhastighet (M) [P]nn[n] 

Betydelige variasjoner i 

hastighet (C) 

G[P]nn[n] 12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 
Målenheter (M) MPS (eller KT) 

Betydelige variasjoner i 

retning (C) 

nnnVnnn — 02005MPS 350V070 

(02010KT 350V070) 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Sikt (M) Rådende eller minste sikt 

(M) 

Nnnn CAVOK 0350 

CAVOK 

7000 

9999 

0800 

Minste sikt og retning for 

minste sikt (C) 

nnnn[N] eller nnnn[NE] eller nnnn[E] eller 

nnnn[SE] eller nnnn[S] eller nnnn[SW] 

eller nnnn[W] eller nnnn[NW] 

2000 1200NW 

6000 2800E 

6000 2800 

Rullebanesikt (C)(1) Navn på elementet (M) R R32/0400 

R12R/1700 

R10/M0050 

R14L/P2000  Rullebane (M) nn[L]/eller nn[C]/eller nn[R]/ 

 Rullebanesikt (M) [P eller M]nnnn R16L/0650 

R16C/0500 

R16R/0450 

R17L/0450 

 Rullebanesikt, tendens (C) U, D eller N R12/1100U 

R26/0550N 

R20/0800D 

R12/0700 

Aktuelt vær (C) Intensitet eller nærhet til 

aktuelt vær (C) 

– eller + — VC   

Særtrekk og type for 

aktuelt vær (M) 

DZ eller RA 

eller SN eller 

SG eller PL 

eller DS eller 

SS eller FZDZ 

eller FZRA 

eller FZUP 

eller FC(2) 

eller SHGR 

eller SHGS 

eller SHRA 

eller SHSN 

eller SHUP 

eller TSGR 

eller TSGS 

eller TSRA 

eller TSSN 

eller TSUP 

eller UP 

FG eller BR 

eller SA eller 

DU eller HZ 

eller FU eller 

VA eller SQ 

eller PO eller 

TS eller 

BCFG eller 

BLDU eller 

BLSA eller 

BLSN eller 

DRDU eller 

DRSA eller 

DRSN eller 

FZFG eller 

MIFG eller 

PRFG eller // 

FG eller 

PO eller FC 

eller DS 

eller SS 

eller TS 

eller SH 

eller BLSN 

eller BLSA 

eller BLDU 

eller VA 

RA 

HZ 

VCFG 

+TSRA 

FG 

VCSH 

+DZ 

VA 

VCTS 

–SN 

MIFG 

VCBLSA 

+TSRASN 

–SNRA 

DZ FG 

+SHSN BLSN 

UP 

FZUP 

TSUP FZUP 

// 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Skyer (M) Skymengde og skybase 

eller vertikal sikt (M) 

FEWnnn eller 

SCTnnn eller 

BKNnnn eller 

OVCnnn eller 

FEW/// eller 

SCT/// eller 

BKN/// eller 

OVC/// eller 

///nnn eller 

////// 

VVnnn eller 

VV/// 

NSC eller 

NCD 

 FEW015 

VV005 

OVC030 

VV/// 

NSC 

SCT010 OVC020 

BKN/// 

///015 

Skytype (C) CB eller TCU 

eller /// 

— BKN009TCU 

NCD 

SCT008 BKN025CB 

BKN025/// 

//////CB 

Luft- og duggpunkts-

temperatur (M) 

Luft- og duggpunkts-

temperatur (M) 

[M]nn/[M]nn 17/10 

02/M08 

M01/M10 

Trykkverdier (M) Navn på elementet (M) Q Q0995 

Q1009 

Q1022 

Q0987 QNH (M) Nnnn 

Tilleggsopplysninger 

(C) 

Nylige værforhold (C) REFZDZ eller REFZRA eller REDZ eller ny[SH]RA eller 

RERASN eller ny[SH]SN eller RESG eller RESHGR eller 

RESHGS eller REBLSN eller RESS eller REDS eller 

RETSRA eller RETSSN eller RETSGR eller RETSGS 

eller RETS eller REFC eller REVA eller REPL eller REUP 

eller REFZUP eller RETSUP eller RESHUP 

REFZRA 

RETSRA 

Vindskjær (C) WS Rnn [L] eller WS Rnn[C] eller WS Rnn[R] eller WS 

ALLE RWY 

WS R03 

WS ALL RWY 

WS R18C 

 Temperatur på havflaten og 

havets tilstand eller 

signifikant bølgehøyde (C) 

W[M]nn/Sn eller W[M]nn/Hn[n][n] W15/S2 

W12/H75 

 Tilstand på 

rullebanen 

(C) 

Identifikasjon 

av rullebane 

(M) 

R nn[L]/ eller Rnn[C]/ eller Rnn[R]/ R/SNOCLO R99/421594 

R/SNOCLO 

R14L/CLRD// 

Avleiringer på 

rullebanen (M) 

n eller / CLRD// 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

  Omfang av 

kontaminering 

på rullebanen 

(M) 

n eller /    

Tykkelse på 

avleiringer 

(M) 

nn eller // 

Friksjons-

koeffisient 

eller bremse-

effekt (M) 

nn eller // 

TREND-varsel (O) Endringsindikator (M) NOSIG BECMG eller TEMPO NOSIG 

BECMG FEW020 

TEMPO 

25018G25MPS 

(TEMPO 

25036G50KT) 

BECMG FM1030 

PL1130 CAVOK 

BECMG PL1700 

0800 FG 

BECMG AT1800 

9000 NSW 

BECMG FM1900 

0500 +SNRA 

BECMG FM1100 

SN TEMPO 

FM1130 BLSN 

TEMPO FM0330 

TL0430 FZRA 

Tidsrom for endring (C) FMnnnn og/eller TLnnnn eller ATnnnn 

Vind (C) nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (eller 

nnn[P]nn[G[P]nn]KT) 

Rådende sikt (C) nnnn CAVOK 

Værfenomen: intensitet (C) – eller + — NSW 

Værfenomen: særtrekk og 

type (C) 

DZ eller RA 

eller SN eller 

SG eller PL 

eller DS eller 

SS eller 

FZDZ eller 

FZRA eller 

SHGR eller 

SHGS eller 

SHRA eller 

SHSN eller 

TSGR eller 

TSGS eller 

TSRA eller 

TSSN 

FG eller 

BR eller 

SA eller 

DU eller 

HZ eller 

FU eller 

VA eller 

SQ eller 

PO eller FC 

eller TS 

eller BCFG 

eller BLDU 

eller BLSA 

eller BLSN 

eller 

DRDU 

eller DRSA 

eller DRSN 

eller FZFG 

eller MIFG 

eller PRFG 

Skymengde og skybase 

eller vertikal sikt (C) 

FEWnnn 

eller SCTnnn 

eller 

BKNnnn 

eller 

OVCnnn 

VVnnn 

eller VV/// 

NSC TEMPO TL1200 

0600 BECMG 

AT1200 8000 NSW 

NSC 

BECMG AT1130 

OVC010 

Skytype (C) CB eller 

TCU 

— TEMPO TL1530 

+SHRA BKN012CB 

(1) Skal tas med dersom sikt eller rullebanesikt < 1 500 m, for opptil høyst fire rullebaner. 

(2) «Kraftig» anvendes for å angi tornado eller skypumpe; «moderat» (ingen nærmere bestemmelse) for å angi skypumpe som ikke når bakken. 
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Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i METAR 

 Element Intervall Oppløsning 

Rullebane (ingen enheter) 01–36 1 

Vindretning: °rettvisende 000–360 10 

Vindhastighet: MPS 00–99 1 

 KT 00–199 1 

Sikt: M 0000–0750 50 

 M 0800–4 900 100 

 M 5 000–9 000 1 000 

 M 10 000– 0 (fast verdi: 9 999) 

Rullebanesikt: M 0000–0375 25 

 M 0400–0750 50 

 M 0800–2 000 100 

Vertikal sikt: 30 M (100 FT)  000–020 1 

Skyer: skybase: 30 M (100 FT)  000–100 1 

Lufttemperatur:  –80 – +60 1 

Duggpunktstemperatur: °C 

QNH: hPa 0850–1 100 1 

Temperatur på havflaten: °C –10 – +40 1 

Havets tilstand: (ingen enheter) 0–9 1 

Signifikant bølgehøyde M 0–999 0,1 

Tilstand på rullebanen Identifikasjon av rullebane (ingen enheter) 01–36, 88, 99 1 

Avleiringer på rullebanen (ingen enheter) 0–9 1 

Omfang av kontaminering på rullebanen (ingen enheter) 1, 2, 5, 9 — 

Tykkelse på avleiringer (ingen enheter) 00–90, 

92–99 

1 

Friksjonskoeffisient/bremseeffekt (ingen enheter) 00–95, 99 1 

* Det foreligger ingen luftfartstekniske krav om rapportering av overflatevindens hastighet på 100 knop (50 m/s) eller mer, men det er fastsatt krav 

om rapportering av vindhastigheter opp til 199 knop (99 m/s) for ikke-luftfartsrelaterte formål, dersom det er nødvendig. 
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Tillegg 2 

Faste dekningsområder for WAFS-varsler i kartform 

Mercators projeksjon 

 

 

  

ASIA 

LATITUDE LONGITUDE CHART LATITUDE LONGITUDE 

ASIA 

MID 

ASIA 

MID 

MID 

MID 

CHART 

ASIA 
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Polar stereografisk projeksjon (nordlige halvkule) 

 

 

 
  

NAT 

LATITUDE LONGITUDE CHART LATITUDE LONGITUDE CHART 

NAT 

NAT 

NAT 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 
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Polar stereografisk projeksjon (sørlige halvkule) 

 

 

  

LATITUDE LONGITUDE CHART 
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Tillegg 3 

Mal for TAF 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, avhengig av værforhold eller observasjonsmetode, 

O = oppføring valgfri. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i TAF, er gjengitt nedenfor denne malen. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Identifikasjon av type 

varsel (M) 

Type varsel (M) TAF eller TAF AMD eller TAF COR TAF 

TAF AMD 

Stedsindikator (M) ICAO-stedsindikator (M) Nnnn YUDO 

Tidspunkt for utsendelse 

av værvarselet (M) 

Dato og tidspunkt for 

utsendelse av værvarselet 

i UTC-tid (M) 

nnnnnnZ 160000Z 

Identifikasjon av et 

manglende værvarsel (C) 

Identifikator for 

manglende værvarsel (C) 

NIL NIL 

TAF SLUTT, DERSOM VÆRVARSEL IKKE FORELIGGER. 

Dager og 

gyldighetsperiode for 

værvarselet (M) 

Dager og 

gyldighetsperiode for 

værvarselet i UTC-tid 

(M) 

nnnn/nnnn 1606/1624 

0812/0918 

Identifikasjon av et 

annullert værvarsel (C) 

Identifikator for annullert 

værvarsel (C) 

CNL CNL 

TAF SLUTT, DERSOM VÆRVARSEL ER ANNULLERT. 

Overflatevind (M) Vindretning (M) nnn eller VRB 24004MPS, 

VRB01MPS 

(24008KT), 

(VRB02KT) 

19005MPS 

(19010KT) 

Vindhastighet (M) [P]nn[n] 00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

 Betydelige 

variasjoner i 

hastighet (C) 

G[P]nn[n] 12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 

Målenheter (M) MPS (eller KT) 

Sikt (M) Rådende sikt (M) Nnnn CAVOK 0350 

CAVOK 

7000 

9000 

9999 

Værforhold (C) Intensitet i 

værfenomener (C)

(1) 

– eller + —  

Særtrekk og type 

værfenomener (C) 

DZ eller RA eller SN eller SG 

eller PL eller DS eller SS eller 

FZDZ eller FZRA eller SHGR 

eller SHGS eller SHRA eller 

SHSN eller TSGR eller TSGS 

eller TSRA eller TSSN 

FG eller BR eller SA eller 

DU eller HZ eller FU eller 

VA eller SQ eller PO eller 

FC eller TS eller BCFG 

eller BLDU eller BLSA 

eller BLSN eller DRDU 

eller DRSA eller DRSN 

eller FZFG eller MIFG 

eller PRFG 

RA 

HZ 

+TSRA 

FG 

–FZDZ PRFG 

+TSRASN 

SNRA FG 

Skyer (M)(2) Skymengde og 

skybase eller 

vertikal sikt (M) 

FEWnnn eller 

SCTnnn eller 

BKNnnn eller 

OVCnnn 

VVnnn eller 

VV/// 

NSC FEW010 

VV005 

OVC020 

VV/// 

NSC 

SCT005 BKN012 

Skytype (C) CB eller TCU — SCT008 

BKN025CB 

Temperatur 

(O)(3) 

Navn på elementet 

(M) 

TX TX25/1013Z 

TN09/1005Z 

TX05/2112Z 

TNM02/2103Z Høyeste 

temperatur (M) 

[M]nn/ 

Dato og tidspunkt 

for forekomst av 

høyeste 

temperatur (M) 

nnnnZ 

Navn på elementet 

(M) 

TN 

Laveste 

temperatur (M) 

[M]nn/ 

Dato og tidspunkt 

for forekomst av 

laveste temperatur 

(M) 

nnnnZ 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Forventede 

vesentlige 

endringer i ett 

eller flere av de 

ovennevnte 

elementene i 

løpet av 

gyldighets-

perioden (C) 

Endrings- eller 

sannsynlighets-

indikator (M) 

PROB30 [TEMPO] eller PROB40 [TEMPO] eller BECMG eller 

TEMPO eller FM 

 

Tidsrom for 

forekomst eller 

endring (C) 

nnnn/nnnn eller der nnnnnn  

Vind (C) nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS eller VRBnnMPS (eller nnn[P]nn[G[P]nn]-

KT eller VRBnnKT) 

TEMPO 0815/0818 

25017G25MPS 

(TEMPO 0815/0818 

25034G50KT) 

TEMPO 2212/2214 

17006G13MPS 

1000 

TSRA SCT010CB 

BKN020 

(TEMPO 2212/2214 

17012G26KT 1000 

TSRA SCT010CB 

BKN020) 

Rådende sikt (C) Nnnn CAVOK BECMG 3010/3011 

00000MPS 2400 

OVC010 

(BECMG 3010/3011 

00000KT 2400 

OVC010) 

PROB30 1412/1414 

0800 FG 

Værfenomen: 

intensitet (C) 

– eller + — NSW  BECMG 1412/1414 

RA 

TEMPO 2503/2504 

FZRA 

TEMPO 0612/0615 

BLSN 

PROB40 TEMPO 

2923/3001 0500 FG 

Værfenomen: 

særtrekk og type 

(C) 

DZ eller RA eller 

SN eller SG eller 

PL eller DS eller 

SS eller FZDZ 

eller FZRA eller 

SHGR eller SHGS 

eller SHRA eller 

SHSN eller TSGR 

eller TSGS eller 

TSRA eller TSSN 

FG eller BR eller SA 

eller DU eller HZ eller 

FU eller VA eller SQ 

eller PO eller FC eller TS 

eller BCFG eller BLDU 

eller BLSA eller BLSN 

eller DRDU eller DRSA 

eller DRSN eller FZFG 

eller MIFG eller PRFG 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

 Skymengde og sky-

base eller vertikal 

sikt (C) 

FEWnnn eller 

SCTnnn eller 

BKNnnn eller 

OVCnnn 

VVnnn eller VV/// NSC  FM051230 

15015KMH 9999 

BKN020 

(FM051230 

15008KT 9999 

BKN020) 

BECMG 1618/1620 

8000 NSW NSC 

Skytype (C) CB eller TCU — BECMG 2306/2308 

SCT015CB 

BKN020 

(1) Skal tas med dersom det er relevant. Ingen nærmere bestemmelse av moderat intensitet. 

(2) Opptil fire skylag. 

(3) Består av opptil høyst fire temperaturer (to høyeste temperaturer og to laveste temperaturer). 

 

Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i TAF 

Elementer Intervall Oppløsning 

Vindretning: °rettvisende 000–360 10 

Vindhastighet: MPS 00–99(*) 1 

 KT(*) 0-199 1 

Sikt: M 0000–0750 50 

 M 0800–4 900 100 

 M 5 000–9 000 1 000 

 M 10 000 - 0 (fast verdi: 9 999) 

Vertikal sikt: 30 M (100 FT) 000–020 1 

Skyer: skybase: 30 M (100 FT) 000–100 1 

Lufttemperatur (høyeste og laveste): °C –80 – +60 1 

(*) Det foreligger ingen luftfartstekniske krav om rapportering av overflatevindens hastighet på 100 knop (50 m/s) eller mer, men det er fastsatt krav 

om rapportering av vindhastigheter opp til 199 knop (99 m/s) for ikke-luftfartsrelaterte formål, dersom det er nødvendig. 
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Tillegg 4 

Mal for vindskjærvarslinger 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, dersom det er relevant. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i vindskjærvarslinger, er gjengitt i tillegg 8. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempel 

Stedsindikator for flyplassen 

(M) 

Stedsindikator for flyplassen nnnn YUCC 

Identifikasjon av type melding 

(M) 

Type melding og løpenummer WS WRNG [n]n WS WRNG 1 

Opprinnelsestidspunkt og 

gyldighetsperiode (M) 

Dato og klokkeslett for 

utstedelse og eventuelt 

gyldighetsperiode i UTC-tid 

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] eller 

[VALID nnnnnn/nnnnnn] 

211230 VALID TL 

211330 

221200 VALID 

221215/221315 

DERSOM VINDSKJÆRVARSLINGEN SKAL ANNULLERES, SE NÆRMERE OPPLYSNINGER NEDERST I MALEN. 

Fenomen (M) Identifikasjon av fenomen og 

hvor det befinner seg 

[MOD] eller [SEV] WS IN APCH eller 

[MOD] eller [SEV] WS [APCH] 

RWYnnn eller [MOD] eller [SEV] WS 

IN CLIMB-OUT eller [MOD] eller 

[SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn eller 

MBST IN APCH eller MBST [APCH] 

RWYnnn eller MBST IN CLIMB-OUT 

eller MBST CLIMB-OUT RWYnnn 

WS APCH RWY12 

MOD WS RWY34 

WS IN CLIMB-OUT 

MBST APCH RWY26 

MBST IN CLIMB-OUT 

Observert, rapportert eller 

varslet fenomen (M) 

Angivelse av om fenomenet er 

observert eller rapportert og 

forventet å fortsette, eller om 

det er varslet 

REP AT nnnn nnnnnnnn eller OBS [AT 

nnnn] eller FCST 

REP AT 1510 B747 

OBS AT 1205 

FCST 

Nærmere opplysninger om 

fenomenet (C) 

Beskrivelse av fenomenet som 

forårsaker utsendelse av 

vindskjærvarsling 

SFC WIND: nnn/nnMPS (eller 

nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: 

nnn/nnMPS (eller nnn/nnKT) 

eller 

nnKMH (eller nnKT) LOSS nnKM 

(eller nnNM) FNA RWYnn 

eller 

nnKMH (eller nnKT) GAIN nnKM 

(eller nnNM) FNA RWYnn 

SFC WIND: 320/5MPS 

60M-WIND: 360/13MPS 

(SFC WIND: 320/10KT 

200FT-WIND: 

360/26KT) 

60KMH LOSS 4KM 

FNA RWY13 

(30KT LOSS 2NM 

FNA RWY13) 

ELLER 

Annullering av 

vindskjærvarsling 

Annullering av 

vindskjærvarsling med 

henvisning til identifikasjon 

av den 

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn CNL WS WRNG  

1 211230/211330 
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Tillegg 5 

Mal for SIGMET- og AIRMET-meldinger og spesialrapporter fra luftfartøy (oppforbindelse) 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, dersom det er relevant, og 

= = en dobbel linje angir at den etterfølgende teksten bør plasseres på etterfølgende linje. 

Merk: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i SIGMET-/AIRMET-meldinger og i spesialrapporter fra 

luftfartøy, er gjengitt i tillegg 8. 

Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 
SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

Stedsindikator for 

FIR/CTA (M) 

ICAO-stedsindikator for 

ATS-enheten som 

betjener den FIR eller 

CTA som SIGMET-

/AIRMET-meldingen 

viser til (M) 

Nnnn  — YUCC 

YUDD 

Identifikasjon 

(M) 

Identifikasjon av melding 

og løpenummer (M) 

SIGMET nnn AIRMET[nn]n ARS SIGMET 5 

SIGMET A3 

AIRMET 2 

ARS 

Gyldighets-

periode (M) 

Gruppe som angir dato 

og klokkeslett i 

gyldighetsperioden i 

UTC-tid (M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn — VALID 

221215/221600 

VALID 

101520/101800 

VALID 

251600/252200 

Stedsindikator for 

MWO (M) 

Stedsindikator for MWO 

som lager meldingen, 

med en atskillende 

bindestrek (M) 

nnnn–  YUDO– 

YUSO– 

Navn på 

FIR/CTA eller 

luftfartøy-

identifikasjon 

(M) 

Stedsindikator samt 

navnet på den FIR/CTA 

som SIGMET/AIRMET 

er utsendt for eller luft-

fartøyets kallesignal ved 

radiotelefoni (M) 

nnnn nnnnnnnnnn 

FIR[/UIR] eller nnnn 

nnnnnnnnnn CTA 

nnnn nnnnnnnnnn 

FIR[/n] 

nnnnnn YUCC AMSWELL 

FIR 

YUDD SHANLON 

FIR/UIR 

YUCC AMSWELL 

FIR/2 

YUDD SHANLON 

FIR 

VA812 

DERSOM SIGMET SKAL ANNULLERES, SE NÆRMERE OPPLYSNINGER NEDERST I MALEN. 

Fenomen (M) Beskrivelse av 

fenomenet som 

forårsaker utsendelse av 

SIGMET/AIRMET (C) 

OBSC TS[GR] 

EMBD TS[GR] 

FRQ TS[GR] 

SQL TS[GR] 

SFC WSPD 

nn[n]MPS 

(eller SFC WSPD 

nn[n]KT) 

TS 

TSGR 

SEV TURB 

SEV ICE 

SEV TURB 

FRQ TS 

OBSC TSGR 

EMBD TSGR 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

  TC nnnnnnnnnn eller NN 

SEV TURB 

SEV ICE 

SEV ICE (FZRA) 

SEV MTW 

HVY DS 

HVY SS 

[VA ERUPTION] 

[MT] [nnnnnnnnnn] 

[PSN 

Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Ennn[nn] eller Wnnn[nn]] 

VA CLD 

RDOACT CLD 

SFC VIS nnnnM 

(nn) 

ISOL TS[GR] 

OCNL TS[GR] 

MT OBSC 

BKN CLD 

nnn/[ABV]nnnn

M 

(eller BKN CLD 

nnn/[ABV]nnnnF

T) 

OVC CLD 

nnn/[ABV]nnnn

M 

(eller OVC CLD 

nnn/[ABV]nnnnF

T) 

ISOL CB 

OCNL CB 

FRQ CB 

ISOL TCU 

OCNL TCU 

FRQ TCU 

MOD TURB 

MOD ICE 

MOD MTW 

SEV MTW 

HVY SS 

VA CLD [FL 

nnn/nnn] 

VA [MT 

nnnnnnnnnn] 

MOD TURB 

MOD ICE 

TC GLORIA 

TC NN 

VA ERUPTION 

MT ASHVAL 

PSN S15 

E073 VA CLD 

MOD TURB 

MOD MTW 

ISOL CB 

BKN CLD 

120/900M 

(BKN CLD 

400/3000FT) 

OVC CLD 

270/ABV3000M 

(OVC CLD 

900/ABV10000FT) 

SEV ICE 

RDOACT CLD 

Observert eller 

varslet fenomen (M) 

Angivelse av om 

opplysningene er 

observert og forventet å 

fortsette, eller om det er 

varslet (M) 

OBS [AT nnnnZ] 

FCST [AT nnnnZ] 

OBS AT 

nnnnZ 

OBS AT 1210Z 

OBS 

FCST AT 1815Z 

Sted Sted (viser til bredde og 

lengde (i grader og 

minutter) 

Nnn[nn] Wnnn[nn] eller 

Nnn[nn] Ennn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Snn[nn] Ennn[nn] 

eller 

N OF Nnn[nn] eller 

S OF Nnn[nn] eller 

N OF Snn[nn] eller 

S OF Snn[nn] eller 

[OG] 

W OF Wnnn[nn] eller 

E OF Wnnn[nn] eller 

W OF Ennn[nn] eller 

E OF Ennn[nn] 

eller 

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, 

W OF, NW OF] 

[LINE] Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — 

NnnnnWnnnn

n eller 

NnnnnEnnnn

n eller 

SnnnnWnnnn

n eller 

SnnnnEnnnnn 

S OF N54 

N OF N50 

N2020 W07005 

N2706 W07306 

N48 E010 

N OF N1515 OG 

W OF E13530 

W OF E1554 

N OF LINE S2520 

W11510 — S2520 

W12010 

WI N6030 E02550 

— N6055 E02500 

— 

N6050 E02630 

ENTIRE FIR 

ENTIRE CTA 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

  Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

eller 

WI Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

— 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

— 

[Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn]] 

eller 

ENTIRE FIR (3) 

eller 

ENTIRE CTA (3) 

  

Nivå (C) Flygenivå eller høyde 

over havet og 

utstrekning (C) (1) 

[SFC/]FLnnn eller [SFC/]nnnnM (eller 

[SFC/]nnnnFT) eller FLnnn/nnn eller TOP 

FLnnn eller [TOP] ABV FLnnn eller (2) 

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF 

CENTRE (eller CB TOP [ABV] FLnnn WI 

nnnNM OF CENTRE) eller CB TOP [BLW] 

FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (eller CB 

TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) 

eller (3) 

FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] 

[nnKM WID LINE BTN 

(nnNM WID LINE BTN)] 

[Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] [ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]]] (eller 

FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] 

[Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] [ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]]]) 

FLnnn eller 

nnnnM (eller 

nnnnFT) 

FL180 

FL050/080 

TOP FL390 

SFC/FL070 

TOP ABV FL100 

FL310/450 

CB TOP FL500 WI 

270KM OF 

CENTRE 

(CB TOP FL500 WI 

150NM OF 

CENTRE) 

FL310/350 APRX 

220KM BY 35KM 

FL390 

Bevegelse eller 

forventet bevegelse 

(C) 

Bevegelse eller 

forventet bevegelse 

(retning og hastighet) 

med henvisning til en av 

de 16 kompassretnin-

gene eller angivelse av 

at fenomenet er 

stasjonært (C) 

MOV N [nnKMH] eller MOV NNE [nnKMH] 

eller MOV NE [nnKMH] eller MOV ENE 

[nnKMH] eller MOV E [nnKMH] eller MOV 

ESE [nnKMH] eller MOV SE [nnKMH] eller 

MOV SSE [nnKMH] eller MOV S [nnKMH] 

eller MOV SSW [nnKMH] eller MOV SW 

[nnKMH] eller MOV WSW [nnKMH] eller 

MOV W [nnKMH] eller MOV WNW [nnKMH] 

eller MOV NW [nnKMH] eller MOV NNW 

[nnKMH] (eller MOV N [nnKT] eller MOV 

NNE [nnKT] eller MOV NE [nnKT] eller MOV 

ENE [nnKT] eller MOV E [nnKT] eller MOV 

ESE [nnKT] eller MOV SE [nnKT] eller MOV 

SSE [nnKT] eller MOV S [nnKT] eller MOV 

SSW [nnKT] eller MOV SW [nnKT] eller MOV 

WSW [nnKT] eller MOV W [nnKT] eller MOV 

WNW [nnKT] eller MOV NW [nnKT] eller 

MOV NNW [nnKT]) eller STNR 

— MOV E 40KMH 

(MOV E 20KT) 

MOV SE 

STNR 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

Endringer i intensitet 

(C) 

Forventede endringer i 

intensitet (C) 

INTSF eller WKN eller NC — WKN 

Varslet posisjon (C) Varslet posisjon av 

vulkansk askesky eller 

midtpunktet til TC eller 

andre farlige 

fenomener(6) på slutten 

av gyldighetsperioden 

for SIGMET-meldingen 

(C) 

FCST nnnnZ TC CENTRE 

Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

eller 

FCST nnnnZ VA CLD 

APRX 

[nnKM WID LINE BTN 

(nnNM WID LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

[ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

[ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

[OG] 

eller(4) 

FCST nnnnZ 

ENTIRE FIR(3) 

eller 

FCST nnnnZ 

ENTIRE CTA(3) 

eller 

FCST nnnnZ NO VA EXP 

eller(6) 

[FCST nnnnZ Nnn[nn] 

Wnnn[nn] eller 

Nnn[nn] Ennn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Snn[nn] Ennn[nn] 

eller 

N OF Nnn[nn] eller 

S OF Nnn[nn] eller 

N OF Snn[nn] eller 

S OF Snn[nn] 

[OG] 

W OF Wnnn[nn] eller 

E OF Wnnn[nn] eller 

W OF Ennn[nn] eller 

E OF Ennn[nn] 

eller 

— — FCST 2200Z TC 

CENTRE N2740 

W07345 

FCST 1700Z VA 

CLD APRX S15 

E075 — 

S15 E081 — 

S17 E083 — 

S18 E079 — 

S15 E075 

FCST 0500Z 

ENTIRE FIR 

FCST 0500Z 

ENTIRE CTA 

FCST 0500Z NO 

VA EXP 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

  [N OF, NE OF, E OF, SE 

OF, S OF, SW OF, W OF, 

NW OF] [LINE] Nnn[nn] 

eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] 

eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

eller 

WI(5) Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn]] 

   

ELLER 

Annullering av 

SIGMET/AIRMET  

(C) 

Annullering av 

SIGMET/AIRMET med 

henvisning til 

identifikasjon av den 

CNL SIGMET [nn]n 

nnnnnn/nnnnnn eller CNL 

SIGMET [nn]n nnnnnn/ 

nnnnnn [VA MOV TO 

nnnn FIR](3) 

CNL AIRMET 

[nn]n nnnnnn/ 

nnnnnn 

— CNL SIGMET 2 

101200/101600 

CNL SIGMET 3 

251030/251430 VA 

MOV TO YUDO 

FIR 

CNL AIRMET 

151520/151800 

(1) Bare for SIGMET-meldinger om vulkanske askeskyer og tropiske sykloner. 

(2) Bare for SIGMET-meldinger om tropiske sykloner. 

(3) Bare for SIGMET-meldinger om vulkansk aske. 

(4) Skal brukes når det er to vulkanske askeskyer eller to sentre for tropiske sykloner som samtidig påvirker den aktuelle FIR. 

(5) Antall koordinater bør holdes på et minimum og bør normalt ikke overstige sju. 

(6) Skal brukes til andre farlige fenomener enn vulkanske askeskyer og tropiske sykloner. 

Merk: Alvorlig eller moderat ising og alvorlig eller moderat turbulens (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) i forbindelse med 

tordenvær, cumulonimbusskyer eller tropiske sykloner bør ikke inngå. 
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Tillegg 6 

Mal for rådgivende melding om vulkansk aske 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

O = oppføring valgfri, 

= = en dobbel linje angir at den etterfølgende teksten bør plasseres på etterfølgende linje. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i rådgivende meldinger for vulkansk aske, er gjengitt 

i tillegg 8. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Merknad 3: Oppføring av et «kolon» etter hver elementoverskrift er obligatorisk. 

Merknad 4: Tallene 1 til 18 tas bare med av klarhetshensyn og inngår ikke i den rådgivende meldingen, som vist i eksempelet. 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

1 Identifikasjon 

av type melding 

(M) 

Type melding VA ADVISORY VA ADVISORY 

2 Opprinnelses-

tidspunkt (M) 

År, måned, 

dato, klokke-

slett i UTC-tid 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20080923/0130Z 

3 Navn på 

VAAC (M) 

Navn på 

VAAC 

VAAC: nnnnnnnnnnnn VAAC: TOKYO 

4 Navn på 

vulkan (M) 

Navn og 

IAVCEI-

nummer på 

vulkan 

VOLCANO: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

[nnnnnn] eller UNKNOWN eller 

UNNAMED 

VOLCANO: 

VOLCANO: 

KARYMSKY 1000-13 

UNNAMED 

5 Vulkanens 

beliggenhet 

(M) 

Vulkanens 

beliggenhet i 

grader og 

minutter 

PSN: Nnnnn eller Snnnn Wnnnnn eller 

Ennnnn eller UNKNOWN 

PSN: 

PSN: 

N5403 E15927 

UNKNOWN 

6 Stat eller 

region (M) 

Stat eller 

region dersom 

asken er ikke 

rapportert over 

en stat 

AREA: nnnnnnnnnnnnnnnn AREA: RUSSIA 

7 Toppens 

høyde (M) 

Toppens høyde 

i meter (eller 

fot) 

SUMMIT 

ELEV: 

nnnnM (eller nnnnnFT) SUMMIT 

ELEV: 

1536M 

8 Nummer på 

rådgivende 

melding (M) 

Nummer på 

rådgivende 

melding: helt 

årstall og 

meldings-

nummer 

(separat 

sekvens for 

hver vulkan) 

ADVI-

SORY NR: 

nnnn/nnnn ADVISORY 

NR: 

2008/4 

9 Informasjons-

kilde (M) 

Informasjons-

kilde med 

fritekst 

INFO 

SOURCE: 

Fritekst med opptil 32 tegn. INFO 

SOURCE: 

MTSAT-1R KVERT 

KEMSD 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

10 Fargekode

 (O) 

Fargekode for 

luftfart 

AVIATION 

COLOUR 

CODE: 

RED eller ORANGE eller 

YELLOW eller GREEN eller 

UNKNOWN eller NOT GIVEN 

eller NIL 

AVIATION 

COLOUR 

CODE: 

RED 

11 Opplys-

ninger om 

utbruddet 

(M) 

Opplysninger om 

utbruddet (herunder 

dato og klokkeslett 

for utbrudd) 

ERUPTION 

DETAILS: 

Fritekst med opptil 64 tegn eller 

UNKNOWN 

ERUPTION 

DETAILS: 

ERUPTION AT 

20080923/0000Z FL300 

REPORTED 

12 Obser-

vasjons-

tidspunkt 

(eller 

anslag) av 

aske (M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) for 

observasjon (eller 

anslag) av vulkansk 

aske 

OBS (eller 

EST) VA 

DTG: 

nn/nnnnZ OBS VA 

DTG: 

23/0100Z 

13 Observert 

eller 

anslått 

askesky 

(M) 

Horisontal (i grader 

og minutter) og 

vertikal utstrekning 

på observasjonstids-

punktet for den 

observerte eller 

anslåtte askeskyen 

eller, dersom basen 

er ukjent, toppen av 

den observerte eller 

anslåtte askeskyen. 

Bevegelse av den 

observerte eller 

anslåtte askeskyen. 

OBS VA 

CLD eller 

EST VA 

CLD: 

TOP FLnnn eller SFC/FLnnn eller 

FLnnn/nnn [nnKM WID LINE 

BTN (nnNM WID LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

MOV N nnKMH (eller KT) eller 

MOV NE nnKMH (eller KT) eller 

MOV E nnKMH (eller KT) eller 

MOV SE nnKMH (eller KT) eller 

MOV S nnKMH (eller KT) eller 

MOV SW nnKMH (eller KT) eller 

MOV W nnKMH (eller KT) eller 

MOV NW nnKMH (eller KT) eller 

VA NOT IDENTIFIABLE FM 

SATELLITE DATA WIND 

FLnnn/nnn nnn/nn[n]MPS (eller 

KT) (2) eller WIND FLnnn/nnn 

VRBnnMPS (eller KT) eller 

WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS 

(eller KT) eller WIND SFC/FLnnn 

VRBnnMPS (eller KT) 

OBS VA 

CLD: 

FL250/300 

N5400 E15930 — 

N5400 E16100 — 

N5300 E15945 

MOV SE 20KT SFC/FL200 

N5130 E16130 — 

N5130 E16230 — 

N5230 E16230 — 

N5230 E16130 

MOV SE 15KT 

TOP FL240 MOV W 

40KMH 

VA NOT IDENTIFIABLE 

FM SATELLITE DATA 

WIND FL050/070 

180/12MPS 

14 Varslet 

høyde og 

posisjon 

for aske-

skyene  

(+ 6 HR) 

(M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) (6 timer 

fra observasjons-

tidspunktet (eller 

anslag) av aske 

angitt i nr. 12). 

Varslet høyde og 

posisjon (i grader 

og minutter) for 

hver skymasse for 

dette bestemte 

gyldighetstidspunkt 

FCST VA 

CLD + 

6 HR: 

nn/nnnnZ 

SFC eller FLnnn/[FL]nnn [nnKM 

WID LINE BTN (nnNM WID 

LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

(1) eller NO VA EXP eller NOT 

AVBL eller NOT PROVIDED 

FCST VA 

CLD 

+ 6 HR: 

23/0700Z 

FL250/350 

N5130 E16030 — 

N5130 E16230 — 

N5330 E16230 — 

N5330 E16030 

SFC/FL180 

N4830 E16330 — 

N4830 E16630 — 

N5130 E16630 — 

N5130 E16330 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

15 Varslet 

høyde og 

posisjon 

for aske-

skyene  

(+ 12 HR) 

(M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) (12 

timer fra observa-

sjonstidspunktet 

(eller anslag) av 

aske angitt i nr. 12). 

Varslet høyde og 

posisjon (i grader 

og minutter) for 

hver skymasse for 

dette bestemte 

gyldighetstidspunkt 

FCST VA 

CLD + 

12 HR: 

nn/nnnnZ 

SFC eller FLnnn/[FL]nnn [nnKM 

WID LINE BTN (nnNM WID 

LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

eller NO VA EXP eller NOT 

AVBL eller NOT PROVIDED 

FCST VA 

CLD + 

12 HR: 

23/1300Z 

SFC/FL270 

N4830 E16130 — 

N4830 E16600 — 

N5300 E16600 — 

N5300 E16130 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 

16 Varslet 

høyde og 

posisjon 

for aske-

skyene  

(+ 18 HR) 

(M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) (18 

timer fra observa-

sjonstidspunktet 

(eller anslag) av 

aske angitt i nr. 12). 

Varslet høyde og 

posisjon (i grader 

og minutter) for 

hver skymasse for 

dette bestemte 

gyldighetstidspunkt 

FCST VA 

CLD + 

18 HR: 

nn/nnnnZ 

SFC eller FLnnn/[FL]nnn [nnKM 

WID LINE BTN (nnNM WID 

LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

eller NO VA EXP eller NOT 

AVBL eller NOT PROVIDED 

FCST VA 

CLD + 

18 HR: 

23/1900Z 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 

17 Merk-

nader 

(M) 

Merknader, ved 

behov 

RMK: Fritekst med opptil 256 tegn eller 

NIL 

RMK: LATEST REP FM KVERT 

(0120Z) INDICATES 

ERUPTION HAS CEASED. 

TWO DISPERSING VA 

CLD ARE EVIDENT ON 

SATELLITE IMAGERY 

NIL 

18 Neste 

rådgiven-

de (M) 

År, måned, dato og 

klokkeslett i UTC-

tid 

NXT ADVI

SORY: 

nnnnnnnn/nnnnZ eller NO LATER 

THAN nnnnnnnn/nnnnZ eller NO 

FURTHER ADVISORIES eller 

WILL BE ISSUED BY 

nnnnnnnn/nnnnZ 

NXT ADVI

SORY: 

20080923/0730Z 

NO LATER THAN 

nnnnnnnn/nnnnZ 

NO FURTHER 

ADVISORIES 

WILL BE ISSUED BY 

nnnnnnnn/nnnnZ 

(1) Opptil fire utvalgte lag. 

(2) Dersom det rapporteres om aske (f.eks. AIREP), men den ikke kan identifiseres ved satellittdata. 
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Tillegg 7 

Mal for rådgivende melding om tropiske sykloner 

Forklaring: 

= = En dobbel linje angir at den etterfølgende teksten bør plasseres på etterfølgende linje. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i rådgivende meldinger for tropiske sykloner, er 

gjengitt i tillegg 8. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Merknad 3: Alle elementene er obligatoriske. 

Merknad 4: Oppføring av et «kolon» etter hver elementoverskrift er obligatorisk. 

Merknad 5: Tallene 1 til 19 tas bare med av klarhetshensyn og inngår ikke i den rådgivende meldingen, som vist i eksempelet. 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

1 Identifikasjon 

av type 

melding 

Type melding TC 

ADVISORY 

 TC ADVISORY  

2 Opprinnel-

sestidspunkt 

År, måned, dato og 

klokkeslett i UTC-tid 

for utsendelse 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20040925/1600Z 

3 Navn på 

TCAC 

Navn på TCAC 

(stedsindikator eller 

fullt navn) 

TCAC: nnnn eller nnnnnnnnnn TCAC: 

TCAC: 

YUFO 

MIAMI 

4 Navn på 

tropisk syklon 

Navn på tropisk syklon 

eller NN for tropisk 

syklon uten navn 

TC: nnnnnnnnnnnn eller NN TC: GLORIA 

5 Nummer på 

rådgivende 

melding 

Nummer på rådgivende 

melding (begynner på 

'01' for hver syklon) 

NR: nn NR: 01 

6 Posisjon for 

sentrum 

Posisjon for sentrum av 

den tropiske syklonen (i 

grader og minutter) 

PSN: Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

PSN: N2706 W07306 

7 Bevegelses-

retning og  

-hastighet 

Bevegelsesretning og  

-hastighet angitt i 

henholdsvis 16 

kompassretninger og 

km/t (eller knop) eller 

som langsom bevegelse 

(< 6 km/t (3 knop)) 

eller stasjonær (< 2 

km/t (1 knop) 

MOV: N nnKMH (eller KT) eller NNE 

nnKMH (eller KT) eller 

NE nnKMH (eller KT) eller 

ENE nnKMH (eller KT) eller 

E nnKMH (eller KT) eller ESE 

nnKMH (eller KT) eller 

SE nnKMH (eller KT) eller SSE 

nnKMH (eller KT) eller 

S nnKMH (eller KT) eller SSW 

nnKMH (eller KT) eller 

SW nnKMH (eller KT) eller 

WSW nnKMH (eller KT) eller 

W nnKMH (eller KT) eller 

WNW nnKMH (eller KT) eller 

NW nnKMH (eller KT) eller 

NNW nnKMH (eller KT) eller 

SLW eller STNR 

MOV: NW 20KMH 

8 Sentralt trykk Sentralt trykk (i hPa) C: nnnHPA C: 965HPA 

9 Største over-

flatevind 

Største overflatevind 

nær sentrum (gjennom-

snitt over 10 minutter i 

m/s (eller knop)) 

MAX WIND: nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

MAX WIND: 22MPS 

  



Nr. 66/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

10 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 6 HR) 

Dato og klokkeslett  

(i UTC-tid) (6 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon  

(i grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 6 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

6 HR: 

25/2200Z 

N2748 W07350 

11 Varsel for 

høyeste over-

flatevind  

(+ 6 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (6 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 

6 HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND 

+ 6 HR: 

22MPS 

12 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 12 HR) 

Dato og klokkeslett (i 

UTC-tid) (12 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon (i 

grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 12 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

12 HR: 

26/0400Z 

N2830 W07430 

13 Varsel for 

høyeste over-

flatevind  

(+ 12 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (12 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 12 

HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND 

+ 12 HR: 

22MPS 

14 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 18 HR) 

Dato og klokkeslett (i 

UTC-tid) (18 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon  

(i grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 18 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

18 HR: 

26/1000Z 

N2852 W07500 

15 Varsel for 

høyeste 

overflatevind 

(+ 18 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (18 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 18 

HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND + 18 

HR: 

21MPS 

16 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 24 HR) 

Dato og klokkeslett (i 

UTC-tid) (24 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon (i 

grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 24 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

24 HR: 

26/1600Z 

N2912 W07530 

17 Varsel for 

høyeste 

overflatevind 

(+ 24 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (24 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 24 

HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND 

+ 24 HR: 

20MPS 

18 Merknader Merknader, ved behov RMK: Fritekst med opptil 256 tegn eller 

NIL 

RMK: NIL 

19 Forventet 

tidspunkt for 

utsendelse av 

neste rådgi-

vende 

melding 

Forventet år, måned, dag 

og klokkeslett (i UTC-

tid) for utsendelse av 

neste rådgivende 

melding 

NXT MSG: [BFR] nnnnnnnn/nnnnZ eller NO 

MSG EXP 

NXT MSG: 20040925/ 

2000Z 
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Tillegg 8 

Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i rådgivende meldinger for vulkansk aske og tropiske 

sykloner, SIGMET-/AIRMET-meldinger og vindskjærvarslinger 

Elementer Intervall Oppløsning 

Toppens høyde M 000–8 100 1 

 FT 000–27 000 1 

Nummer på rådgivende melding for VA (indeks)(*) 000–2 000 1 

 for TC (indeks)(*) 00–99 1 

Største overflatevind: MPS 00–99 1 

 KT 00–199 1 

Sentralt trykk: hPa 850–1 050 1 

Overflatevindens hastighet: MPS 15–49 1 

 KT 30–99 1 

Overflatesikt: M 0000–0750 50 

 M 0800–5 000 100 

Skyer: skybase: M 000–300 30 

 FT 000–1 000 100 

Skyer: skytopp: M 000–2 970 30 

 M 3 000–20 000 300 

 FT 000–9 900 100 

 FT 10 000–60 000 1 000 

Bredde: ° (grader) 00–90 1 

 (minutter) 00–60 1 

Lengde: ° (grader) 000–180 1 

 (minutter) 00–60 1 

Flygenivåer:  000–650 10 

Bevegelse: KMH 0–300 10 

 KT 0–150 5 

(*) Dimensjonsløs 
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VEDLEGG VI 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER 

(del-AIS) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER 

(AIS.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

AIS.OR.100 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

a) En yter av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre at informasjon og data stilles til rådighet i egnet form for 

1) personell med oppgaver som berører flygingen, herunder flygebesetninger, 

2) flygeplanlegging, flygestyringssystemer og flygesimulatorer, 

3) ytere av lufttrafikktjenester som har ansvar for flygeinformasjonstjenester, flygeinformasjonstjenester på flyplasser og 

formidling av informasjon før flyging. 

b) Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre dataintegritet og bekrefte nøyaktighetsnivået for informasjonen som 

formidles med tanke på driften, herunder kilden til informasjonen, før informasjonen formidles. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER (AIS.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

AIS.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av luftfartsinformasjonstjenester 

En yter av luftfartsinformasjonstjenester skal kunne dokumentere at vedkommendes arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i 

samsvar med standardene i følgende vedlegg til Chicago-konvensjonen i den grad de er relevante for yting av luftfartsinforma-

sjonstjenester i det berørte luftrom: 

a) Vedlegg 4 om luftfartskart (11. utgave av juli 2009, herunder alle endringer til og med nr. 58). 

b) Vedlegg 15 om luftfartsinformasjonstjenester (13. utgave av juli 2010, herunder alle endringer til og med nr. 38), uten at det 

berører forordning (EU) nr. 73/2013(1). 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon 

for Det felles europeiske luftrom (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6). 
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VEDLEGG VII 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV DATATJENESTER 

(del-DAT) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL TILBYDERE AV DATATJENESTER (DAT.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

DAT.OR.100 Luftfartsdata og opplysninger 

a) DAT-yteren skal motta, samle, oversette, velge ut, formatere, distribuere og/eller integrere luftfartsdata og -opplysninger 

som frigis av en autoritativ kilde til bruk i luftfartdatabaser brukt i sertifisert programvare/på utstyr for luftfartøyer. 

I særlige tilfeller, dersom luftfartsdata ikke stilles til rådighet i luftfartspublikasjonen (AIP) eller av en autoritativ kilde eller 

ikke oppfyller gjeldende krav til datakvalitet (DQR), kan disse luftfartsdataene utarbeides av DAT-yteren selv og/eller 

andre DAT-ytere. I denne sammenheng skal disse luftfartsdataene valideres av den DAT-yteren som utarbeider dem. 

b) På anmodning fra sine kunder kan DAT-yteren behandle skreddersydde data som kommer fra luftfartøyoperatøren, eller 

som utarbeides av andre DAT-ytere, til bruk av den nevnte luftfartøyoperatøren. Ansvaret for dataene og senere 

oppdatering ligger hos luftfartøyoperatøren. 

DAT.OR.105 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

a) I tillegg til ATM/ANS.OR.B.001 skal DAT-yteren 

1) motta, samle, oversette, velge ut, formatere, distribuere og/eller integrere luftfartsdata og opplysninger som frigis av en 

yter av luftfartsdatakilder i luftfartdatabaser for sertifisert programvare/utstyr for luftfartøyer i henhold til gjeldende 

krav. Type 2 DAT-yteren skal sikre at DQR er forenlig med den tiltenkte bruken av den/det sertifiserte 

programvaren/utstyret for luftfartøyer, gjennom en egnet avtale med innehaveren av godkjenningen av den bestemte 

utstyrskonstruksjonen, eller med en søker som søker om godkjenning av denne bestemte konstruksjonen, 

2) utstede en samsvarserklæring om at luftfartsdatabasene som den har produsert, er produsert i samsvar med denne 

forordning og gjeldende industristandarder, 

3) bistå innehaveren av utstyrskonstruksjonsgodkjenningen ved iverksetting av tiltak når det gjelder kontinuerlig 

luftdyktighet for de luftfartsdatabasene som er produsert. 

b) Ved frigivelse av databaser skal ansvarlig leder oppnevne personell med sertifiseringsansvar som angitt i DAT.TR.100 

bokstav b), og skal fordele sine ansvarsområder på en uavhengig måte for gjennom samsvarserklæringen å bekrefte at 

dataene oppfyller DQR, og at prosessene er fulgt. Det overordnede ansvaret for erklæringene ved frigivelse av databasene 

som er undertegnet av personell med sertifiseringsansvar, skal ligge hos DAT-yterens ansvarlige leder. 

DAT.OR.110 Ledelsessystem 

I tillegg til ATM/ANS.OR.B.005 skal DAT-yteren, avhengig av type DAT-ytelse, opprette og vedlikeholde et ledelsessystem 

som inneholder kontrollprosedyrer for 

a) utstedelse, godkjenning eller endring av dokumenter, 

b) endring av DQR, 

c) kontroll av at innkommende data er produsert i samsvar med gjeldende standarder, 

d) rask oppdatering av dataene som er brukt, 

e) identifikasjonsmerking og sporbarhet,  
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f) prosesser for mottak, samling, oversettelse, utvelging, formatering, distribusjon og/eller integrering av dataene i en generisk 

database eller en database som er kompatibel med den/det angitte programvaren/utstyret for luftfartøyer, 

g) metoder for kontroll og validering av data, 

h) identifikasjon av verktøy, herunder ved behov konfigurasjonsstyring og nærmere bestemmelse av verktøy, 

i) håndtering av feil/mangler, 

j) samordning med yteren av luftfartsdatakilder og/eller DAT-yteren og med innehaveren av utstyrskonstruksjons-

godkjenningen eller med en søker som søker om godkjenning av denne bestemte konstruksjonen ved yting av type 2  

DAT-tjenester, 

k) utstedelse av en samsvarserklæring, 

l) kontrollert distribusjon av databaser til brukere. 

DAT.OR.115 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til ATM/ANS.OR.B.030 skal DAT-yteren ta med elementene angitt i DAT.OR.110 i sitt system for oppbevaring av 

dokumentasjon. 

AVSNITT 2 — SÆRLIGE KRAV 

DAT.OR.200 Rapporteringskrav 

a) DAT-yteren skal 

1) rapportere til kunden og, dersom det er relevant, til innehaveren av utstyrskonstruksjonsgodkjenningen om alle tilfeller 

der luftfartsdatabaser er frigitt av DAT-yteren og senere er konstatert å ha mangler og/eller feil og dermed ikke 

oppfyller gjeldende datakrav, 

2) rapportere til vedkommende myndighet de manglene og/eller feilene identifisert i samsvar med nr. 1 som vil kunne 

sette sikkerheten i fare. Slike rapporter skal utarbeides i en form og på en måte som er akseptabel for vedkommende 

myndighet, 

3) dersom den sertifiserte DAT-yteren opptrer som leverandør til en annen DAT-yter, rapportere også til denne andre 

organisasjonen alle tilfeller der vedkommende har frigitt luftfartsdatabaser til denne organisasjonen og det senere er 

konstatert at de inneholder feil, 

4) rapportere til yteren av luftfartsdatakilder forekomster av feilaktige, inkonsekvente eller manglende data i 

luftfartsdatakilden. 

b) DAT-yteren skal av hensyn til sikkerheten opprette og opprettholde et internt system for rapportering som gjør det mulig å 

samle og vurdere rapporter med henblikk på å identifisere negative tendenser eller utbedre mangler og skille ut hendelser og 

tiltak som skal rapporteres. 

Dette interne rapporteringssystemet kan integreres i ledelsessystemet i henhold til ATM/ANS.OR.B.005. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV DATATJENESTER (DAT.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

DAT.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer 

DAT-yteren skal 

a) med hensyn til alle nødvendige luftfartsdata 

1) opprette DQR-er avtalt med den andre DAT-yteren, og for en type 2 DAT-yter med innehaveren av utstyrskonstruk-

sjonsgodkjenningen eller med en søker som søker om godkjenning av denne bestemte konstruksjonen, for å bestemme 

om disse DQR-ene er forenlige med den beregnede bruken, 
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2) bruke data fra én eller flere autoritative kilder og, ved behov, andre luftfartsdata som er kontrollert og validert av  

DAT-yteren selv og/eller andre DAT-ytere, 

3) opprette en prosedyre for å sikre at dataene behandles korrekt, 

4) opprette og iverksette prosesser for å sikre at skreddersydde data som leveres eller anmodes av en luftfartøyoperatør 

eller annen DAT-yter, bare distribueres til den som anmoder om dem, og 

b) når det gjelder personell med sertifiseringsansvar som undertegner samsvarserklæringer utstedt i henhold til DAT.OR. 

105 bokstav b), sikre at 

1) kunnskap, bakgrunn (herunder andre funksjoner i organisasjonen) og erfaring hos personell med sertifiseringsansvar 

står i forhold til det ansvaret de er pålagt, 

2) det føres et register over alt personell med sertifiseringsansvar, som inneholder opplysninger om omfanget av deres 

fullmakter, 

3) personell med sertifiseringsansvar gis dokumentasjon som viser omfanget av deres fullmakter. 

DAT.TR.105 Krav til grensesnitt 

DAT-yteren skal sikre nødvendige formelle grensesnitt mot 

a) luftfartsdatakilden(e) og/eller andre DAT-ytere, 

b) innehaveren av utstyrskonstruksjonsgodkjenningen for type 2 DAT-yting, eller en søker som søker om godkjenning av 

denne bestemte konstruksjonen, 

c) luftfartøyoperatører, etter hva som passer. 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV KOMMUNIKASJONS-, NAVIGASJONS- ELLER OVERVÅKINGSTJENESTER 

(del-CNS) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV KOMMUNIKASJONS-, NAVIGASJONS- ELLER 

OVERVÅKINGSTJENESTER (CNS.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

CNS.OR.100 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

a) En yter av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal sikre tjenestenes tilgjengelighet, kontinuitet, nøy-

aktighet og integritet. 

b) En yter av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal bekrefte kvalitetsnivået på tjenestene de yter, og 

skal dokumentere at deres utstyr regelmessig vedlikeholdes og om nødvendig kalibreres. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV KOMMUNIKASJONS-, NAVIGASJONS- ELLER 

OVERVÅKINGSTJENESTER (CNS.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

CNS.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller 
overvåkingstjenester 

En yter av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og 

driftsprosedyrer er i samsvar med standardene i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen om luftfartstelekommunikasjon i følgende 

utgaver, i den grad de er relevante for yting av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester i det berørte 

luftrommet: 

a) Bind I om radionavigasjonshjelpemidler (6. utgave av juli 2006, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

b) Bind II om kommunikasjonsprosedyrer, herunder prosedyrer med PANS-status (6. utgave av oktober 2001, herunder alle 

endringer til og med nr. 89). 

c) Bind III om kommunikasjonssystemer (2. utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

d) Bind IV om overvåkingsradar- og antikollisjonssystemer (4. utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

e) Bind V om bruk av radiofrekvensområder (2. utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

 _____   
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VEDLEGG IX 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV TRAFIKKFLYTSTYRING 

(del-ATFM) 

TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV TRAFIKKFLYTSTYRING (ATFM.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATFM.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av trafikkflytstyring 

En yter av trafikkflytstyring skal kunne dokumentere at dens arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010(1) og (EU) nr. 677/2011. 

 _____   

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring (EUT L 80 av 26.3.2010, 

s. 10). 
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VEDLEGG X 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV LUFTROMSSTYRING 

(del-ASM) 

TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV LUFTROMSTYRING (ASM.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ASM.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av luftromsstyring 

En yter av luftromsstyring skal kunne dokumentere at dens arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 2150/2005(1) og (EU) nr. 677/2011. 

 _____   

  

(1) Kommisjonforordning (EF) nr. 2150/2005 av 23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet (EUT 

L 342 av 24.12.2005, s. 20). 
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VEDLEGG XI 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV PROSEDYREUTFORMING 

(del-ASD) 

 _____   
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VEDLEGG XII 

SÆRLIGE KRAV TIL NETTVERKSFORVALTEREN 

(del-NM) 

TEKNISKE KRAV TIL NETTVERKSFORVALTEREN (NM.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

NM.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for nettverksforvalteren 

Nettverksforvalteren skal kunne dokumentere at arbeidsmetodene og driftsprosedyrene er i samsvar med andre deler av 

Unionens regelverk, særlig forordning (EU) nr. 255/2010 og (EU) nr. 677/2011. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

KRAV TIL TJENESTEYTERE MED HENSYN TIL OPPLÆRING AV OG VURDERING AV KOMPETANSE HOS PERSONELL 

(del-PERS) 

UNDERAVDELING A — PERSONELL SOM HÅNDTERER ELEKTRONISKE SYSTEMER FOR LUFTTRAFIKKSIKKERHET 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATSEP.OR.100 Virkeområde 

a) I dette kapittel fastsettes kravene som skal oppfylles av tjenesteyteren med hensyn til opplæring av og vurdering av 

kompetanse hos personell som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet (ATSEP). 

b) For tjenesteyterne som søker om et begrenset sertifikat i samsvar med bokstav a) og b) i ATM/ANS.OR.A.010 og/eller 

avgir erklæring om sin virksomhet i samsvar med ATM/ANS.OR.A.015, kan minstekravene som skal oppfylles med 

hensyn til opplæring og kompetansevurdering av ATSEP, fastsettes av vedkommende myndighet. Disse minstekravene skal 

bygge på kvalifikasjoner, erfaring og aktuell erfaring, for å vedlikeholde spesialutstyr eller typer av utstyr og sikre et 

likeverdig sikkerhetsnivå. 

ATSEP.OR.105 Program for opplæring og kompetansevurdering 

I samsvar med ATM/ANS.OR.B.005 bokstav a) nr. 6 skal tjenesteyteren der ATSEP er ansatt, opprette et program for 

opplæring og kompetansevurdering som dekker de oppgavene og ansvarsområdene som skal ivaretas av ATSEP. 

Dersom ATSEP er ansatt hos en organisasjon som yter underleveranse, skal tjenesteyteren sikre at dette ATSEP har fått 

relevant opplæring og kompetanse fastsatt i dette kapittel. 

ATSEP.OR.110 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til ATM/ANS.OR.B.030 skal tjenesteyteren der ATSEP er ansatt, føre registre over all opplæring som ATSEP har 

gjennomført, samt av kompetansevurdering av ATSEP, og skal gjøre slik dokumentasjon tilgjengelig 

a) for berørt ATSEP på anmodning, 

b) for den nye arbeidsgiveren når ATSEP ansettes av en ny enhet, på anmodning og med samtykke fra ATSEP. 

ATSEP.OR.115 Språkferdigheter 

Tjenesteyteren skal sikre at ATSEP behersker de språkene som kreves for å kunne utføre sine oppgaver. 

AVSNITT 2 — KRAV TIL OPPLÆRING 

ATSEP.OR.200 Krav til opplæring — generelt 

En tjenesteyter skal sikre at ATSEP 

a) har fullført med godkjent resultat 

1) grunnopplæring som angitt i ATSEP.OR.205,  
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2) kompetansegivende opplæring som angitt i ATSEP.OR.210, 

3) rettighetsopplæring for system og utstyr som angitt i nr. ATSEP.OR.215, 

b) har fullført etter- og videreutdanning i samsvar med ATSEP.OR.220. 

ATSEP.OR.205 Grunnopplæring 

a) Grunnopplæringen for ATSEP skal omfatte 

1) emnene, temaene og deltemaene oppført i tillegg 1 (Grunnopplæring — felles), 

2) dersom det er relevant for tjenesteyterens virksomhet, emnene oppført i tillegg 2 (Grunnopplæring — spesialisering). 

b) En tjenesteyter kan bestemme hvilke opplæringskrav som er best egnet for sin ATSEP-kandidat og skal derfor tilpasse 

antall og/eller nivået for emnene, temaene eller deltemaene nevnt i bokstav a), dersom det er relevant. 

ATSEP.OR.210 Kompetansegivende opplæring 

Den kompetansegivende opplæringen for ATSEP skal omfatte 

a) emnene, temaene og deltemaene oppført i tillegg 3 (Kompetansegivende opplæring — felles), 

b) dersom det er relevant for dens virksomhet, minst en av de kompetansegivende spesialiseringene oppført i tillegg 4 

(Kompetansegivende opplæring — spesialisering). 

ATSEP.OR.215 Rettighetsopplæring for system og utstyr 

a) Rettighetsopplæringen for system og utstyr for ATSEP skal gjelde for de oppgavene som skal utføres, og skal omfatte ett 

eller flere av følgende: 

1) Teoretiske kurs. 

2) Praktiske kurs. 

3) Opplæring på arbeidsplassen. 

b) Rettighetsopplæringen for system og utstyr skal sikre at ATSEP-kandidaten tilegner seg kunnskap og ferdigheter som 

gjelder 

1) funksjonaliteten til systemet og utstyret, 

2) den faktiske og potensielle virkningen av handlinger fra ATSEP på systemet og utstyret, 

3) systemets og utstyrets virkning på driftsmiljøet. 

ATSEP.OR.220 Etter- og videreutdanning 

Etter- og videreutdanningen for ATSEP skal omfatte oppfriskingsopplæring, oppgradering og endringer av rettigheter for 

utstyr/systemer og/eller opplæring i nødssituasjoner. 

AVSNITT 3 — KRAV TIL KOMPETANSEVURDERING 

ATSEP.OR.300 Kompetansevurdering — Generelt 

En tjenesteyter skal sikre at ATSEP 

a) er blitt vurdert som kompetent før det utfører sine oppgaver, 

b) er underlagt løpende kompetansevurdering i samsvar med ATSEP.OR.305. 
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ATSEP.OR.305 Vurdering av grunnkompetanse og aktuell kompetanse 

En tjenesteyter der ATSEP er ansatt, skal 

a) opprette, gjennomføre og dokumentere prosesser for å 

1) vurdere grunnkompetanse og aktuell kompetanse, 

2) behandle sviktende eller svekket kompetanse hos ATSEP, herunder en klagebehandling, 

3) sikre tilsyn med personell som ikke er blitt vurdert som kompetent, 

b) definere følgende kriterier som grunnkompetanse og aktuell kompetanse skal vurderes i forhold til: 

1) tekniske ferdigheter, 

2) atferdsmessige ferdigheter, 

3) kunnskap. 

AVSNITT 4 — KRAV TIL INSTRUKTØRER OG SENSORER 

ATSEP.OR.400 Instruktører for ATSEP 

En tjenesteyter der ATSEP er ansatt, skal sikre at 

a) instruktører for ATSEP har nødvendig erfaring på det området det undervises i, 

b) instruktører som driver opplæring på arbeidsplassen, har bestått et kurs for opplæring på arbeidsplassen og har ferdigheter 

til å kunne gripe inn i tilfeller der sikkerheten kan settes i fare under opplæringen. 

ATSEP.OR.405 Bedømmere av tekniske ferdigheter 

En tjenesteyter der ATSEP er ansatt, skal sikre at de som bedømmer tekniske ferdigheter, har bestått et sensorkurs og har 

nødvendig erfaring til å vurdere kriteriene definert i ATSEP.OR.305 bokstav b). 

 _____   
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Tillegg 1 

Grunnopplæring — felles 

Emne 1: INTRODUKSJON 

TEMA 1 BASIND — Introduksjon 

Deltema 1.1 — Oversikt over opplæring og vurdering 

Deltema 1.2 — Nasjonal organisasjon 

Deltema 1.3 — Arbeidsplass 

Deltema 1.4 — Rolle for ATSEP 

Deltema 1.5 — Europeisk/global dimensjon 

Deltema 1.6 — Internasjonale standarder og anbefalt praksis 

Deltema 1.7 — Datasikkerhet 

Deltema 1.8 — Kvalitetsstyring 

Deltema 1.9 — Sikkerhetsstyringssystem 

Deltema 1.10 — Helse og sikkerhet 

Emne 2: LUFTTRAFIKK: RUTINEINNLÆRING 

TEMA 1 BASATF — Lufttrafikk: Rutineinnlæring 

Deltema 1.1 — Lufttrafikkstyring 

Deltema 1.2 — Flygekontroll 

Deltema 1.3 — Sikkerhetsnett på bakken 

Deltema 1.4 — Verktøy og overvåkingshjelpemidler for flygekontroll 

Deltema 1.5 — Rutineinnlæring 

 _____   



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/219 

 

Tillegg 2 

Grunnopplæring — spesialisering 

Emne 3: LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER 

Emne 4: METEOROLOGI 

Emne 5: KOMMUNIKASJON 

Emne 6: NAVIGASJON 

Emne 7: OVERVÅKING 

Emne 8: DATABEHANDLING 

Emne 9: SYSTEMOVERVÅKING OG SYSTEMKONTROLL 

Emne 10: VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER 

 _____  
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Tillegg 3 

Kompetansegivende opplæring — felles 

Emne 1: SIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstyring 

Deltema 1.1 — Politikk og prinsipper 

Deltema 1.2 — Begrepet risiko og prinsipper for risikovurdering 

Deltema 1.3 — Prosess for sikkerhetsvurdering 

Deltema 1.4 — Risikoklassifiseringsordning for flysikringssystemet 

Deltema 1.5 — Sikkerhetsregler 

Emne 2: HELSE OG SIKKERHET 

TEMA 1 — Farebevissthet og rettsregler 

Deltema 1.1 — Farebevissthet 

Deltema 1.2 — Forskrifter og prosedyrer 

Deltema 1.3 — Håndtering av farlige materialer 

Emne 3: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA 1 — Innledning til menneskelige faktorer 

Deltema 1.1 — Innledning 

TEMA 2 — Praktiske kunnskaper og ferdigheter 

Deltema 2.1 — Kunnskap, ferdigheter og kompetanse for ATSEP 

TEMA 3 — Psykologiske faktorer 

Deltema 3.1 — Kognisjon 

TEMA 4 — Medisinske faktorer 

Deltema 4.1 — Tretthet 

Deltema 4.2 — Fysisk form 

Deltema 4.3 — Arbeidsmiljø 

TEMA 5 — Organisatoriske og sosiale faktorer 

Deltema 5.1 — Arbeidstakeres grunnleggende behov 

Deltema 5.2 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema 5.3 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

TEMA 6 — Kommunikasjon 

Deltema 6.1 — Skriftlig rapport 

Deltema 6.2 — Verbal og ikke-verbal kommunikasjon 

TEMA 7 — Stress 

Deltema 7.1 — Stress 

Deltema 7.2 — Stresshåndtering 

TEMA 8 — Menneskelige feil 

Deltema 8.1 — Menneskelige feil 

 _____   
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Tillegg 4 

Kompetansegivende opplæring — spesialisering 

1. KOMMUNIKASJON — TALE 

Emne 1: TALE 

TEMA 1 — Luft-til-bakke 

Deltema 1.1 — Sending/mottak 

Deltema 1.2 — Radioantennesystemer 

Deltema 1.3 — Omkopler for talekommunikasjon 

Deltema 1.4 — Flygelederens arbeidsstasjon 

Deltema 1.5 — Radiogrensesnitt 

TEMA 2 — COMVCE — Bakke-til-bakke 

Deltema 2.1 — Grensesnitt 

Deltema 2.2 — Protokoller 

Deltema 2.3 — Omkopler 

Deltema 2.4 — Kommunikasjonskjede 

Deltema 2.5 — Flygelederens arbeidsstasjon 

Emne 2: OVERFØRINGSFORBINDELSE 

TEMA 1 — Linjer 

Deltema 1.1 — Linjeteori 

Deltema 1.2 — Digital overføring 

Deltema 1.3 — Linjetyper 

TEMA 2 — Særlige forbindelser 

Deltema 2.1 — Mikrobølge 

Deltema 2.2 — Satellitt 

Emne 3: OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

2. KOMMUNIKASJON — DATA 

Emne 1: DATA 

TEMA 1 — Innledning til nettverk 

Deltema 1.1 — Typer 

Deltema 1.2 — Nettverk 

Deltema 1.3 — Eksterne nettverkstjenester  
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Deltema 1.4 — Måleverktøy 

Deltema 1.5 — Feilsøking 

TEMA 2 — Protokoller 

Deltema 2.1 — Grunnleggende teori 

Deltema 2.2 — Generelle protokoller 

Deltema 2.3 — Særskilte protokoller 

TEMA 3 — Nasjonale nettverk 

Deltema 3.1 — Nasjonale nettverk 

TEMA 4 — Europeiske nettverk 

Deltema 4.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 5 — Globale nettverk 

Deltema 5.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 5.2 — Beskrivelse 

Deltema 5.3 — Global arkitektur 

Deltema 5.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 5.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 5.6 — Nettverk om bord i luftfartøyet 

Deltema 5.7 — Luft-til-bakke-program 

Emne 2: OVERFØRINGSFORBINDELSE 

TEMA 1 — Linjer 

Deltema 1.1 — Linjeteori 

Deltema 1.2 — Digital overføring 

Deltema 1.3 — Linjetyper 

TEMA 2 — Særlige forbindelser 

Deltema 2.1 — Mikrobølge 

Deltema 2.2 — Satellitt 

Emne 3: OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

3. NAVIGASJON — RUNDTSTRÅLENDE RADIOFYR (NDB) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/223 

 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — NDB 

TEMA 1 — NDB/radiopeilesender 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.3 — Delsystem for sender 

Deltema 1.4 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.5 — Delsystemer for overvåking og kontroll 

Deltema 1.6 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.7 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

4. NAVIGASJON — RADIOPEILING (DF) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — DF 

TEMA 1 — DF 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Arkitektur for VDF/DDF-utstyr  
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Deltema 1.3 — Delsystem for mottaker 

Deltema 1.4 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.5 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.6 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

5. NAVIGASJON — VHF RETNINGSBESTEMMENDE RADIOFYR (VOR) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — VOR 

TEMA 1 — VOR 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for CVOR og/eller DVOR 

Deltema 1.3 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.4 — Delsystem for sender 

Deltema 1.5 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.6 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.7 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.8 — Kontroll og vedlikehold av systemer  
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Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

6. NAVIGASJON — AVSTANDSMÅLINGSUTSTYR (DME) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — DME 

TEMA 1 — DME 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for DME 

Deltema 1.3 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.4 — Delsystem for mottaker 

Deltema 1.5 — Signalbehandling 

Deltema 1.6 — Delsystem for sender 

Deltema 1.7 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.8 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.9 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.10 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt  
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Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

7. NAVIGASJON — INSTRUMENTLANDINGSSYSTEM (ILS) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — ILS 

TEMA 1 — ILS 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for ILS 

Deltema 1.3 — 2F-systemer 

Deltema 1.4 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.5 — Delsystem for sender 

Deltema 1.6 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.7 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.8 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.9 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord  
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TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

8. NAVIGASJON — MIKROBØLGELANDINGSSYSTEM (MLS) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — MLS 

TEMA 1 — MLS 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for MLS 

Deltema 1.3 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.4 — Delsystem for sender 

Deltema 1.5 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.6 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.7 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.8 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon  
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Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

9. OVERVÅKING — PRIMÆR OVERVÅKINGSRADAR 

Emne 1: PRIMÆR OVERVÅKINGSRADAR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Deltema 1.2 — Antenne (PSR) 

Deltema 1.3 — Sendere 

Deltema 1.4 — Spesifikasjoner for primære mål 

Deltema 1.5 — Mottakere 

Deltema 1.6 — Signalbehandling og uttrekking av måldata for plotting 

Deltema 1.7 — Kombinasjon av måldata ved plotting 

Deltema 1.8 — Spesifikasjoner for primærradar 

TEMA 2 — SURPSR — Bakketrafikkradar (SMR) 

Deltema 2.1 — Bruk av SMR til lufttrafikktjenester 

Deltema 2.2 — Radarsensor 

TEMA 3 — SURPSR — Prøving og måling 

Deltema 3.1 — Prøving og måling 

Emne 2: BRUKERGRENSESNITT (HMI) 

TEMA 1 — SURPSR — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Deltema 1.2 — ATSEP HMI 

Deltema 1.3 — Pilot HMI 

Deltema 1.4 — Skjermer 

Emne 3: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — SDT 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Deltema 1.2 — Kontrollmetoder 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — SURPSR — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — SURPSR — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet  
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Emne 5: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Systemkomponenter 

Deltema 1.1 — Systemer for behandling av overvåkingsdata 

10. OVERVÅKING — SEKUNDÆR OVERVÅKINGSRADAR 

Emne 1: SEKUNDÆR OVERVÅKINGSRADAR (SSR) 

TEMA 1 — SSR og monopuls-SSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester 

Deltema 1.2 — Antenne (SSR) 

Deltema 1.3 — Spørresender 

Deltema 1.4 — Transponder 

Deltema 1.5 — Mottakere 

Deltema 1.6 — Signalbehandling og uttrekking av måldata for plotting 

Deltema 1.7 — Kombinasjon av måldata ved plotting 

Deltema 1.8 — Prøving og måling 

TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

Deltema 2.2 — Modus S-system 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT i bruk 

Deltema 3.2 — MLAT-prinsipper 

TEMA 4 — SURSSR — Miljø 

Deltema 4.1 — SSR-miljø 

Emne 2: BRUKERGRENSESNITT (HMI) 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Deltema 1.2 — ATSEP HMI 

Deltema 1.3 — Pilot HMI 

Deltema 1.4 — Skjermer 

Emne 3: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — SDT 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Deltema 1.2 — Kontrollmetoder 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet  
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Emne 5: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Systemkomponenter 

Deltema 1.1 — Systemer for behandling av overvåkingsdata 

11. OVERVÅKING — AUTOMATISK POSISJONSOVERVÅKING 

Emne 1: AUTOMATISK POSISJONSOVERVÅKING (ADS) 

TEMA 1 — Generell oversikt over ADS 

Deltema 1.1 — Definisjon av ADS 

TEMA 2 — SURADS — ADS-B 

Deltema 2.1 — Innledning til ADS-B 

Deltema 2.2 — Teknikker for ADS-B 

Deltema 2.3 — VDL modus 4 (STDMA) 

Deltema 2.4 — Modus S ES («Extended Squitter») 

Deltema 2.5 — UAT 

Deltema 2.6 — ASTERIX 

TEMA 3 — ADS-C 

Deltema 3.1 — Innledning til ADS-C 

Deltema 3.2 — Teknikker for ADS-C 

Emne 2: BRUKERGRENSESNITT (HMI) 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Deltema 1.2 — ATSEP HMI 

Deltema 1.3 — Pilot HMI 

Deltema 1.4 — Skjermer 

Emne 3: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — SDT 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Deltema 1.2 — Kontrollmetoder 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — SURADS — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

Emne 5: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Systemkomponenter 

Deltema 1.1 — Systemer for behandling av overvåkingsdata  
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12. DATA — DATABEHANDLING 

Emne 1: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 1.1 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 1.2 — Programvareintegritet og -sikkerhet 

TEMA 2 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 2.1 — Sikkerhetsstilling 

Emne 2: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Brukerkrav 

Deltema 1.1 — Flygelederkrav 

Deltema 1.2 — Flygeveier, prognoser og beregning 

Deltema 1.3 — Sikkerhetsnett på bakken 

Deltema 1.4 — Beslutningsgrunnlag 

TEMA 2 — Data for systemkomponenter 

Deltema 2.1 — Databehandlingssystemer 

Deltema 2.2 — Systemer for behandling av flygedata 

Deltema 2.3 — Systemer for behandling av overvåkingsdata 

Emne 3: DATAPROSESS 

TEMA 1 — Programvare 

Deltema 1.1 — Mellomvare 

Deltema 1.2 — Operativsystemer 

Deltema 1.3 — Konfigurasjonskontroll 

Deltema 1.4 — Prosess for utvikling av programvare 

TEMA 2 — Maskinvareplattform 

Deltema 2.1 — Oppgradering av utstyr 

Deltema 2.2 — COTS 

Deltema 2.3 — Innbyrdes sammenheng 

Deltema 2.4 — Vedlikeholdsevne 

TEMA 3 — Prøving 

Deltema 3.1 — Prøving 

Emne 4: DATA 

TEMA 1 — Kjennetegn for vesentlige data 

Deltema 1.1 — Betydning av data 

Deltema 1.2 — Kontroll av datakonfigurasjon 

Deltema 1.3 — Datastandarder 

TEMA 2 — ATM-Data — Detaljert struktur 

Deltema 2.1 — Systemområde 

Deltema 2.2 — Karakteristiske punkter 

Deltema 2.3 — Luftfartøyytelse  
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Deltema 2.4 — Skjermoperatør 

Deltema 2.5 — Automatiske koordineringsmeldinger 

Deltema 2.6 — Data for konfigurasjonskontroll 

Deltema 2.7 — Fysiske konfigurasjonsdata 

Deltema 2.8 — Relevante meteorologiske data 

Deltema 2.9 — Varslinger og feilmeldinger til ATSEP 

Deltema 2.10 — Varslinger og feilmeldinger til ATCO 

Emne 5: KOMMUNIKASJONSDATA 

TEMA 1 — Innledning til nettverk 

Deltema 1.1 — Typer 

Deltema 1.2 — Nettverk 

Deltema 1.3 — Eksterne nettverkstjenester 

Deltema 1.4 — Måleverktøy 

Deltema 1.5 — Feilsøking 

TEMA 2 — Protokoller 

Deltema 2.1 — Grunnleggende teori 

Deltema 2.2 — Generelle protokoller 

Deltema 2.3 — Særskilte protokoller 

TEMA 3 — DATDP — Nasjonale nettverk 

Deltema 3.1 — Nasjonale nettverk 

Emne 6: OVERVÅKING — PRIMÆR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Emne 7: OVERVÅKING — SEKUNDÆR 

TEMA 1 — SSR OG MSSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester 

TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT-prinsipper 

Emne 8: OVERVÅKING — HMI 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Emne 9: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — Overføring av overvåkingsdata 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/233 

 

13. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — KOMMUNIKASJON 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — SMCCOM — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — SMCCOM — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon 

Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — Krav 

Deltema 1.1 — SMS 

Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper 

TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — Teknologier og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — TALE 

TEMA 1 — Luft-til-bakke 

Deltema 1.1 — Flygelederens arbeidsstasjon  
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TEMA 2 — Bakke-til-bakke 

Deltema 2.1 — Grensesnitt 

Deltema 2.2 — Omkopler 

Deltema 2.3 — Flygelederens arbeidsstasjon 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 7: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 8: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

14. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — NAVIGASJON 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — SMCNAV — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon  
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Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — SMCNAV — Krav 

Deltema 1.1 — SMS 

Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper 

TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — SMCNAV — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — SMCNAV — Teknologi og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — SMCNAV — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 7: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

Emne 8: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — NDB 

TEMA 1 — NDB/radiopeilesender 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet  
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Emne 9: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — DFI 

TEMA 1 — SMCNAV — DF 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Emne 10: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — VOR 

TEMA 1 — VOR 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Emne 11: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — DME 

TEMA 1 — DME 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Emne 12: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — ILS 

TEMA 1 — ILS 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

15. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — OVERVÅKING 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — SMCSUR — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon 

Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — Krav 

Deltema 1.1 — SMS  
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Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper 

TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — Teknologier og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 7: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

Emne 8: OVERVÅKING — PRIMÆR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Emne 9: OVERVÅKING — SEKUNDÆR 

TEMA 1 — SSR OG MSSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester  
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TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT-prinsipper 

Emne 10: OVERVÅKING — HMI 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Emne 11: OVERVÅKING — DATAOVERFØRING 

TEMA 1 — Overføring av overvåkingsdata 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

16. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — DATA 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon 

Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — SMCDAT — Krav 

Deltema 1.1 — SMS 

Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper  
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TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — Teknologier og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 7: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — SMCDAT — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

Emne 8: OVERVÅKING — PRIMÆR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Emne 9: OVERVÅKING — SEKUNDÆR 

TEMA 1 — SSR OG MSSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester 

TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT-prinsipper 
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Emne 10: OVERVÅKING — HMI 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Emne 11: OVERVÅKING — DATAOVERFØRING 

TEMA 1 — Overføring av overvåkingsdata 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Emne 12: OVERVÅKING — DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Brukerkrav 

Deltema 1.1 — Flygelederkrav 

Deltema 1.2 — Flygeveier, prognoser og beregning 

Deltema 1.3 — Sikkerhetsnett på bakken 

Deltema 1.4 — Beslutningsgrunnlag 

Emne 13: OVERVÅKING — DATAPROSESS 

TEMA 1 — Maskinvareplattform 

Deltema 1.1 — Oppgradering av utstyr 

Deltema 1.2 — COTS 

Deltema 1.3 — Innbyrdes sammenheng 

Emne 14: OVERVÅKING — DATA 

TEMA 1 — Kjennetegn for vesentlige data 

Deltema 1.1 — Betydning av data 

Deltema 1.2 — Kontroll av datakonfigurasjon 

Deltema 1.2 — Datastandarder 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2119 

av 22. november 2017 

om opprettelse av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning  

(EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstatene gjennomføre en fellesskapsundersøkelse om industri-

produksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på en liste over produkter som identifiserer den industriproduk-

sjonen som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en harmonisering mellom produksjonsstatistikker og statistikker over 

utenrikshandelen og for å kunne foreta en sammenligning med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) nr. 3924/91, og som henvises til som «Prodcom-listen», er felles 

for alle medlemsstatene og nødvendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling samt strukturendringer i industriproduksjonen er det nødvendig å opprette 

en ajourført Prodcom-liste. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen skal være som angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 22. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 8.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 

2019/EØS/66/32 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 325 av 8.12.2017, s. 2–214.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2119 

av 2. desember 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning  

(EU) nr. 113/2010 med hensyn til tilpasningen av listen over tollprosedyrer og definisjonen av 

opplysningene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over 

handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95(1), særlig artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 2 og 

artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 471/2009 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over varehandelen med tredjestater. Den viktigste datakilden for denne statistikken er opplysninger fra tolldeklarasjoner. 

Nevnte forordning ble innført for å ta hensyn til særskilte og nye tollklareringsforenklinger som ble gjennomført ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2008(2) («den moderniserte tollkodeks»). Dette gjaldt særlig 

«egenvurderingen», som skulle omfatte et unntak fra kravet om å framlegge en tolldeklarasjon, og ordningen for 

sentralisert klarering, der tollformaliteter ved import eller eksport kunne utføres i mer enn én medlemsstat. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(3) («Unionens tollkodeks») opphevet den moderniserte 

tollkodeks og erstattet fra 1. mai 2016 tollbestemmelsene fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(4). 

3) Det er nødvendig at omfanget av statistikken over handelen med tredjestater blir tilpasset tollprosedyrene i Unionens 

tollkodeks. 

4) Forordning (EF) nr. 471/2009 ble gjennomført ved kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010(5) og gjenspeilte 

tollbestemmelsene i den moderniserte tollkodeks. Etter at fullstendig anvendelse av Unionens tollkodeks trådte i kraft 

fra 1. mai 2016, bør endringer av tollbestemmelsene gjenspeiles i forordning (EF) nr. 471/2009 og forordning (EU)  

nr. 113/2010 med hensyn til innsamling av statistiske opplysninger og utarbeiding av statistikk over handelen med 

tredjestater. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578(6) fastsetter arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 280 i 

forordning (EU) nr. 952/2013 og gjelder de elektroniske tollsystemene som skal utvikles i henhold til Unionens 

tollkodeks.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 3.12.2016, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2008 av 23. april 2008 om fastsettelse av Fellesskapets tollkodeks (den moderniserte 

tollkodeks) (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, definisjon av opplysninger, 

utarbeiding av handelsstatistikk etter virksomhetskjennetegn og faktureringsvaluta, samt særlige varer eller varebevegelser (EUT L 37 av 

10.2.2010, s. 1). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578 av 11. april 2016 om opprettelse av arbeidsprogrammet for utvikling og 

innføring av de elektroniske systemene fastsatt i Unionens tollkodeks (EUT L 99 av 15.4.2016, s. 6). 

2019/EØS/66/33 
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6) Inntil disse elektroniske systemene blir tilgjengelige, er det ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/341(1) 

(«delegert overgangsrettsakt») fastsatt overgangstiltak for lagring og utveksling av opplysninger mellom toll-

myndighetene og mellom tollmyndighetene og markedsdeltakerne. 

7) Når det gjelder forenklet tollhåndtering gjennom sentralisert klarering, som omhandlet i artikkel 179 i Unionens 

tollkodeks, trenger ikke nødvendigvis importen og eksporten som omfattes av denne ordningen, å henføres til 

bestemmelsesmedlemsstaten eller den faktiske eksportmedlemsstaten av metodehensyn, siden all berørt forflytning av 

varer innenfor Fellesskapet mellom disse medlemsstatene og medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet 

da tollprosedyren innledes, bedre og mer enhetlig kan omfattes av statistikken over handelen innenfor EU. 

8) De statistiske definisjonene som gjelder de berørte medlemsstatene, bør imidlertid endres for å kunne identifisere en 

økonomisk relevant forflytning etter tollklareringen ved import eller før tollklareringen ved eksport. 

9) De statistiske definisjonene for disse berørte medlemsstatene bør dessuten være enhetlig tilpasset tollklarerings-

bestemmelsene for sentralisert klarering, der bare den medlemsstaten som i klareringsprosessen er identifisert som 

deltakende medlemsstat, kan forvente å motta tilknyttede tollklareringsopplysninger fra medlemsstaten som har tilsyn 

med tollklareringen. 

10) Med henblikk på en harmonisert utarbeiding av statistikk over handelen med tredjestater bør definisjonene av visse 

andre dataelementer tilpasses for å gjenspeile endringene innført av Unionens tollkodeks. 

11) Forordning (EF) nr. 471/2009 og (EU) nr. 113/2010 bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med 

tredjestater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 471/2009 skal lyde: 

«1. Statistikken over handelen med tredjestater skal registrere import og eksport av varer. 

Medlemsstatene skal registrere en eksport når en vare forlater Fellesskapets statistikkområde 

a) i samsvar med en av følgende tollprosedyrer fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(*) 

(«Unionens tollkodeks»): 

— eksport, 

— utenlands bearbeiding, 

b) i henhold til artikkel 258 i Unionens tollkodeks, 

c) i henhold til artikkel 269 nr. 3 i Unionens tollkodeks, 

d) i henhold til artikkel 270 i Unionens tollkodeks for å avslutte en prosedyre for innenlands bearbeiding. 

Medlemsstatene skal registrere en import når en vare føres inn på Fellesskapets statistikkområde i samsvar med en av 

følgende tollprosedyrer fastsatt i Unionens tollkodeks: 

a) frigivelse for fri omsetning, herunder sluttbruk, 

b) innenlands bearbeiding. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks 

(EUT L 269 av 10.10.2013, s. 1).»  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 952/2013 med hensyn til overgangsregler for visse bestemmelser i Unionens tollkodeks dersom de relevante elektroniske systemene 

ennå ikke er i drift, og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 av 15.3.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

I forordning (EU) nr. 113/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal første ledd lyde: 

 «Den statistiske verdien skal være basert på varenes verdi på det tidspunkt da og det sted der de krysser grensen til 

medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, ved å ankomme den (import) eller 

forlate den (eksport).» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Verdien omhandlet i nr. 2 og 3 skal om nødvendig justeres på en slik måte at den statistiske verdien utelukkende 

omfatter alle frakt- og forsikringskostnadene som er påløpt for å levere varene fra avgangsstedet til grensen til 

medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes (CIF-verdi ved import, FOB-verdi 

ved eksport).» 

2) Artikkel 6 nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3. Følgende gjelder ved import: 

 Dersom varene frigis for fri omsetning eller henføres til prosedyren for sluttbruk, skal bestemmelsesmedlemsstaten være 

den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes. Dersom det imidlertid er kjent på 

tidspunktet for utarbeidingen av tolldeklarasjonen at varene skal sendes til en annen medlemsstat etter innledningen av 

tollprosedyren, skal denne sistnevnte medlemsstaten være bestemmelsesmedlemsstaten. 

 Dersom varene henføres til tollprosedyren for innenlands bearbeiding, skal bestemmelsesmedlemsstaten være den 

medlemsstaten der den første bearbeidingen finner sted. 

 Uten at det berører første og annet ledd i dette nummer skal bestemmelsesmedlemsstaten for datautvekslingen, i forbindelse 

med oversendelsen av data omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009, være medlemsstaten der varene 

befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes. 

4. Følgende gjelder ved eksport: 

 Faktisk eksportmedlemsstat skal være medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes. 

 Dersom det imidlertid er kjent at varene ble fraktet fra en annen medlemsstat til medlemsstaten der varene befinner seg på 

det tidspunktet da tollprosedyren innledes, skal denne andre medlemsstaten være faktisk eksportmedlemsstat forutsatt at 

i) varene ble fraktet fra den andre medlemsstaten bare for å deklarere dem for eksport, og 

ii) eksportøren ikke er etablert i medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, og 

iii) innførselen til medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, ikke er en 

anskaffelse innenfor Unionen eller en transaksjon som behandles som dette, som omhandlet i rådsdirektiv 

2006/112/EF(*). 

 Dersom varene eksporteres etter en tollprosedyre for innenlands bearbeiding, skal medlemsstaten der den siste 

bearbeidingen fant sted, være den faktiske eksportmedlemsstaten. 

 Uten at det berører første, annet og tredje ledd i dette nummer skal faktisk eksportmedlemsstat, i forbindelse med 

oversendelsen av data omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009, være medlemsstaten der varene befinner 

seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes. 

 ___________  

(*) Rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystem (EUT L 347 av 11.12.2006,  

s. 1).» 
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3) I artikkel 7 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Ved import skal opplysningene om avsenderstat angi fra hvilken medlemsstat eller tredjestat varene opprinnelig ble sendt 

til medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, dersom det verken har funnet sted 

en kommersiell transaksjon (for eksempel salg eller bearbeiding) eller har vært et opphold som ikke har tilknytning til 

transporten av varene, i en mellomliggende medlemsstat eller tredjestat. Dersom det har vært et slikt opphold eller funnet 

sted en kommersiell transaksjon, skal opplysningene angi siste mellomliggende medlemsstat eller tredjestat.» 

4) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Næringsdrivendes identifikasjonsnummer 

 Opplysningen om den næringsdrivende skal være et hensiktsmessig identifikasjonsnummer tildelt importøren ved import og 

eksportøren ved eksport.» 

5) I artikkel 15 nr. 4 skal annet punktum lyde: 

 «Myndighetene som har ansvar for å tildele markedsdeltakerne registrerings- og identifikasjonsnummer (EORI-nummer), 

skal etter anmodning fra nasjonale statistikkmyndigheter gi tilgang til opplysningene i det elektroniske systemet for EORI-

nummer omhandlet i artikkel 7 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447(*). 

 ____________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 av 24. november 2015 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføring av visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om fastsettelse av 

Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 29.12.2015, s. 558).» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2384 

av 19. desember 2017 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om organisering av arbeidet 

og arbeidstidsordninger med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til rådsforordning  

(EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske sysselsettingsstrategien, de sysselsettingspolitiske retningslinjene(2) og den europeiske søylen for 

sosiale rettigheter(3), særlig dens prinsipper om trygge og fleksible ansettelsesforhold, balanse mellom arbeid og fritid 

og et veltilpasset arbeidsmiljø, gir uttrykk for behovet for større tilpasningsevne blant både foretak og arbeidstakere i 

Europa og framhever behovet for å samle inn data gjennom en omfattende europeisk undersøkelse om bruken av nye 

måter å organisere arbeidet på og nye arbeidstidsordninger, og om arbeidstakernes erfaringer med slike metoder og 

ordninger. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851(4) angir og beskriver de områdene der mer detaljerte opplysninger skal 

framlegges, nemlig deltemaer i tilleggsundersøkelser, og som bør inngå i tilleggsundersøkelsen for 2019 om 

organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til rådsforordning 

(EF) nr. 577/98. 

3) De tekniske egenskapene, filtrene, kodene og fristen for medlemsstatenes oversending av data for tilleggsundersøkelsen 

om organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger bør derfor angis. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger, filtrene og 

kodene som skal brukes, samt fristen for medlemsstatenes innsending av resultater til Kommisjonen, er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 20.12.2017, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Rådsavgjerd (EU) 2015/1848 av 5. oktober 2015 om retningslinjer for sysselsetjingspolitikken i medlemsstatane (EUT L 268 av 

15.10.2015, s. 28). 

(3) https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for 

tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 284 av 20.10.2016, s. 1). 

2019/EØS/66/34 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskapene, filtrene og kodene som skal brukes i tilleggsundersøkelsen for 2019 om 

organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger. Vedlegget angir også datoene for medlemsstatenes innsending av data til 

Kommisjonen. 

Frist for innsending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2020. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 377/2008(1). 

Kolonner reservert for valgfri vekt som skal benyttes ved delutvalg eller frafall: Kolonnene 226–229 inneholder heltall, og 

kolonnene 230–231 inneholder desimaler. 

1) Tilleggsundersøkelsen «Fleksibel arbeidstid» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

VARIWT  Variabel arbeidstid WSTATOR = 1,2 

211  Hvordan start- og sluttidspunktet for arbeidstiden fastsettes i 

hovedarbeidsforholdet 

 

 1 Arbeidstakeren kan bestemme arbeidstiden selv  

 2 Arbeidstakeren kan bestemme arbeidstiden selv, med visse 

begrensninger 

 

 3 Det er hovedsakelig arbeidsgiveren eller organisasjonen som 

bestemmer arbeidstiden 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

FREEHOUR  Mulighet til å ta fri noen timer VARIWT = 2,3,blank 

212  Mulighet til å ta fri én eller to timer i løpet av arbeidsdagen 

fra hovedarbeidsforholdet av personlige eller familiemessige 

årsaker 

 

 1 Veldig lett  

 2 Ganske lett  

 3 Ganske vanskelig  

 4 Svært vanskelig  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

FREELEAV  Mulighet til å ta ferie- eller avspaseringsdager WSTATOR = 1,2 

213  Mulighet til å ta én eller to fridager fra hovedarbeids-

forholdet i løpet av tre arbeidsdager 

 

 1 Veldig lett  

 2 Ganske lett  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 3 Ganske vanskelig  

 4 Svært vanskelig  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

FLEXWT  Forventet fleksibilitet når det gjelder arbeidstid WSTATOR = 1,2 

214  Hvor ofte arbeidstakeren står overfor uforutsette krav om 

endret arbeidstid i hovedarbeidsforholdet 

 

 1 Minst én gang i uken  

 2 Mindre enn én gang i uken, men minst én gang i måneden   

 3 Mindre enn én gang i måneden eller aldri  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

AVAIFREE  Tilgjengelig for arbeid på fritiden WSTATOR = 1,2 

215  Arbeidstaker har blitt kontaktet på fritiden i løpet av de siste 

to månedene for å utføre arbeidsoppgaver i hovedarbeids-

forholdet innen neste arbeidsdag  

 

 1 Har ikke blitt kontaktet i løpet av de to siste månedene  

 2 Har blitt kontaktet et par ganger  

 3 Har blitt kontaktet flere ganger og blitt bedt om å utføre 

arbeidsoppgaver innen neste arbeidsdag 

 

 4 Har blitt kontaktet flere ganger, men har ikke blitt bedt om å 

utføre arbeidsoppgaver innen neste arbeidsdag 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

2) Tilleggsundersøkelsen «Arbeidsmetoder» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

RECHOURS  Registrering av tilstedeværelse eller arbeidstimer STAPRO = 3 

216-217  Metode for å registrere tilstedeværelse eller arbeidstimer i 

hovedarbeidsforholdet 

 

 01 Tilstedeværelse og timer registreres ikke  

 02 Tilstedeværelse registreres manuelt av arbeidstakeren  

 03 Tilstedeværelse registreres manuelt av leder/kollega  

 04 Tilstedeværelse registreres automatisk (stemplingsur, 

innlogging) 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 05 Tilstedeværelse registreres på annen måte  

 06 Timer registreres manuelt av arbeidstakeren  

 07 Timer registreres manuelt av leder/kollega  

 08 Timer registreres automatisk (stemplingsur, innlogging)  

 09 Timer registreres på annen måte  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

PRESSURE  Arbeid under tidspress WSTATOR = 1,2 

218  Hvor ofte arbeidstakeren arbeider under tidspress i 

hovedarbeidsforholdet 

 

 1 Alltid  

 2 Ofte  

 3 Av og til  

 4 Aldri  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

JOBAUTON  Selvstendighet i arbeidet WSTATOR = 1,2 

219-220  Mulighet til å påvirke rekkefølgen av og innholdet i arbeids-

oppgaver i hovedarbeidsforholdet 

 

 11 Stor innflytelse på rekkefølge og innhold  

 12 Stor innflytelse på rekkefølge og en viss innflytelse på innhold  

 13 Stor innflytelse på rekkefølge og liten eller ingen innflytelse 

på innhold 

 

 21 En viss innflytelse på rekkefølge og stor innflytelse på innhold  

 22 En viss innflytelse på rekkefølge og innhold  

 23 En viss innflytelse på rekkefølge og liten eller ingen 

innflytelse på innhold 

 

 31 Stor innflytelse på innhold og liten eller ingen innflytelse på 

rekkefølge 

 

 32 En viss innflytelse på innhold og liten eller ingen innflytelse 

på rekkefølge 

 

 33 Liten eller ingen innflytelse på rekkefølge og innhold  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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3) Tilleggsundersøkelsen «Arbeidssted» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

PLACEWK  Hovedarbeidssted WSTATOR = 1,2 

221  Stedet der arbeidsoppgavene hovedsakelig utføres i hoved-

arbeidsforholdet 

 

 1 Arbeidsgiverens eller egne lokaler  

 2 I hjemmet  

 3 Hos kunder  

 4 Uspesifisert arbeidssted (kjøretøy, leveringstjeneste osv.)  

 5 Annet  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

COMMUTM  Reisetid til og fra arbeidet PLACEWK≠2 

222-224  Reisetid fra bopel til arbeidssted i hovedarbeidsforholdet  

(én vei) 

 

 000-240 Minutter  

 999 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

OTHERLOC  Arbeid på andre steder PLACEWK = 1-5 

225  Arbeider på mer enn ett sted i hovedarbeidsforholdet  

 1 Daglig  

 2 Ikke hver dag, men minst hver uke  

 3 Mindre enn én gang i uken, men minst én gang i måneden  

 4 Mindre enn én gang i måneden eller aldri  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/174 

av 2. februar 2018 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2019 over sekundærmålvariabler for sosial arv, 

husholdningens sammensetning og inntektsendringer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeiske statistikker 

over inntekter og levekår for å sikre at det finnes sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata om inntekt og 

om omfang og fordeling av fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og unionsplan. 

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal gjennomføringstiltak vedtas årlig for å angi 

hvilke sekundærmålområder og -variabler som skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-SILC det året. Gjennom-

føringstiltak som angir sekundærmålvariablene og deres identifikatorer for 2019-modulen om sosial arv, husholdningens 

sammensetning og inntektsendringer, bør derfor vedtas. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over sekundærmålvariabler og identifikatorer for 2019-modulen om sosial arv, husholdningens sammensetning og 

inntektsendringer, som er en del av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2018, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 200/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

2019/EØS/66/35 
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VEDLEGG 

Sekundærmålvariablene og identifikatorene for 2019-modulen om sosial arv, husholdningens sammensetning og inntektsend-

ringer, som er en del av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, skal være som følger: 

1. Enheter 

Opplysninger om variabler som gjelder sosial arv, skal samles inn for alle nåværende husholdningsmedlemmer eller, der det er 

relevant, for alle utvalgte oppgavegivere over 24 år og under 60 år. 

Opplysninger om inntektsendringer og husholdningens sammensetning gjelder på husholdningsnivå og viser til husholdningen 

som helhet. 

2. Datainnsamlingsmetode 

For variabler som gjelder på personnivå, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med alle nåværende husholdnings-

medlemmer eller, der det er relevant, med alle utvalgte oppgavegivere over 24 år og under 60 år. 

For variabler som gjelder på husholdningsnivå, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med husholdningens 

oppgavegiver. 

Dersom de berørte personene er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare, tillates unntaksvis intervjuer med 

stedfortredere. 

3. Referanseperiode 

For variabler som gjelder sosial arv, skal referanseperioden være den perioden da oppgavegiver var ca. 14 år. 

For variabler som gjelder inntektsendringer og husholdningens sammensetning (relasjoner i husholdningen), skal 

referanseperioden være inneværende periode. 

4. Definisjoner for sosial arv 

(1) Far: Den personen som oppgavegiver anså som sin far da han/hun var ca. 14 år. Generelt vil far være den biologiske faren, 

men dersom oppgavegiver anser noen andre som sin far i referanseperioden, skal svarene referere til ham, selv om den 

biologiske faren var i live og er kjent. 

(2) Mor: Den personen som oppgavegiver anså som sin mor da han/hun var ca. 14 år. Generelt vil mor være den biologiske 

moren, men dersom oppgavegiver anser noen andre som sin mor i referanseperioden, skal svarene referere til henne, selv 

om den biologiske moren var i live og er kjent. 

(3) Husholdning: Den husholdningen som oppgavegiver tilhørte da han/hun var ca. 14 år. 

Dersom oppgavegivers foreldre var skilt eller separert og delte foreldreansvaret likt (50 % av tiden for hver forelder), har 

oppgavegiver mulighet til å 

— velge sin husholdning på et objektivt grunnlag ut fra hovedadressen da han/hun var ca. 14 år (dvs. adressen i 

folkeregisteret og/eller i identitetskortet/passet), 

— velge sin husholdning på et subjektivt grunnlag etter hvor han/hun følte seg mest hjemme da han/hun var ca. 14 år. 

Dersom oppgavegivers foreldre var skilt eller separert og ikke delte foreldreansvaret likt, skal husholdningen være den der 

oppgavegiver bodde hele eller det meste av tiden. 

Sekundærmålvariablene skal sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil) og i personopplysningsfilen  

(P-fil) etter primærmålvariablene. 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

Familieopplysninger 

PT220  Type husholdning da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Privathusholdning 

2 Bodde i felleshusholdning eller på institusjon 

PT220_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT230  Mor til stede da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei, hun bodde ikke i samme husholdning, men jeg hadde kontakt med henne 

3 Nei, hun bodde ikke i samme husholdning, og jeg hadde ikke kontakt med henne 

4 Nei, død 

PT0230_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT240  Far til stede da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei, han bodde ikke i samme husholdning, men jeg hadde kontakt med ham 

3 Nei, han bodde ikke i samme husholdning, og jeg hadde ikke kontakt med ham 

4 Nei, død 

PT240_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT020  Antall voksne i husholdningen da oppgavegiver var ca. 14 år 

Antall (tosifret) 0–99 

PT020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT030  Antall barn i husholdningen da oppgavegiver var ca. 14 år 

Antall (tosifret) 0–99 

PT030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT040  Antall personer i husholdningen i arbeid da oppgavegiver var ca. 14 år 

Antall (tosifret) 0–99 

PT040_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT250  Urbaniseringsgrad da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Storby (over 100 000 innbyggere) 

2 By eller forstad (10 000 til 100 000 innbyggere) 

3 Landdistrikt, småby eller landsby (under 10 000 innbyggere) 

PT250_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT210  Boligforhold da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Eierbolig 

2 Leiebolig 

3 Fri bolig 

– 1 Vet ikke 

PT210_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

Foreldres bakgrunn 

PT060  Fars fødselsstat 

 Fars fødselsstat (SCL GEO alfa-2-kode) 

– 1 Vet ikke 

PT060_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (far ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT070  Fars statsborgerskap 

 Primær statstilhørighet (SCL GEO alfa-2-kode) 

– 1 Vet ikke 

PT070_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (far ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 



Nr. 66/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 
Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT090  Mors fødselsstat 

 Mors fødselsstat (SCL GEO alfa-2-kode) 

– 1 Vet ikke 

PT090_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (mor ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT100  Mors statsborgerskap 

 Primær statstilhørighet (SCL GEO alfa-2-kode) 

– 1 Vet ikke 

PT100_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (mor ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

Opplysninger om utdanning 

PT110  Fars høyeste fullførte utdanningsnivå 

1 Lavt nivå (førskole-, grunnskole- eller ungdomsskoleutdanning) 

2 Mellomnivå (videregående utdanning og utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå) 

3 Høyt nivå (høyere utdanning av kort varighet, bachelorgrad eller tilsvarende nivå, 

mastergrad eller tilsvarende nivå, doktorgrad eller tilsvarende nivå) 

– 1 Vet ikke 

PT110_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (far ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT120  Mors høyeste fullførte utdanningsnivå 

1 Lavt nivå (førskole-, grunnskole- eller ungdomsskoleutdanning) 

2 Mellomnivå (videregående utdanning og utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå) 

3 Høyt nivå (høyere utdanning av kort varighet, bachelorgrad eller tilsvarende nivå, 

mastergrad eller tilsvarende nivå, doktorgrad eller tilsvarende nivå) 

– 1 Vet ikke 

PT120_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (mor ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

Opplysninger om arbeid 

PT130  Fars sysselsettingsstatus da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Heltidsansatt lønnstaker 

2 Deltidsansatt lønnstaker 

3 Selvstendig næringsdrivende eller medhjelper i familieforetak 

4 Arbeidsledig/arbeidssøkende 

5 Pensjonist 

6 Varig funksjonshemning og/eller arbeidsudyktig 

7 Utførte omsorgsoppgaver og andre oppgaver i hjemmet 

8 På annen måte utenfor arbeidsstyrken 

– 1 Vet ikke 

PT130_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (far ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT140  Far hadde lederstilling da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Vet ikke 

PT140_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 4 Ikke relevant (far arbeidet ikke / var ikke ansatt) 

– 5 Ikke relevant (far ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT150  Fars hovedbeskjeftigelse da oppgavegiver var ca. 14 år 

 ISCO-08(COM) (ensifret) 

– 1 Vet ikke 

PT150_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 4 Ikke relevant (far arbeidet ikke / var ikke ansatt) 

– 5 Ikke relevant (far ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT160  Mors sysselsettingsstatus da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Heltidsansatt lønnstaker 

2 Deltidsansatt lønnstaker 

3 Selvstendig næringsdrivende eller medhjelper i familieforetak 

4 Arbeidsledig/arbeidssøkende 

5 Pensjonist 

6 Varig funksjonshemning og/eller arbeidsudyktig 

7 Utførte omsorgsoppgaver og andre oppgaver i hjemmet 

8 På annen måte utenfor arbeidsstyrken 

– 1 Vet ikke 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT160_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 5 Ikke relevant (mor ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT170  Mor hadde lederstilling da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei 

– 1 Vet ikke 

PT170_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 4 Ikke relevant (mor arbeidet ikke / var ikke ansatt) 

– 5 Ikke relevant (mor ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT180  Mors hovedbeskjeftigelse da oppgavegiver var ca. 14 år 

 ISCO-08(COM) (ensifret) 

– 1 Vet ikke 

PT180_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 4 Ikke relevant (mor arbeidet ikke / var ikke ansatt) 

– 5 Ikke relevant (mor ikke til stede og holdt ingen kontakt eller var død) 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

Materielle mangler 

PT190  Husholdningens økonomisk situasjon da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Svært dårlig 

2 Dårlig 

3 Ganske dårlig 

4 Ganske god 

5 God 

6 Svært god 

– 1 Vet ikke 

PT190_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT260  Grunnleggende skolebehov (bøker og utstyr til skolen) ble dekket da oppgavegiver var 

ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei, av økonomiske årsaker 

3 Nei, andre årsaker 

PT260_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT270  Daglige måltider med kjøtt, kylling eller fisk (eller tilsvarende vegetarretter) da 

oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei, av økonomiske årsaker 

3 Nei, andre årsaker 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

PT270_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

PT280  En ukes årlig ferie utenfor hjemmet da oppgavegiver var ca. 14 år 

1 Ja 

2 Nei, av økonomiske årsaker 

3 Nei, andre årsaker 

PT280_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (bodde i felleshusholdning eller på institusjon) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 6 Ikke i aldersgruppen (25–59) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

 Frivillig 

prøvingsmodul 

2019 

Inntektsendringer og husholdningens sammensetning 

Variabel Kode Målvariabel 

HI010  Endring i inntekten sammenlignet med foregående år (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

1 Økning 

2 Stor sett uforandret 

3 Reduksjon 

HI010_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

HI020  Årsak til økning (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

1 Indeksregulering / justering av lønn 

2 Økt arbeidstid, høyere lønn (samme jobb) 

3 Kom tilbake til arbeidsmarkedet etter sykdom, foreldreskap, foreldrepermisjon, 

barnepass eller omsorg for person med sykdom eller funksjonshemning 

4 Startet ny eller byttet jobb 

5 Endring i husholdningens sammensetning 

6 Økte stønader 

7 Annet 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

HI020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (HI010 ≠ 1) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

HI030  Årsak til reduksjon (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

1 Redusert arbeidstid, lavere lønn (samme jobb), herunder selvstendig næringsvirksomhet 

(ufrivillig) 

2 Foreldreskap / foreldrepermisjon / barnepass / omsorg for person med sykdom eller 

funksjonshemning 

3 Byttet jobb 

4 Mistet jobb / arbeidsledig / (eget) foretak gikk konkurs 

5 Ble arbeidsudyktig på grunn av sykdom eller funksjonshemning 

6 Skilsmisse / oppløst partnerskap / annen endring i husholdningens sammensetning 

7 Gått av med pensjon 

8 Reduserte stønader 

9 Annet 

HI030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (HI010 ≠ 3) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

HI040  Framtidig inntekt (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

1 Økning 

2 Uforandret 

3 Reduksjon 

HI040_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 
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Prøvingsmodul 

2019 
Sosial arv 

Variabel Kode Målvariabel 

HGYX(1)  Relasjoner i husholdningen (FRIVILLIG OPPLYSNING)(2) 

10 Partner (lavt nivå) 

11 Ektemann / hustru / registrert partner (høyt nivå) 

12 Partner/samboer (høyt nivå) 

20 Sønn/datter (lavt nivå) 

21 Biologisk/adoptert sønn/datter (høyt nivå) 

22 Stesønn/stedatter (høyt nivå) 

30 Svigersønn/svigerdatter (lavt nivå, høyt nivå) 

40 Barnebarn (lavt nivå, høyt nivå) 

50 Foreldre (lavt nivå) 

51 Biologiske foreldre / adoptivforeldre (høyt nivå) 

52 Steforeldre (høyt nivå) 

60 Svigerforeldre (lavt nivå, høyt nivå) 

70 Besteforeldre (lavt nivå, høyt nivå) 

80 Bror/søster (lavt nivå) 

81 Biologisk bror/søster (høyt nivå) 

82 Stebror/stesøster (høyt nivå) 

90 Annen slektning (lavt nivå, høyt nivå) 

95 Annen person som ikke er slektning (lavt nivå, høyt nivå) 

99 Ikke oppgitt (lavt nivå, høyt nivå) 

HGYX_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (enpersonhusholdning) 

– 7 Ikke relevant (RB010 ≠ 2019) 

(1) X = 1,…, antall personer i husholdningen – 1 

Y = 2,…, antall personer i husholdningen 

Y > X. 

(2) Svarkategoriene «lavt nivå» og/eller «høyt nivå» kan brukes. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/310 

av 22. februar 2017 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2018 over sekundærmålvariabler for materielle mangler, 

livskvalitet og boligproblemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeiske statistikker 

over inntekter og levekår for å sikre at det finnes sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata om inntekt og 

om omfang og fordeling av fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og unionsplan. 

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal gjennomføringstiltak vedtas årlig for å angi 

hvilke sekundærmålområder og -variabler som skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-SILC det året. Gjennom-

føringstiltak som angir sekundærmålvariablene og deres identifikatorer for 2018-modulen om materielle mangler, 

livskvalitet og boligproblemer, bør derfor vedtas. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over sekundærmålvariabler og identifikatorer for 2018-modulen om materielle mangler, livskvalitet og boligproblemer, 

som er en del av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 23.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 201/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

2019/EØS/66/36 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 66/268 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

VEDLEGG 

Sekundærmålvariablene og identifikatorene for 2018-modulen om materielle mangler, livskvalitet og boligproblemer, som er en 

del av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, skal være som følger: 

1. Enheter 

Målvariablene omfatter ulike typer enheter: 

Opplysninger om livskvalitet og boligproblemer skal samles inn for hvert nåværende medlem i privathusholdningen eller, der 

det er relevant, for alle utvalgte oppgavegivere som er 16 år eller eldre. 

Opplysninger om materielle mangler gjelder på husholdningsnivå og viser til husholdningen som helhet. 

Alder viser til alderen ved utløpet av inntektsreferanseperioden. 

2. Datainnsamlingsmetode 

For variabler som gjelder på husholdningsnivå, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med husholdningens 

oppgavegiver. 

For variabler som gjelder på personnivå, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med alle nåværende husholdnings-

medlemmer som er 16 år eller eldre, eller, der det er relevant, med hver utvalgte oppgavegiver. 

På grunn av arten av de opplysningene som skal samles inn, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer med 

stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare) for variabler som gjelder materielle 

mangler. 

Intervjuer med stedfortredere tillates ikke for variabler som gjelder livskvalitet og boligproblemer. 

3. Referanseperiode 

Målvariablene omfatter ulike typer referanseperioder: 

Gjeldende referanseperiode for variabler som gjelder materielle mangler. 

Gjeldende referanseperiode for variabler som gjelder livskvalitet, unntatt for de fem variablene som gjelder affektiv livskvalitet, 

og for variabelen som gjelder ensomhet, som omfatter de siste fire ukene. 

Tidligere erfaring med boligproblemer gjelder hele livet. 

4. Dataoverføring 

Sekundærmålvariablene skal sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil) og i personopplysningsfilen  

(P-fil) etter primærmålvariablene. 

Variabelidentifikator Målvariabel 

Materielle mangler 

HS070 Har du telefon (herunder mobiltelefon)? 

Ja 

Nei, har ikke råd 

Nei, andre årsaker 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

HS070_F Angitt 

Mangler 

HS080 Har du fargefjernsyn? 

Ja 

Nei, har ikke råd 

Nei, andre årsaker 

HS080_F Angitt 

Mangler 

HS100 Har du vaskemaskin? 

Ja 

Nei, har ikke råd 

Nei, andre årsaker 

HS100_F Angitt 

Mangler 

Livskvalitet 

PW010T Generell tilfredshet med livet 

Fra 0 (ikke tilfreds i det hele tatt) til 10 (fullstendig tilfreds) 

Vet ikke 

PW010T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW240T Opplevelse av sosial utstøting 

Fra 0 (ikke utstøtt i det hele tatt) til 10 (fullstendig utstøtt) 

Vet ikke 

PW240T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW040T Materiell hjelp 

Ja 

Nei 

PW040T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PW110T Ikke-materiell hjelp 

Ja 

Nei 

PW110T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW030T Tilfredshet med økonomisk situasjon 

Fra 0 (ikke tilfreds i det hele tatt) til 10 (fullstendig tilfreds) 

Vet ikke 

PW030T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW160T Tilfredshet med personlige relasjoner 

Fra 0 (ikke tilfreds i det hele tatt) til 10 (fullstendig tilfreds) 

Vet ikke 

PW160T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW120T Tilfredshet med tidsbruk (mengde fritid) 

Fra 0 (ikke tilfreds i det hele tatt) til 10 (fullstendig tilfreds) 

Vet ikke 

PW120T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW100T Tilfredshet med jobb 

Fra 0 (ikke tilfreds i det hele tatt) til 10 (fullstendig tilfreds) 

Vet ikke 

PW100T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PL031 ikke = 1, 2, 3 eller 4) 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PW190T Tillit til andre 

Fra 0 (ingen tillit i det hele tatt) til 10 (full tillit) 

Vet ikke 

PW190T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW230T Er ensom 

Hele tiden 

Det meste av tiden 

Noen ganger 

Sjelden 

Aldri 

Vet ikke 

PW230T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW050T Er svært nervøs 

Hele tiden 

Det meste av tiden 

Noen ganger 

Sjelden 

Aldri 

Vet ikke 

PW050T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW060T Er trist 

Hele tiden 

Det meste av tiden 

Noen ganger 

Sjelden 

Aldri 

Vet ikke 

PW060T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PW070T Er rolig og harmonisk 

Hele tiden 

Det meste av tiden 

Noen ganger 

Sjelden 

Aldri 

Vet ikke 

PW070T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW080T Er motløs eller deprimert 

Hele tiden 

Det meste av tiden 

Noen ganger 

Sjelden 

Aldri 

Vet ikke 

PW080T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PW090T Er glad 

Hele tiden 

Det meste av tiden 

Noen ganger 

Sjelden 

Aldri 

Vet ikke 

PW090T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

Boligproblemer (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

PHD01T Tidligere erfaring med boligproblemer (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

Ja, bodde midlertidig hos venner eller slektninger 

Ja, bodde i nødbolig eller annen midlertidig innkvartering 

Ja, bodde på et sted som ikke var ment som permanent bolig 

Ja, bodde på gaten eller på offentlig plass 

Nei 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PHD01T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PHD02T Varighet av siste erfaring med boligproblemer (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

Varighet 

PHD02T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PHD01T = NEI) 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PHD03T Hovedårsak til tidligere boligproblemer (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

Problemer i forholdet eller familieproblemer 

Helseproblemer 

Arbeidsløshet 

Leiekontrakt utløpt 

Ubeboelig bolig 

Forlot en institusjon etter et langt opphold og hadde ingen bolig 

Økonomiske problemer / utilstrekkelig inntekt 

Annen årsak 

PHD03T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PHD01T = NEI) 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 

PHD04T Annen årsak til tidligere boligproblemer (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

Problemer i forholdet eller familieproblemer 

Helseproblemer 

Arbeidsløshet 

Leiekontrakt utløpt 

Ubeboelig bolig 

Forlot en institusjon etter et langt opphold og hadde ingen bolig 

Økonomiske problemer / utilstrekkelig inntekt 

Annen årsak 

Ingen annen årsak 

PHD04T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PHD01T = NEI) 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PHD05T Vei ut av boligproblemer (FRIVILLIG OPPLYSNING) 

Eksisterende, nytt eller fornyet forhold til familie eller partner 

Løste helseproblemene 

Fikk jobb 

Flyttet til sosialbolig eller subsidiert privatbolig 

Annen årsak 

Har fortsatt boligproblemer 

PHD05T_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (PHD01T = NEI) 

Ikke relevant (PB010 ≠ 2018) 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/543 

av 22. mars 2017 

om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om 

folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 av 9. juli 2008 om folke- og boligtellinger(1), 

særlig artikkel 5 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at data fra folke- og boligtellinger utført i medlemsstatene er sammenlignbare, og for å kunne utarbeide 

pålitelige oversikter på unionsplan må variablene fastsettes og inndeles på samme måte i alle medlemsstater. Det bør 

derfor vedtas tekniske spesifikasjoner for disse variablene og inndelinger. 

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger som skal anvendes på dataene som skal sendes Kommisjonen for 

referanseåret 2021, er oppført i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 23.3.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 14. 

2019/EØS/66/37 
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VEDLEGG 

Tekniske spesifikasjoner for variablene og deres inndelinger 

De tekniske spesifikasjonene beskrives på følgende måte: 

— Hver variabel angis med en overskrift. 

— Variabelens overskrift kan være etterfulgt av generelle tekniske spesifikasjoner for den variabelen. 

— Deretter følger variabelens inndeling(er). Enkelte variabler har flere inndelinger med ulikt detaljnivå. I slike tilfeller angir 

«H» inndelinger med høyest detaljnivå, «M» inndelinger med middels detaljnivå og «L» inndelinger med lavest detaljnivå, 

mens «N» angir inndelingen som viser til nasjonalt nivå. 

— Summene som inndelingene viser til, er også angitt. Hver inndeling kan være etterfulgt av ytterligere tekniske 

spesifikasjoner for den inndelingen. 

Variabel: Vanlig bosted 

Medlemsstatene skal ved anvendelse av definisjonen av «vanlig bosted» angitt i artikkel 2 bokstav d) i forordning 

(EF) nr. 763/2008 behandle særlige tilfeller som følger: 

a) Dersom en person i løpet av året regelmessig har mer enn ett bosted, skal bostedet hvor vedkommende tilbringer 

mesteparten av året, anses som vanlig bosted uavhengig av om det ligger et annet sted i samme stat eller i utlandet. En 

person som arbeider borte fra hjemmet i uken, men som kommer tilbake til familiehjemmet i helgene, skal imidlertid anse 

familiehjemmet som sitt vanlige bosted uavhengig av om arbeidsstedet ligger et annet sted i samme stat eller i utlandet. 

b) Elever i grunnskole eller videregående skole som er borte fra hjemmet i skolesemesteret, skal anse familiehjemmet som sitt 

vanlige bosted uansett hvor ofte de vender tilbake til familiehjemmet (uavhengig av om utdanningen foregår et annet sted i 

samme stat eller i utlandet). 

c) Studenter i høyere utdanning som er borte fra hjemmet mens de studerer ved en høyskole eller et universitet, skal anse sin 

adresse i semesteret som sitt vanlige bosted uavhengig av om dette er en institusjon (for eksempel en internatskole) eller en 

privat bolig og uavhengig av om utdanningen foregår et annet sted i samme stat eller i utlandet. Unntaksvis kan 

familiehjemmet anses som vanlig bosted, dersom utdanningsstedet er i samme stat. 

d) En institusjon skal anses som vanlig bosted for alle beboere som på tellingstidspunktet har tilbrakt eller forventes å 

tilbringe minst tolv måneder der. 

e) Den alminnelige regelen for det stedet der en person tilbringer døgnhvilen, gjelder personer som utfører obligatorisk 

militærtjeneste og medlemmer av de væpnede styrker som bor i kaserne eller militærleir. 

f) For hjemløse eller personer uten tak over hodet, nomader, omreisende og personer som faller utenfor begrepet «vanlig 

bosted», skal tellestedet settes som vanlig bosted. 

g) Et barn som veksler mellom to bosteder (for eksempel dersom barnets foreldre er skilt), skal anse bostedet der det 

tilbringer mesteparten av tiden, som sitt vanlige bosted. Dersom barnet tilbringer like mye tid hos begge foreldre, skal 

vanlig bosted være det bostedet der barnet befinner seg om kvelden på tellingstidspunktet, eller alternativt husholdningen 

der barnet har sitt lovlige eller registrerte bosted. 

h) Sjømenn i handelsflåten og fiskere som har sitt vanlige bosted i staten, men som er til sjøs på tellingstidspunktet (herunder 

dem som ikke har annet bosted enn innkvarteringen om bord i skipet), skal tas med. 

i) Personer som kan ha irregulært opphold eller være papirløse, samt asylsøkere og personer som har søkt om eller har fått 

tildelt flyktningstatus eller lignende former for internasjonal beskyttelse, skal tas med, forutsatt at de oppfyller kriteriene 

for vanlig bosted i landet. Hensikten er ikke å skille ut disse personene, men heller å sikre at de ikke utelates fra tellingen. 

j) Barn som er født i løpet av de siste tolv månedene før tellingens referansetidspunkt, og hvis familier har sitt vanlige bosted 

i staten på tellingens referansetidspunkt, skal tas med. 
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k) Personer hvis opphold i staten (faktisk og/eller tiltenkt) er nøyaktig ett år, skal tas med. 

Militært og diplomatisk personell og deres familier 

l) Utenlandsk militært og diplomatisk personell og deres familier som oppholder seg i staten, uavhengig av oppholdets 

varighet, skal ikke telles med i befolkningen med vanlig bosted i en stat. 

m) Dersom varigheten av oppholdet utenfor staten kan fastslås for nasjonalt militært og diplomatisk personell og deres 

familier som oppholder seg utenfor staten, gjelder følgende: 

— dersom de er bosatt i utlandet i mindre enn tolv måneder og har til hensikt å vende tilbake til avgangsstedet, skal de 

regnes med i staten i samsvar med reglene for vanlig bosted. De kan særlig plasseres i henhold til (i prioritert 

rekkefølge) 

i) familiens eventuelle hjemmeadresse i staten eller 

ii) tjenestestedet i den staten de var tilknyttet før utreise. 

— Dersom de er bosatt i utlandet i minst tolv måneder, eller dersom de ikke har til hensikt å reise tilbake til 

avgangsstedet (selv om de vender tilbake til staten innen en tolvmånedersperiode), skal de plasseres på et «virtuelt 

sted» (ekstraregionalt område) i utreisestaten. 

På bakgrunn av definisjonen av vanlig bosted skal personer som vanligvis er bosatt på tellestedet, men som på tellingstids-

punktet er fraværende eller forventes å være fraværende i mindre enn ett år, anses som midlertidig fraværende personer og 

derfor telles med i den samlede befolkningen. Motsatt skal personer som bor utenfor eller forventes å bo utenfor tellestedet i 

minst ett år, ikke anses som midlertidig fraværende og derfor ikke telles med i den samlede befolkningen. Dette gjelder uansett 

lengden på besøk som de eventuelt avlegger hos sine familier fra tid til annen. 

Personer som telles, men som ikke oppfyller kriteriene for vanlig bosted på tellestedet, dvs. ikke er bosatt eller ikke forventer å 

være bosatt på tellestedet i en sammenhengende periode på minst tolv måneder, anses som midlertidig til stede og skal derfor 

ikke telles med i den samlede befolkningen med vanlig bosted på tellestedet. 

Geografisk område (1) GEO.N. GEO.L. GEO.M. GEO.H. 

0. Sum (på medlemsstatens territorium) 0. 0. 0. 0. 

x. Alle NUTS 1-regioner i medlemsstaten  x. x. x. 

 x.x. Alle NUTS 2-regioner i medlemsstaten  x.x. x.x. x.x. 

  x.x.x. Alle NUTS 3-regioner i medlemsstaten   x.x.x. x.x.x. 

   x.x.x.x. Alle LAU 2-regioner i medlemsstaten    x.x.x.x. 

(1) Kodene «x.», «x.x.» og «x.x.x.» avhenger av NUTS-nomenklaturen og koden «x.x.x.x.» av LAU-nomenklaturen som gjelder for 

medlemsstatene 1. januar 2021. Benevnelsen «N» angir inndelingen som viser til nasjonalt nivå. 

Inndelingene for «Geografisk område» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer (vanlig bosted). 

De kan også benyttes til regionale inndelinger av enhver sum som verken variabelen «Vanlig bosted» eller «Arbeidsstedets 

beliggenhet» gjelder for. 

For inndelingene for «Geografisk område» skal de versjoner av nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS(1)) og 

nomenklaturen over lokale administrative enheter (LAU) som gjelder 1. januar 2021, benyttes. 

Variabel: Arbeidsstedets beliggenhet 

Arbeidsstedets beliggenhet tilsvarer det geografiske området der en for tiden sysselsatt person utfører sitt arbeid.  

  

(1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1059/2003 bør all statistikk som medlemsstatene oversender Kommisjonen, og som skal inndeles etter 

regionale enheter, bruke NUTS-nomenklaturen. For å kunne utarbeide sammenlignbar regional statistikk bør data om de regionale 

enhetene derfor være i samsvar med NUTS-nomenklaturen. (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om 

innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1.) 
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For personer som hovedsakelig arbeider hjemme, tilsvarer arbeidsstedet vanlig bosted. Begrepet «arbeider» viser til arbeid 

utført som sysselsatt person, som definert under «Nåværende aktivitetsstatus». Med «hovedsakelig» arbeider hjemme menes at 

personen tilbringer hele eller mesteparten av sin arbeidstid hjemme og i mindre grad eller ikke i det hele tatt på et arbeidssted 

utenfor hjemmet. 

For inndelingene for «Arbeidsstedets beliggenhet» skal versjonen av nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS) 

som gjelder 1. januar 2021, benyttes. 

Opplysninger om personer som ikke har et fast arbeidssted, men som møter opp på en fast adresse i starten av sin arbeidsperiode 

(f.eks. bussjåfører, flybesetninger, personer som driver markedsboder som ikke fjernes på slutten av arbeidsdagen), bør angi denne 

adressen. Denne gruppen kan også omfatte personer som regelmessig krysser grensen for å arbeide i en nabostat. Inndelingen «Ikke 

fast arbeidssted (i eller utenfor medlemsstaten)» omfatter alle personer uten fast arbeidssted, men gjelder også personer som f.eks. 

sjømenn, fiskere og offshore-arbeidere som det kanskje ikke er mulig å angi et arbeidssted for. 

Arbeidsstedets beliggenhet(1) LPW.N. LPW.L. 

0. Sum 0. 0. 

1. På medlemsstatens territorium 1. 1. 

 1.x. Alle NUTS 1-regioner i medlemsstaten  1.x. 

  1.x.x. Alle NUTS 2-regioner i medlemsstaten  1.x.x. 

 1.y. Ukjent arbeidssted i medlemsstaten  1.y. 

2. Ikke på medlemsstatens territorium 2. 2. 

3. Ikke fast arbeidssted (i eller utenfor medlemsstaten) 3. 3. 

4. Ukjent arbeidssted (ukjent dersom i eller utenfor medlemsstaten) 4. 4. 

5. Ikke relevant (arbeider ikke) 5. 5. 

(1) Kodene «1.x.» og «1.x.x.» avhenger av NUTS-nomenklaturen som gjelder for medlemsstaten 1. januar 2021. Benevnelsen «N» angir 

inndelingen som viser til nasjonalt nivå. 

Inndelingene for «Arbeidsstedets beliggenhet» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Tettsted 

Med «tettsted» menes en tydelig avgrenset befolkningsklynge, dvs. et område som defineres av at befolkningen bor i 

nærliggende eller tilstøtende bygninger. Slike bygninger kan enten 

a) danne et sammenhengende bebygget område med et klart definert gatenett, 

b) bestå av en gruppe bygninger som ikke utgjør en del av et sammenhengende bebygget område, men som har et lokalt kjent 

stedsnavn, eller 

c) bestå av en gruppe bygninger som ikke oppfyller noen av de to kriteriene ovenfor, men som kjennetegnes av at bygningene 

ikke ligger mer enn 200 meter fra hverandre. 

Ved anvendelse av denne definisjon skal visse kategorier arealbruk ikke anses å bryte sammenhengen i et bebygget område. 

Disse kategoriene omfatter industri- og forretningsbygninger og -anlegg, offentlige parker, lekeplasser og hager, fotballbaner og 

andre sportsanlegg, elver med bro over, jernbanelinjer, kanaler, parkeringsplasser og annen transportinfrastruktur, kirkegårder 

og gravlunder. 

LAU 2-regioner med en samlet befolkning på under 2 000 kan anses som ett tettsted. 

Med befolkningen på et tettsted menes personer som har sitt vanlige bosted på tettstedet.  
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En oppdelt bygning skal klassifiseres i den kategori som representerer det antall personer som har sitt vanlige bosted i 

bygningen. 

Tettstedets størrelse LOC. 

0. Sum 0. 

1. 1 000 000 og flere personer 1. 

2. 500 000–999 999 personer 2. 

3. 200 000–499 999 persons 3. 

4. 100 000–199 999 personer 4. 

5. 50 000–99 999 personer 5. 

6. 20 000–49 999 personer 6. 

7. 10 000–19 999 personer 7. 

8. 5 000–9 999 personer 8. 

9. 2 000–4 999 personer 9. 

10. 1 000–1 999 personer 10. 

11. 500–999 personer 11. 

12. 200–499 personer 12. 

13. færre enn 200 personer 13. 

Inndelingen «Tettstedets størrelse» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum av enheter som kan klassifiseres under 

«Tettsted», inkludert enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Kjønn 

Kjønn SEX. 

0. Sum 0. 

1. Mann 1. 

2. Kvinne 2. 

Inndelingen «Kjønn» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Alder 

Alderen i hele år på referansedatoen skal angis. 

Alder AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

0. Sum 0. 0. 0. 

1. under 15 år 1. 1. 1. 

 1.1. under 5 år  1.1. 1.1. 

  1.1.1 under 1 år   1.1.1 

  1.1.2. 1 år   1.1.2. 
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Alder AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

  1.1.3. 2 år   1.1.3. 

  1.1.4. 3 år   1.1.4. 

  1.1.5. 4 år   1.1.5. 

 1.2. 5 til 9 år  1.2. 1.2. 

  1.2.1. 5 år   1.2.1. 

  1.2.2. 6 år   1.2.2. 

  1.2.3. 7 år   1.2.3. 

  1.2.4. 8 år   1.2.4. 

  1.2.5. 9 år   1.2.5. 

 1.3. 10 til 14 år  1.3. 1.3. 

  1.3.1. 10 år   1.3.1. 

  1.3.2. 11 år   1.3.2. 

  1.3.3. 12 år   1.3.3. 

  1.3.4. 13 år   1.3.4. 

  1.3.5. 14 år   1.3.5. 

2. 15 til 29 år 2. 2. 2. 

 2.1. 15 til 19 år  2.1. 2.1. 

  2.1.1. 15 år   2.1.1. 

  2.1.2. 16 år   2.1.2. 

  2.1.3. 17 år   2.1.3. 

  2.1.4. 18 år   2.1.4. 

  2.1.5. 19 år   2.1.5. 

 2.2. 20 til 24 år  2.2. 2.2. 

  2.2.1. 20 år   2.2.1. 

  2.2.2. 21 år   2.2.2. 

  2.2.3. 22 år   2.2.3. 

  2.2.4. 23 år   2.2.4. 

  2.2.5. 24 år   2.2.5. 

 2.3. 25 til 29 år  2.3. 2.3. 

  2.3.1. 25 år   2.3.1. 

  2.3.2. 26 år   2.3.2. 

  2.3.3. 27 år   2.3.3. 
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Alder AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

  2.3.4. 28 år   2.3.4. 

  2.3.5. 29 år   2.3.5. 

3. 30 til 49 år 3. 3. 3. 

 3.1. 30 til 34 år  3.1. 3.1. 

  3.1.1. 30 år   3.1.1. 

  3.1.2. 31 år   3.1.2. 

  3.1.3. 32 år   3.1.3. 

  3.1.4. 33 år   3.1.4. 

  3.1.5. 34 år   3.1.5. 

 3.2. 35 til 39 år  3.2. 3.2. 

  3.2.1. 35 år   3.2.1. 

  3.2.2. 36 år   3.2.2. 

  3.2.3. 37 år   3.2.3. 

  3.2.4. 38 år   3.2.4. 

  3.2.5. 39 år   3.2.5. 

 3.3. 40 til 44 år  3.3. 3.3. 

  3.3.1. 40 år   3.3.1. 

  3.3.2. 41 år   3.3.2. 

  3.3.3. 42 år   3.3.3. 

  3.3.4. 43 år   3.3.4. 

  3.3.5. 44 år   3.3.5. 

 3.4. 45 til 49 år  3.4. 3.4. 

  3.4.1. 45 år   3.4.1. 

  3.4.2. 46 år   3.4.2. 

  3.4.3. 47 år   3.4.3. 

  3.4.4. 48 år   3.4.4. 

  3.4.5. 49 år   3.4.5. 

4. 50 til 64 år 4. 4. 4. 

 4.1. 50 til 54 år  4.1. 4.1. 

  4.1.1. 50 år   4.1.1. 

  4.1.2. 51 år   4.1.2. 

  4.1.3. 52 år   4.1.3. 
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Alder AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

  4.1.4. 53 år   4.1.4. 

  4.1.5. 54 år   4.1.5. 

 4.2. 55 til 59 år  4.2. 4.2. 

  4.2.1. 55 år   4.2.1. 

  4.2.2. 56 år   4.2.2. 

  4.2.3. 57 år   4.2.3. 

  4.2.4. 58 år   4.2.4. 

  4.2.5. 59 år   4.2.5. 

 4.3. 60 til 64 år  4.3. 4.3. 

  4.3.1. 60 år   4.3.1. 

  4.3.2. 61 år   4.3.2. 

  4.3.3. 62 år   4.3.3. 

  4.3.4. 63 år   4.3.4. 

  4.3.5. 64 år   4.3.5. 

5. 65 til 84 år 5. 5. 5. 

 5.1. 65 til 69 år  5.1. 5.1. 

  5.1.1. 65 år   5.1.1. 

  5.1.2. 66 år   5.1.2. 

  5.1.3. 67 år   5.1.3. 

  5.1.4. 68 år   5.1.4. 

  5.1.5. 69 år   5.1.5. 

 5.2. 70 til 74 år  5.2. 5.2. 

  5.2.1. 70 år   5.2.1. 

  5.2.2. 71 år   5.2.2. 

  5.2.3. 72 år   5.2.3. 

  5.2.4. 73 år   5.2.4. 

  5.2.5. 74 år   5.2.5. 

 5.3. 75 til 79 år  5.3. 5.3. 

  5.3.1. 75 år   5.3.1. 

  5.3.2. 76 år   5.3.2. 

  5.3.3. 77 år   5.3.3. 

  5.3.4. 78 år   5.3.4. 

  5.3.5. 79 år   5.3.5. 
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Alder AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

 5.4. 80 til 84 år  5.4. 5.4. 

  5.4.1. 80 år   5.4.1. 

  5.4.2. 81 år   5.4.2. 

  5.4.3. 82 år   5.4.3. 

  5.4.4. 83 år   5.4.4. 

  5.4.5. 84 år   5.4.5. 

6. 85 år og eldre 6. 6. 6. 

 6.1. 85 til 89 år  6.1. 6.1. 

  6.1.1. 85 år   6.1.1. 

  6.1.2. 86 år   6.1.2. 

  6.1.3. 87 år   6.1.3. 

  6.1.4. 88 år   6.1.4. 

  6.1.5. 89 år   6.1.5. 

 6.2. 90 til 94 år  6.2. 6.2. 

  6.2.1. 90 år   6.2.1. 

  6.2.2. 91 år   6.2.2. 

  6.2.3. 92 år   6.2.3. 

  6.2.4. 93 år   6.2.4. 

  6.2.5. 94 år   6.2.5. 

 6.3. 95 til 99 år  6.3. 6.3. 

  6.3.1. 95 år   6.3.1. 

  6.3.2. 96 år   6.3.2. 

  6.3.3. 97 år   6.3.3. 

  6.3.4. 98 år   6.3.4. 

  6.3.5. 99 år   6.3.5. 

 6.4. 100 år og eldre  6.4. 6.4. 

Inndelingene for «Alder» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Sivilstand 

Med «sivilstand» menes en persons (juridiske) ekteskapelige status i henhold til statens ekteskapslov (eller sedvaner) (dvs. 

rettslige status). 

En person skal klassifiseres etter sin aktuelle sivilstand på referansedatoen.  
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I medlemsstater der lovgivningen inneholder bestemmelser om at gifte partnere eller partnere i et registrert partnerskap skal 

være «rettslig separert», skal slike rettslig separerte personer klassifiseres under «Gift eller i registrert partnerskap» (LMS.L. 2. 

og LMS.H. 2.). 

Sivilstand LMS.L. LMS.H. 

0. Sum 0. 0. 

1. Har aldri vært gift eller i et registrert partnerskap 1. 1. 

2. Gift eller i registrert partnerskap 2. 2. 

 2.1. Gift eller i registrert partnerskap med en person av motsatt kjønn  2.1. 

2.2. Gift eller i registrert partnerskap med en person av samme kjønn  2.2. 

3. Enke/enkemann eller i registrert partnerskap som opphørte da partner døde (og ikke inngått 

nytt ekteskap eller nytt registrert partnerskap) 

3. 3. 

4. Skilt eller i registrert partnerskap som er juridisk oppløst (og ikke inngått nytt ekteskap eller 

nytt registrert partnerskap) 

4. 4. 

5. Ikke oppgitt 5. 5. 

Inndelingen «Sivilstand» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Nåværende aktivitetsstatus 

Med «nåværende aktivitetsstatus» menes en persons aktuelle tilknytning til yrkesaktivitet basert på en referanseperiode på én 

uke, som kan være en spesifikk, nylig, fast kalenderuke eller siste hele kalenderuke, eller de sju siste dagene før tellingen. 

Med «arbeidsstyrke» menes alle personer som oppfyller kravene for å anses som sysselsatt eller arbeidsledig. 

Med «sysselsatt» menes alle personer som er 15 år eller eldre og som i løpet av referanseuken 

a) utførte minst én time arbeid for lønn eller fortjeneste betalt i kontanter eller naturalier, eller 

b) var midlertidig fraværende fra et arbeidsforhold hvor de tidligere hadde arbeidet og som de hadde en formell tilknytning til, 

eller fra selvstendig virksomhet. 

Lønnstakere som midlertidig ikke er i arbeid, skal anses for å være i lønnet arbeid forutsatt at de har en formell tilknytning til 

arbeidsplassen. Mulige årsaker til slikt midlertidig fravær er 

a) sykdom eller skade, 

b) fridager eller ferie, 

c) streik eller lockout, 

d) utdanningspermisjon, 

e) fødsels- eller foreldrepermisjon 

f) nedgang i yrkesaktivitet, 

g) midlertidig innstilling av arbeidet på grunn av dårlig vær, mekanisk eller elektrisk svikt eller mangel på råvarer eller 

drivstoff eller 

h) annet midlertidig fravær med eller uten permisjon.  
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Den formelle tilknytningen til arbeidsplassen skal fastsettes på bakgrunn av ett eller flere av følgende kriterier: 

a) fortsatt mottak av lønn, 

b) sikkerhet for å kunne vende tilbake til arbeidsplassen når den midlertidige ledighetsperioden er avsluttet, eller en avtale om 

datoen for å vende tilbake, 

c) varigheten av fraværet fra arbeidet, som, der det er relevant, kan tilsvare den perioden arbeidstakere kan motta ytelser uten 

plikt til å ta annet arbeid. 

Selvstendig næringsdrivende skal anses som «sysselsatte» dersom de har utført slikt arbeid i referanseuken, eller dersom de har 

vært midlertidig fraværende fra arbeidet og foretaket fortsetter å eksistere i mellomtiden. 

Arbeidende familiemedlemmer skal anses som «sysselsatte» på samme grunnlag som andre sysselsatte personer, dvs. 

uavhengig av antall timer de har arbeidet i referanseperioden. På samme måte skal personer som utfører oppgaver eller plikter 

knyttet til arbeidet til et familiemedlem i samme eller i en annen husholdning, også klassifiseres som sysselsatt. 

Med «arbeidsledig» menes alle personer som er 15 år eller eldre og som var 

a) «uten arbeid», dvs. var ikke i lønnet arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet i løpet av referanseuken, 

b) «tilgjengelig for arbeid», dvs. var tilgjengelig for lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet i løpet av referanseuken 

og i to påfølgende uker, 

c) «arbeidssøkende», dvs. hadde tatt konkrete skritt for å søke lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet innenfor en 

periode på fire uker som slutter med referanseuken. 

«Andre» omfatter personer utenfor arbeidsstyrken som mottar offentlig eller privat støtte, og alle andre personer som ikke 

omfattes av noen av ovennevnte kategorier. 

Ved valg av én aktivitetsstatus for hver person skal statusen «Sysselsatt» benyttes framfor «Arbeidsledig» og statusen 

«Arbeidsledig» benyttes framfor «Ikke yrkesaktiv». 

Ved valg av én aktivitetsstatus for hver person som ikke er yrkesaktiv for tiden, skal statusen «Personer under nasjonal 

minstealder for yrkesaktivitet» benyttes framfor «Mottakere av pensjonsytelser eller kapitalinntekt», statusen «Mottakere av 

pensjonsytelser eller kapitalinntekt» benyttes framfor «Studenter» og statusen «Studenter» benyttes framfor «Andre». 

Kategorien «Studenter» (CAS.H.2.3.) omfatter dermed elever i videregående utdanning og studenter i høyere utdanning som 

— har nådd den nasjonale minstealder for yrkesaktivitet, 

— ikke er yrkesaktive og 

— ikke er mottakere av pensjonsytelser eller kapitalinntekt. 

Nåværende aktivitetsstatus CAS.L. CAS.H. 

0. Sum 0. 0. 

1. Arbeidsstyrke 1. 1. 

 1.1. Sysselsatt 1.1. 1.1. 

 1.2. Arbeidsledig 1.2. 1.2. 

2. Ikke yrkesaktiv 2. 2. 

 2.1. Personer under nasjonal minstealder for yrkesaktivitet  2.1. 

 2.2. Mottakere av pensjonsytelser eller kapitalinntekt  2.2. 

 2.3. Studenter  2.3. 

 2.4. Andre  2.4. 

3. Ikke oppgitt 3. 3. 

Inndelingene for «Nåværende aktivitetsstatus» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer.  



Nr. 66/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

Variabel: Yrke 

Med «yrke» menes den type arbeid som utføres i et arbeidsforhold. «Type arbeid» beskriver arbeidets hovedoppgaver og  

-plikter. 

Plasseringen av en person i inndelingene for variablene «Yrke», «Næring» og «Yrkesstatus» skal gjøres på grunnlag av samme 

arbeidsforhold. Personer som har flere arbeidsforhold, skal tildeles yrke basert på sitt hovedarbeidsforhold, som skal bestemmes 

på grunnlag av 

1) den tid som tilbringes i arbeidsforholdet eller, dersom opplysningen ikke er tilgjengelig, 

2) mottatt inntekt. 

Personer som er 15 år eller eldre, og som var sysselsatte (dvs. klassifisert under «Nåværende aktivitetsstatus» (CAS) som 

«Sysselsatt» (CAS.L. og CAS.H.1.1)) i referanseuken, skal klassifiseres i bare én av kategoriene OCC.1.–OCC.11. 

Personer under 15 år samt personer som er 15 år eller eldre, og som var 

— arbeidsledige i referanseuken («Nåværende aktivitetsstatus» – «Arbeidsledig» (CAS.L.1.2)), eller som 

— ikke var yrkesaktive («Nåværende aktivitetsstatus – «Ikke yrkesaktiv» (CAS.L. og CAS.H.2.)), skal klassifiseres under 

«Ikke relevant» (OCC.12.). 

Dersom benevningen av kategorier i gjeldende ISCO-standard per 1. januar 2021 avviker fra den som er oppgitt i kategoriene 

OCC.2.–OCC.11., skal benevningen i ISCO-standarden som gjelder 1. januar 2021, benyttes. 

Yrke OCC. 

0. Sum 0. 

1. Ledere 1. 

2. Akademiske yrker 2. 

3. Høyskoleyrker 3. 

4. Kontoryrker 4. 

5. Salgs- og serviceyrker 5. 

6. Bønder, fiskere mv. 6. 

7. Håndverkere 7. 

8. Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 8. 

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv. 9. 

10. Militære yrker 10. 

11. Ikke oppgitt 11. 

12. Ikke relevant 12. 

Inndelingen «Yrke» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Næring 

Med «næring» menes den type produksjon eller aktivitet som foregår ved den virksomhet eller lignende enhet hvor en sysselsatt 

person utfører sitt arbeid. For personer som er rekruttert og ansatt av et foretak, men som faktisk har sitt arbeidssted i et annet 

foretak («vikarer», «utplasserte arbeidstakere»), skal næringen i den virksomhet eller lignende enhet der personen faktisk 

utfører sitt arbeid, angis. 

Plasseringen av en person i inndelingene for variablene «Yrke», «Næring» og «Yrkesstatus» skal gjøres på grunnlag av samme 

arbeidsforhold. Personer som har flere arbeidsforhold, skal tildeles næring basert på sitt hovedarbeidsforhold, som skal 

bestemmes på grunnlag av 

— den tid som tilbringes i arbeidsforholdet eller, dersom opplysningen ikke er tilgjengelig, 

— mottatt inntekt.  
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Personer som er 15 år eller eldre, og som var sysselsatte (dvs. klassifisert under «Nåværende aktivitetsstatus» (CAS) som 

«Sysselsatt» (CAS.L. og CAS.H.1.1)) i referanseuken, skal klassifiseres i bare én av kategoriene IND.1.–IND.11. 

Personer under 15 år samt personer som er 15 år eller eldre, og som var 

— arbeidsledige i referanseuken («Nåværende aktivitetsstatus» – «Arbeidsledig» (CAS.L. og CAS.H.1.2)), eller som  

— ikke var yrkesaktive («Nåværende aktivitetsstatus – «Ikke yrkesaktiv» (CAS.L. og CAS.H.2.)), skal klassifiseres under 

«Ikke relevant» (IND.12.). 

Næring IND.L. IND.H. 

0. Sum 0. 0. 

1. Jordbruk, skogbruk og fiske 1. 1. 

2 Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 2. 2. 

 2.1. Bergverksdrift og utvinning  2.1. 

 2.2. Produksjon  2.2. 

 2.3. Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning  2.3. 

 2.4 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet  2.4. 

3. Bygge- og anleggsvirksomhet 3. 3. 

4. Engros- og detaljhandel, transport og lagring, overnattings- og serveringsvirksomhet 4. 4. 

 4.1 Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner  4.1. 

 4.2 Transport og lagring  4.2. 

 4.3 Overnattings- og serveringsvirksomhet  4.3. 

5. Informasjon og kommunikasjon 5. 5. 

6. Finansierings- og forsikringsvirksomhet 6. 6. 

7. Omsetning og drift av fast eiendom 7. 7. 

8. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting 8. 8. 

 8.1. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting  8.1. 

 8.2. Forretningsmessig tjenesteyting  8.2. 

9. Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 9. 9. 

 9.1. Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning  9.1. 

 9.2. Undervisning  9.2. 

 9.3. Helse- og sosialtjenester  9.3. 
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Næring IND.L. IND.H. 

10. Andre tjenester 10. 10. 

 10.1. Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter  10.1. 

 10.2. Annen tjenesteyting  10.2. 

 10.3. Lønnet arbeid i private husholdninger, private husholdningers produksjon av 

diverse varer og tjenester til eget bruk 

 10.3. 

 10.4. Internasjonale organisasjoner og organer  10.4. 

11. Ikke oppgitt 11. 11. 

12. Ikke relevant 12. 12. 

Dersom benevningen av kategorier i gjeldende NACE-standard per 1. januar 2021 avviker fra den som er oppgitt i kategoriene 

IND.1.–IND.10., skal benevningen i NACE-standarden som gjelder 1. januar 2021, benyttes. 

Inndelingen «Næring» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Yrkesstatus 

Med «lønnstaker» menes en person som er i «lønnet arbeid», dvs. har et arbeid hvor en arbeidsavtale eksplisitt eller implisitt gir 

vedkommende en grunnlønn som er uavhengig av inntektene til enheten vedkommende arbeider for (denne enhet kan være et 

selskap, en ideell organisasjon, et offentlig organ eller en husholdning). Personer i «lønnet arbeid» mottar vanligvis lønn, men 

kan få betalt i form av salgsprovisjon, akkordlønn, bonuser eller betaling i naturalia, som mat, bolig eller opplæring. Noen eller 

alle verktøy, driftsmidler, informasjonssystemer og/eller lokaler som benyttes av lønnstakeren, kan være eid av andre, og 

lønnstakeren kan arbeide under direkte oppsyn av eller i henhold til retningslinjer utarbeidet av eieren/eierne eller av personer 

sysselsatt av eieren/eierne. 

Med «arbeidsgiver» menes en person som arbeider for egen regning eller sammen med et begrenset antall partnere, som driver 

virksomhet som selvstendig næringsdrivende, og som i denne egenskap har engasjert én eller flere personer som «lønnstakere» 

på kontinuerlig basis (inkludert i referanseuken). Arbeidsgiveren treffer beslutningene om foretakets drift eller delegerer slike 

beslutninger, men forblir ansvarlig for foretakets ve og vel. 

Dersom en person er både arbeidsgiver og lønnstaker, skal vedkommende bare klassifiseres i én gruppe i henhold til 

— den tid som tilbringes i arbeidsforholdet eller, dersom opplysningen ikke er tilgjengelig, 

— mottatt inntekt. 

Med «selvstendig næringsdrivende uten ansatte» menes en person som arbeider for egen regning eller sammen med én eller 

flere partnere, som driver virksomhet som selvstendig næringsdrivende, og som ikke har engasjert «lønnstakere» på 

kontinuerlig basis (inkludert i referanseuken). 

«Andre sysselsatte» omfatter personer som er «arbeidende familiemedlemmer» og «medlemmer av produsentsamvirker». 

Med «arbeidende familiemedlem» menes en person som 

— driver selvstendig næringsvirksomhet i en markedsorientert virksomhet som drives av et familiemedlem som bor i samme 

husholdning, og som 

— ikke kan betraktes som partner (dvs. arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende) fordi forpliktelsene i forbindelse med 

driften av foretaket når det gjelder arbeidstid eller andre faktorer som bestemmes av nasjonale forhold, ikke kan 

sammenlignes med foretakslederens. 

Med «medlem av produsentsamvirke» menes en person som driver virksomhet som selvstendig næringsdrivende i et foretak 

som er organisert som et samvirke, og hvor hvert medlem deltar på like vilkår som de øvrige medlemmene når det gjelder å 

bestemme organiseringen av produksjon, salg og/eller annet arbeid, investeringer og fordelingen av overskuddet blant 

medlemmene.  
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Plasseringen av en person i inndelingene for variablene «Yrke», «Næring» og «Yrkesstatus» skal gjøres på grunnlag av samme 

arbeidsforhold. Personer som har flere arbeidsforhold, skal tildeles yrkesstatus basert på sitt hovedarbeidsforhold, som skal 

bestemmes på grunnlag av 

— den tid som tilbringes i arbeidsforholdet eller, dersom opplysningen ikke er tilgjengelig, 

— mottatt inntekt. 

Personer som er 15 år eller eldre, og som var sysselsatte (dvs. klassifisert under «Nåværende aktivitetsstatus» (CAS) som 

«Sysselsatt» (CAS.L. og CAS.H.1.1)) i referanseuken, skal klassifiseres i bare én av kategoriene SIE.1.–SIE.5 i henhold til 

yrkesstatus. 

Personer under 15 år samt personer som er 15 år eller eldre, og som var 

— arbeidsledige i referanseuken («Nåværende aktivitetsstatus» – «Arbeidsledig» (CAS.L.1.2. og CAS.H.1.2)), eller som 

— ikke var yrkesaktive («Nåværende aktivitetsstatus – «Ikke yrkesaktiv» (CAS.L.2. og CAS.H.2.)), skal klassifiseres under 

«Ikke relevant» (SIE.6.). 

Yrkesstatus SIE. 

0. Sum 0. 

1. Lønnstakere 1. 

2. Arbeidsgivere 2. 

3. Selvstendig næringsdrivende uten ansatte 3. 

4. Andre sysselsatte 4. 

5. Ikke oppgitt 5. 

6. Ikke relevant 6. 

Inndelingen «Yrkesstatus» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Utdanningsnivå 

Utdanningsnivå viser til det høyeste nivå av fullført utdanning i utdanningssystemet i den stat der utdanningen fant sted. Det 

skal tas hensyn til all utdanning som er relevant for fullføringen av et nivå, selv om utdanningen fant sted utenfor skoler og 

universiteter. 

Personer som er 15 år eller eldre, skal klassifiseres i bare én av kategoriene EDU.1.–EDU.10., i henhold til utdanningsnivå 

(høyeste fullførte nivå). Personer under 15 år skal klassifiseres under «Ikke relevant» (EDU.11.). 

EDU.1. viser til personer som ikke har fullført ISCED-nivå 1. Dette omfatter personer som aldri har deltatt i et 

utdanningsprogram, som har deltatt i en form for førskoleundervisning (definert som ISCED-nivå 0 i klassifiseringen av 

utdanningsprogrammer), eller som har deltatt i en form for grunnskoleutdanning, men som ikke har fullført ISCED-nivå 1. 

Dersom benevningen av kategorier i gjeldende ISCED-standard per 1. januar 2021 avviker fra den som er oppgitt i kategoriene 

EDU.2.–EDU.9., skal benevningen i ISCED-standarden som gjelder 1. januar 2021, benyttes. 

Utdanningsnivå (høyeste fullførte nivå) EDU. 

0. Sum 0. 

1. ISCED-nivå 0: Mindre enn grunnskoleutdanning 1. 

2. ISCED-nivå 1: Grunnskoleutdanning, barnetrinn 2. 

3. ISCED-nivå 2: Grunnskoleutdanning, ungdomstrinn 3. 
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Utdanningsnivå (høyeste fullførte nivå) EDU. 

4. ISCED-nivå 3: Videregående utdanning 4. 

5. ISCED-nivå 4: Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå 5. 

6. ISCED-nivå 5: Høyere utdanning av kort varighet 6. 

7. ISCED-nivå 6: Bachelorgrad eller tilsvarende nivå 7. 

8. ISCED-nivå 7: Mastergrad eller tilsvarende nivå 8. 

9. ISCED-nivå 8: Doktorgrad eller tilsvarende nivå 9. 

10. Ikke oppgitt (av personer som er 15 år eller eldre) 10. 

11. Ikke relevant (personer under 15 år) 11. 

Inndelingen «Utdanningsnivå (høyeste fullførte nivå)» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder 

personer. 

Variabel: Fødselsstat/fødested 

Opplysninger om «Fødested» skal samles inn i henhold til mors vanlige bosted på fødselstidspunktet eller, dersom 

opplysningen ikke er tilgjengelig, stedet hvor fødselen fant sted. 

Opplysninger om fødselsstat skal samles inn på grunnlag av gjeldende internasjonale grenser 1. januar 2021. 

Med «EU-medlemsstat» menes en stat som er medlem av Den europeiske union 1. januar 2021. 

Fødselsstat/fødested POB.L. POB.M. POB.H. 

0. Sum 0. 0. 0. 

1. Fødested i innberettende stat 1. 1. 1. 

2. Fødested ikke i innberettende stat 2. 2. 2. 

 2.1. Annen EU-medlemsstat 2.1. 2.1. 2.1. 

  2.1.01. Belgia   2.1.01. 

  2.1.02. Bulgaria   2.1.02. 

  2.1.03. Tsjekkia   2.1.03. 

  2.1.04. Danmark   2.1.04. 

  2.1.05. Tyskland   2.1.05. 

  2.1.06. Estland   2.1.06. 

  2.1.07. Irland   2.1.07. 

  2.1.08. Hellas   2.1.08. 

  2.1.09. Spania   2.1.09. 

  2.1.10. Frankrike   2.1.10. 

  2.1.11. Kroatia   2.1.11. 

  2.1.12. Italia   2.1.12. 

  2.1.13. Kypros   2.1.13. 
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Fødselsstat/fødested POB.L. POB.M. POB.H. 

  2.1.14. Latvia   2.1.14. 

  2.1.15. Litauen   2.1.15. 

  2.1.16. Luxembourg   2.1.16. 

  2.1.17. Ungarn   2.1.17. 

  2.1.18. Malta   2.1.18. 

  2.1.19. Nederland   2.1.19. 

  2.1.20. Østerrike   2.1.20. 

  2.1.21. Polen   2.1.21. 

  2.1.22. Portugal   2.1.22. 

  2.1.23. Romania   2.1.23. 

  2.1.24. Slovenia   2.1.24. 

  2.1.25. Slovakia   2.1.25. 

  2.1.26. Finland   2.1.26. 

  2.1.27. Sverige   2.1.27. 

  2.1.28. Det forente kongerike   2.1.28. 

 2.2. Annet sted 2.2. 2.2. 2.2. 

  2.2.1. Annet sted i Europa  2.2.1. 2.2.1. 

   2.2.1.01. Albania   2.2.1.01. 

   2.2.1.02. Andorra   2.2.1.02. 

   2.2.1.03. Hviterussland   2.2.1.03. 

   2.2.1.04. Den tidligere jugoslaviske republikken 

Makedonia 

  2.2.1.04. 

   2.2.1.05. Island   2.2.1.05. 

   2.2.1.06. Kosovo(*)   2.2.1.06. 

   2.2.1.07. Liechtenstein   2.2.1.07. 

   2.2.1.08. Moldova   2.2.1.08. 

   2.2.1.09. Monaco   2.2.1.09. 

   2.2.1.10.. Montenegro   2.2.1.10.. 

   2.2.1.11. Norge   2.2.1.11. 

   2.2.1.12. Bosnia-Hercegovina   2.2.1.12. 

   2.2.1.13. Russland   2.2.1.13. 

   2.2.1.14. San Marino   2.2.1.14. 

   2.2.1.15. Serbia   2.2.1.15. 



Nr. 66/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

Fødselsstat/fødested POB.L. POB.M. POB.H. 

   2.2.1.16. Sveits   2.2.1.16. 

   2.2.1.17. Tyrkia   2.2.1.17. 

   2.2.1.18. Ukraina   2.2.1.18. 

   2.2.1.19. Vatikanstaten   2.2.1.19. 

   2.2.1.20. Færøyene   2.2.1.20. 

   2.2.1.21. Gibraltar   2.2.1.21. 

   2.2.1.22. Guernsey   2.2.1.22. 

   2.2.1.23. Isle of Man   2.2.1.23. 

   2.2.1.24. Jersey   2.2.1.24. 

   2.2.1.25. Sark   2.2.1.25. 

   2.2.1.26. Annen stat i Europa   2.2.1.26. 

  2.2.2. Afrika  2.2.2. 2.2.2. 

   2.2.2.01. Algerie   2.2.2.01. 

   2.2.2.02. Angola   2.2.2.02. 

   2.2.2.03. Benin   2.2.2.03. 

   2.2.2.04. Botswana   2.2.2.04. 

   2.2.2.05. Burkina Faso   2.2.2.05. 

   2.2.2.06. Burundi   2.2.2.06. 

   2.2.2.07. Kamerun   2.2.2.07. 

   2.2.2.08. Kapp Verde   2.2.2.08. 

   2.2.2.09. Den sentralafrikanske republikk   2.2.2.09. 

   2.2.2.10. Tsjad   2.2.2.10. 

   2.2.2.11. Komorene   2.2.2.11. 

   2.2.2.12. Kongo   2.2.2.12. 

   2.2.2.13. Elfenbenskysten   2.2.2.13. 

   2.2.2.14. Den demokratiske republikk Kongo   2.2.2.14. 

   2.2.2.15. Djibouti   2.2.2.15. 

   2.2.2.16. Egypt   2.2.2.16. 

   2.2.2.17. Ekvatorial-Guinea   2.2.2.17. 

   2.2.2.18. Eritrea   2.2.2.18. 

   2.2.2.19. Etiopia   2.2.2.19. 

   2.2.2.20. Gabon   2.2.2.20. 
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Fødselsstat/fødested POB.L. POB.M. POB.H. 

   2.2.2.21. Gambia   2.2.2.21. 

   2.2.2.22. Ghana   2.2.2.22. 

   2.2.2.23. Guinea   2.2.2.23. 

   2.2.2.24. Guinea-Bissau   2.2.2.24. 

   2.2.2.25. Kenya   2.2.2.25. 

   2.2.2.26. Lesotho   2.2.2.26. 

   2.2.2.27. Liberia   2.2.2.27. 

   2.2.2.28. Libya   2.2.2.28. 

   2.2.2.29. Madagaskar   2.2.2.29. 

   2.2.2.30. Malawi   2.2.2.30. 

   2.2.2.31. Mali   2.2.2.31. 

   2.2.2.32. Mauritania   2.2.2.32. 

   2.2.2.33. Mauritius   2.2.2.33. 

   2.2.2.34. Marokko   2.2.2.34. 

   2.2.2.35. Mosambik   2.2.2.35. 

   2.2.2.36. Namibia   2.2.2.36. 

   2.2.2.37. Niger   2.2.2.37. 

   2.2.2.38. Nigeria   2.2.2.38. 

   2.2.2.39. Rwanda   2.2.2.39. 

   2.2.2.40. St. Helena   2.2.2.40. 

   2.2.2.41. São Tomé og Príncipe   2.2.2.41. 

   2.2.2.42. Senegal   2.2.2.42. 

   2.2.2.43. Seychellene   2.2.2.43. 

   2.2.2.44. Sierra Leone   2.2.2.44. 

   2.2.2.45. Somalia   2.2.2.45. 

   2.2.2.46. Sør-Afrika   2.2.2.46. 

   2.2.2.47. Sudan   2.2.2.47. 

   2.2.2.48. Sør-Sudan   2.2.2.48. 

   2.2.2.49. Swaziland   2.2.2.49. 

   2.2.2.50. Togo   2.2.2.50. 

   2.2.2.51. Tunisia   2.2.2.51. 

   2.2.2.52. Uganda   2.2.2.52. 
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   2.2.2.53. Tanzania   2.2.2.53. 

   2.2.2.54. Vest-Sahara   2.2.2.54. 

   2.2.2.55. Zambia   2.2.2.55. 

   2.2.2.56. Zimbabwe   2.2.2.56. 

   2.2.2.57. Annen stat i Afrika   2.2.2.57. 

  2.2.3. Karibia, Sør- eller Mellom-Amerika  2.2.3. 2.2.3. 

   2.2.3.01. Anguilla   2.2.3.01. 

   2.2.3.02. Antigua og Barbuda   2.2.3.02. 

   2.2.3.03. Argentina   2.2.3.03. 

   2.2.3.04. Aruba   2.2.3.04. 

   2.2.3.05. Bahamas   2.2.3.05. 

   2.2.3.06. Barbados   2.2.3.06. 

   2.2.3.07. Belize   2.2.3.07. 

   2.2.3.08. Bolivia   2.2.3.08. 

   2.2.3.09. Brasil   2.2.3.09. 

   2.2.3.10. De britiske jomfruøyene   2.2.3.10. 

   2.2.3.11. Caymanøyene   2.2.3.11. 

   2.2.3.12. Chile   2.2.3.12. 

   2.2.3.13. Colombia   2.2.3.13. 

   2.2.3.14. Costa Rica   2.2.3.14. 

   2.2.3.15. Cuba   2.2.3.15. 

   2.2.3.16. Curaçao   2.2.3.16. 

   2.2.3.17. Dominica   2.2.3.17. 

   2.2.3.18. Den dominikanske republikk   2.2.3.18. 

   2.2.3.19. Ecuador   2.2.3.19. 

   2.2.3.20. El Salvador   2.2.3.20. 

   2.2.3.21. Falklandsøyene (Malvinas)   2.2.3.21. 

   2.2.3.22. Grenada   2.2.3.22. 

   2.2.3.23. Guatemala   2.2.3.23. 

   2.2.3.24. Guyana   2.2.3.24. 

   2.2.3.25. Haiti   2.2.3.25. 

   2.2.3.26. Honduras   2.2.3.26. 
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   2.2.3.27. Jamaica   2.2.3.27. 

   2.2.3.28. Mexico   2.2.3.28. 

   2.2.3.29. Montserrat   2.2.3.29. 

   2.2.3.30. Nicaragua   2.2.3.30. 

   2.2.3.31. Panama   2.2.3.31. 

   2.2.3.32. Paraguay   2.2.3.32. 

   2.2.3.33. Peru   2.2.3.33. 

   2.2.3.34. Saint-Barthélemy   2.2.3.34. 

   2.2.3.35. Saint Kitts og Nevis   2.2.3.35. 

   2.2.3.36. Saint Lucia   2.2.3.36. 

   2.2.3.37. Saint-Martin (FR)   2.2.3.37. 

   2.2.3.38. Sint Maarten (NL)   2.2.3.38. 

   2.2.3.39. Saint Vincent og Grenadinene   2.2.3.39. 

   2.2.3.40. Surinam   2.2.3.40. 

   2.2.3.41. Trinidad og Tobago   2.2.3.41. 

   2.2.3.42. Turks- og Caicosøyene   2.2.3.42. 

   2.2.3.43. Uruguay   2.2.3.43. 

   2.2.3.44. Venezuela   2.2.3.44. 

   2.2.3.45. Andre stater i Karibia, Sør- eller Mellom-

Amerika 

  2.2.3.45. 

  2.2.4. Nord-Amerika  2.2.4. 2.2.4. 

   2.2.4.01. Canada   2.2.4.01. 

   2.2.4.02. Grønland   2.2.4.02. 

   2.2.4.03. De forente stater   2.2.4.03. 

   2.2.4.04. Bermuda   2.2.4.04. 

   2.2.4.05. Saint Pierre og Miquelon   2.2.4.05. 

   2.2.4.06. Annen stat i Nord-Amerika   2.2.4.06. 

  2.2.5. Asia  2.2.5. 2.2.5. 

   2.2.5.01. Afghanistan   2.2.5.01. 

   2.2.5.02. Armenia   2.2.5.02. 

   2.2.5.03. Aserbajdsjan   2.2.5.03. 

   2.2.5.04. Bahrain   2.2.5.04. 

   2.2.5.05. Bangladesh   2.2.5.05. 
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   2.2.5.06. Bhutan   2.2.5.06. 

   2.2.5.07. Brunei Darussalam   2.2.5.07. 

   2.2.5.08. Kambodsja   2.2.5.08. 

   2.2.5.09. Kina   2.2.5.09. 

   2.2.5.10. Georgia   2.2.5.10. 

   2.2.5.11. India   2.2.5.11. 

   2.2.5.12. Indonesia   2.2.5.12. 

   2.2.5.13. Irak   2.2.5.13. 

   2.2.5.14. Iran   2.2.5.14. 

   2.2.5.15. Israel   2.2.5.15. 

   2.2.5.16. Japan   2.2.5.16. 

   2.2.5.17. Jordan   2.2.5.17. 

   2.2.5.18. Kasakhstan   2.2.5.18. 

   2.2.5.19. Nord-Korea   2.2.5.19. 

   2.2.5.20. Sør-Korea   2.2.5.20. 

   2.2.5.21. Kuwait   2.2.5.21. 

   2.2.5.22. Kirgisistan   2.2.5.22. 

   2.2.5.23. Laos   2.2.5.23. 

   2.2.5.24. Libanon   2.2.5.24. 

   2.2.5.25. Malaysia   2.2.5.25. 

   2.2.5.26. Maldivene   2.2.5.26. 

   2.2.5.27. Mongolia   2.2.5.27. 

   2.2.5.28. Myanmar   2.2.5.28. 

   2.2.5.29. Nepal   2.2.5.29. 

   2.2.5.30. Oman   2.2.5.30. 

   2.2.5.31. Pakistan   2.2.5.31. 

   2.2.5.32. Filippinene   2.2.5.32. 

   2.2.5.33. Qatar   2.2.5.33. 

   2.2.5.34. Saudi-Arabia   2.2.5.34. 

   2.2.5.35. Singapore   2.2.5.35. 

   2.2.5.36. Sri Lanka   2.2.5.36. 

   2.2.5.37. Syria   2.2.5.37. 
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   2.2.5.38. Taiwan   2.2.5.38. 

   2.2.5.39. Tadsjikistan   2.2.5.39. 

   2.2.5.40. Thailand   2.2.5.40. 

   2.2.5.41. Øst-Timor   2.2.5.41. 

   2.2.5.42. Turkmenistan   2.2.5.42. 

   2.2.5.43. De forente arabiske emirater   2.2.5.43. 

   2.2.5.44. Usbekistan   2.2.5.44. 

   2.2.5.45. Vietnam   2.2.5.45. 

   2.2.5.46. Palestina   2.2.5.46. 

   2.2.5.47. Jemen   2.2.5.47. 

   2.2.5.48. Annen stat i Asia   2.2.5.48. 

  2.2.6. Oseania  2.2.6. 2.2.6. 

   2.2.6.01. Australia   2.2.6.01. 

   2.2.6.02. Mikronesiaføderasjonen   2.2.6.02. 

   2.2.6.03. Cookøyene (NZ)   2.2.6.03. 

   2.2.6.04. Fiji   2.2.6.04. 

   2.2.6.05. Fransk Polynesia   2.2.6.05. 

   2.2.6.06. De franske sørlige territorier   2.2.6.06. 

   2.2.6.07. Kiribati   2.2.6.07. 

   2.2.6.08. Marshalløyene   2.2.6.08. 

   2.2.6.09. Nauru   2.2.6.09. 

   2.2.6.10. Ny-Caledonia   2.2.6.10. 

   2.2.6.11. New Zealand   2.2.6.11. 

   2.2.6.12. Palau   2.2.6.12. 

   2.2.6.13. Papua Ny-Guinea   2.2.6.13. 

   2.2.6.14. Samoa   2.2.6.14. 

   2.2.6.15. Salomonøyene   2.2.6.15. 

   2.2.6.16. Tonga   2.2.6.16. 

   2.2.6.17. Tuvalu   2.2.6.17. 

   2.2.6.18. Pitcairn   2.2.6.18. 

   2.2.6.19. Vanuatu   2.2.6.19. 
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   2.2.6.20. Wallis og Futuna   2.2.6.20. 

   2.2.6.21. Annen stat i Oseania   2.2.6.21. 

3. Annet 3. 3. 3. 

4. Ikke oppgitt 4. 4. 4. 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

Inndelingene for «Fødselsstat/fødested» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Listen over stater i inndelingen «Fødselsstat/fødested» gjelder bare for statistiske formål. 

Variabel: Statstilhørighet 

Med «statsborgerskap» menes det særlige rettslige bånd mellom en enkeltperson og vedkommendes stat som er ervervet gjennom 

fødsel eller naturalisering, enten gjennom erklæring, valg, ekteskap eller på annen måte i henhold til nasjonal lovgivning. 

En person med to eller flere statsborgerskap skal bare tildeles én statstilhørighet, som skal fastsettes på følgende måte: 

1. innberettende stat eller 

2. dersom personen ikke har statsborgerskap i innberettende stat, annen EU-medlemsstat eller 

3. dersom personen ikke har statsborgerskap i en annen medlemsstat, annen stat utenfor EU. 

I tilfeller med dobbelt statsborgerskap hvor begge stater er innenfor Den europeiske union, men ingen er innberettende stat, skal 

medlemsstatene avgjøre statstilhørighet. 

Med «EU-medlemsstat» menes en stat som er medlem av Den europeiske union 1. januar 2021. 

For innberettende stater som er medlemsstater i EU, skal underkategorien under kategorien «Ikke statsborgerskap i innberettende 

stat, men i annen EU-medlemsstat» (COC.H.2.1.) som viser til deres medlemsstat, ikke benyttes. For innberettende stater som ikke 

er medlemsstater i EU, skal kategorien «Ikke statsborgerskap i innberettende stat, men i annen EU-medlemsstat» (COC.L.2.1., 

COC.M.2.1., COC.H.2.1.) endres til «Statsborgerskap i EU-medlemsstat». 

Personer som verken er statsborgere i en stat eller statsløse, og som har noen, men ikke alle rettigheter og plikter forbundet med 

statsborgerskap, skal klassifiseres under «Anerkjente ikke-statsborgere» (COC.H.2.2.1.20.). 

Statstilhørighet COC.L. COC.M. COC.H. 

0. Sum 0. 0. 0. 

1. Statsborgerskap i innberettende stat 1. 1. 1. 

2. Ikke statsborgerskap i innberettende stat 2. 2. 2. 

 2.1. Ikke statsborgerskap i innberettende stat, men i annen EU-medlemsstat 2.1. 2.1. 2.1. 

  2.1.01. Belgia   2.1.01. 

  2.1.02. Bulgaria   2.1.02. 

  2.1.03. Tsjekkia   2.1.03. 

  2.1.04. Danmark   2.1.04. 

  2.1.05. Tyskland   2.1.05. 
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  2.1.06. Estland   2.1.06. 

  2.1.07. Irland   2.1.07. 

  2.1.08. Hellas   2.1.08. 

  2.1.09. Spania   2.1.09. 

  2.1.10. Frankrike   2.1.10. 

  2.1.11. Kroatia   2.1.11. 

  2.1.12. Italia   2.1.12. 

  2.1.13. Kypros   2.1.13. 

  2.1.14. Latvia   2.1.14. 

  2.1.15. Litauen   2.1.15. 

  2.1.16. Luxembourg   2.1.16. 

  2.1.17. Ungarn   2.1.17. 

  2.1.18. Malta   2.1.18. 

  2.1.19. Nederland   2.1.19. 

  2.1.20. Østerrike   2.1.20. 

  2.1.21. Polen   2.1.21. 

  2.1.22. Portugal   2.1.22. 

  2.1.23. Romania   2.1.23. 

  2.1.24. Slovenia   2.1.24. 

  2.1.25. Slovakia   2.1.25. 

  2.1.26. Finland   2.1.26. 

  2.1.27. Sverige   2.1.27. 

  2.1.28. Det forente kongerike   2.1.28. 

 2.2. Statsborgerskap i stat utenfor EU 2.2. 2.2. 2.2. 

  2.2.1. Annen europeisk stat  2.2.1. 2.2.1. 

   2.2.1.01. Albania   2.2.1.01. 

   2.2.1.02. Andorra   2.2.1.02. 

   2.2.1.03. Hviterussland   2.2.1.03. 

   2.2.1.04. Den tidligere jugoslaviske republikken 

Makedonia 

  2.2.1.04. 

   2.2.1.05. Island   2.2.1.05. 

   2.2.1.06. Kosovo(*)   2.2.1.06. 

   2.2.1.07. Liechtenstein   2.2.1.07. 
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   2.2.1.08. Moldova   2.2.1.08. 

   2.2.1.09. Monaco   2.2.1.09. 

   2.2.1.10. Montenegro   2.2.1.10. 

   2.2.1.11. Norge   2.2.1.11. 

   2.2.1.12. Bosnia-Hercegovina   2.2.1.12. 

   2.2.1.13. Russland   2.2.1.13. 

   2.2.1.14. San Marino   2.2.1.14. 

   2.2.1.15. Serbia   2.2.1.15. 

   2.2.1.16. Sveits   2.2.1.16. 

   2.2.1.17. Tyrkia   2.2.1.17. 

   2.2.1.18. Ukraina   2.2.1.18. 

   2.2.1.19. Vatikanstaten   2.2.1.19. 

   2.2.1.20. Anerkjente ikke-statsborgere   2.2.1.20. 

   2.2.1.21. Annen stat i Europa   2.2.1.21. 

  2.2.2. Stat i Afrika  2.2.2. 2.2.2. 

   2.2.2.01. Algerie   2.2.2.01. 

   2.2.2.02. Angola   2.2.2.02. 

   2.2.2.03. Benin   2.2.2.03. 

   2.2.2.04. Botswana   2.2.2.04. 

   2.2.2.05. Burkina Faso   2.2.2.05. 

   2.2.2.06. Burundi   2.2.2.06. 

   2.2.2.07. Kamerun   2.2.2.07. 

   2.2.2.08. Kapp Verde   2.2.2.08. 

   2.2.2.09. Den sentralafrikanske republikk   2.2.2.09. 

   2.2.2.10. Tsjad   2.2.2.10. 

   2.2.2.11. Komorene   2.2.2.11. 

   2.2.2.12. Kongo   2.2.2.12. 

   2.2.2.13. Elfenbenskysten   2.2.2.13. 

   2.2.2.14. Den demokratiske republikk Kongo   2.2.2.14. 

   2.2.2.15. Djibouti   2.2.2.15. 

   2.2.2.16. Egypt   2.2.2.16. 

   2.2.2.17. Ekvatorial-Guinea   2.2.2.17. 
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   2.2.2.18. Eritrea   2.2.2.18. 

   2.2.2.19. Etiopia   2.2.2.19. 

   2.2.2.20. Gabon   2.2.2.20. 

   2.2.2.21. Gambia   2.2.2.21. 

   2.2.2.22. Ghana   2.2.2.22. 

   2.2.2.23. Guinea   2.2.2.23. 

   2.2.2.24. Guinea-Bissau   2.2.2.24. 

   2.2.2.25. Kenya   2.2.2.25. 

   2.2.2.26. Lesotho   2.2.2.26. 

   2.2.2.27. Liberia   2.2.2.27. 

   2.2.2.28. Libya   2.2.2.28. 

   2.2.2.29. Madagaskar   2.2.2.29. 

   2.2.2.30. Malawi   2.2.2.30. 

   2.2.2.31. Mali   2.2.2.31. 

   2.2.2.32. Mauritania   2.2.2.32. 

   2.2.2.33. Mauritius   2.2.2.33. 

   2.2.2.34. Marokko   2.2.2.34. 

   2.2.2.35. Mosambik   2.2.2.35. 

   2.2.2.36. Namibia   2.2.2.36. 

   2.2.2.37. Niger   2.2.2.37. 

   2.2.2.38. Nigeria   2.2.2.38. 

   2.2.2.39. Rwanda   2.2.2.39. 

   2.2.2.40. São Tomé og Príncipe   2.2.2.40. 

   2.2.2.41. Senegal   2.2.2.41. 

   2.2.2.42. Seychellene   2.2.2.42. 

   2.2.2.43. Sierra Leone   2.2.2.43. 

   2.2.2.44. Somalia   2.2.2.44. 

   2.2.2.45. Sør-Afrika   2.2.2.45. 

   2.2.2.46. Sudan   2.2.2.46. 

   2.2.2.47. Sør-Sudan   2.2.2.47. 

   2.2.2.48. Swaziland   2.2.2.48. 

   2.2.2.49. Togo   2.2.2.49. 
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   2.2.2.50. Tunisia   2.2.2.50. 

   2.2.2.51. Uganda   2.2.2.51. 

   2.2.2.52. Tanzania   2.2.2.52. 

   2.2.2.53. Vest-Sahara   2.2.2.53. 

   2.2.2.54. Zambia   2.2.2.54. 

   2.2.2.55. Zimbabwe   2.2.2.55. 

   2.2.2.56. Annen stat i Afrika   2.2.2.56. 

  2.2.3. Stat i Karibia, Sør- eller Mellom-Amerika  2.2.3. 2.2.3. 

   2.2.3.01. Antigua og Barbuda   2.2.3.01. 

   2.2.3.02. Argentina   2.2.3.02. 

   2.2.3.03. Aruba   2.2.3.03. 

   2.2.3.04. Bahamas   2.2.3.04. 

   2.2.3.05. Barbados   2.2.3.05. 

   2.2.3.06. Belize   2.2.3.06. 

   2.2.3.07. Bolivia   2.2.3.07. 

   2.2.3.08. Brasil   2.2.3.08. 

   2.2.3.09. Chile   2.2.3.09. 

   2.2.3.10. Colombia   2.2.3.10. 

   2.2.3.11. Costa Rica   2.2.3.11. 

   2.2.3.12. Cuba   2.2.3.12. 

   2.2.3.13. Curaçao   2.2.3.13. 

   2.2.3.14. Dominica   2.2.3.14. 

   2.2.3.15. Den dominikanske republikk   2.2.3.15. 

   2.2.3.16. Ecuador   2.2.3.16. 

   2.2.3.17. El Salvador   2.2.3.17. 

   2.2.3.18. Grenada   2.2.3.18. 

   2.2.3.19. Guatemala   2.2.3.19. 

   2.2.3.20. Guyana   2.2.3.20. 

   2.2.3.21. Haiti   2.2.3.21. 

   2.2.3.22. Honduras   2.2.3.22. 

   2.2.3.23. Jamaica   2.2.3.23. 

   2.2.3.24. Mexico   2.2.3.24. 
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   2.2.3.25. Nicaragua   2.2.3.25. 

   2.2.3.26. Panama   2.2.3.26. 

   2.2.3.27. Paraguay   2.2.3.27. 

   2.2.3.28. Peru   2.2.3.28. 

   2.2.3.29. Saint Kitts og Nevis   2.2.3.29. 

   2.2.3.30. Saint Lucia   2.2.3.30. 

   2.2.3.31. Sint Maarten (NL)   2.2.3.31. 

   2.2.3.32. Saint Vincent og Grenadinene   2.2.3.32. 

   2.2.3.33. Surinam   2.2.3.33. 

   2.2.3.34. Trinidad og Tobago   2.2.3.34. 

   2.2.3.35. Uruguay   2.2.3.35. 

   2.2.3.36. Venezuela   2.2.3.36. 

   2.2.3.37. Andre stater i Karibia, Sør- eller Mellom-

Amerika 

  2.2.3.37. 

  2.2.4. Stat i Nord-Amerika  2.2.4. 2.2.4. 

   2.2.4.01. Canada   2.2.4.01. 

   2.2.4.02. De forente stater   2.2.4.02. 

   2.2.4.03. Annen stat i Nord-Amerika   2.2.4.03. 

  2.2.5. Stat i Asia  2.2.5. 2.2.5. 

   2.2.5.01. Afghanistan   2.2.5.01. 

   2.2.5.02. Armenia   2.2.5.02. 

   2.2.5.03. Aserbajdsjan   2.2.5.03. 

   2.2.5.04. Bahrain   2.2.5.04. 

   2.2.5.05. Bangladesh   2.2.5.05. 

   2.2.5.06. Bhutan   2.2.5.06. 

   2.2.5.07. Brunei Darussalam   2.2.5.07. 

   2.2.5.08. Kambodsja   2.2.5.08. 

   2.2.5.09. Kina   2.2.5.09. 

   2.2.5.10. Georgia   2.2.5.10. 

   2.2.5.11. India   2.2.5.11. 

   2.2.5.12. Indonesia   2.2.5.12. 

   2.2.5.13. Irak   2.2.5.13. 

   2.2.5.14. Iran   2.2.5.14. 
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Statstilhørighet COC.L. COC.M. COC.H. 

   2.2.5.15. Israel   2.2.5.15. 

   2.2.5.16. Japan   2.2.5.16. 

   2.2.5.17. Jordan   2.2.5.17. 

   2.2.5.18. Kasakhstan   2.2.5.18. 

   2.2.5.19. Nord-Korea   2.2.5.19. 

   2.2.5.20. Sør-Korea   2.2.5.20. 

   2.2.5.21. Kuwait   2.2.5.21. 

   2.2.5.22. Kirgisistan   2.2.5.22. 

   2.2.5.23. Laos   2.2.5.23. 

   2.2.5.24. Libanon   2.2.5.24. 

   2.2.5.25. Malaysia   2.2.5.25. 

   2.2.5.26. Maldivene   2.2.5.26. 

   2.2.5.27. Mongolia   2.2.5.27. 

   2.2.5.28. Myanmar/Burma   2.2.5.28. 

   2.2.5.29. Nepal   2.2.5.29. 

   2.2.5.30. Oman   2.2.5.30. 

   2.2.5.31. Pakistan   2.2.5.31. 

   2.2.5.32. Filippinene   2.2.5.32. 

   2.2.5.33. Qatar   2.2.5.33. 

   2.2.5.34. Saudi-Arabia   2.2.5.34. 

   2.2.5.35. Singapore   2.2.5.35. 

   2.2.5.36. Sri Lanka   2.2.5.36. 

   2.2.5.37. Syria   2.2.5.37. 

   2.2.5.38. Taiwan   2.2.5.38. 

   2.2.5.39. Tadsjikistan   2.2.5.39. 

   2.2.5.40. Thailand   2.2.5.40. 

   2.2.5.41. Øst-Timor   2.2.5.41. 

   2.2.5.42. Turkmenistan   2.2.5.42. 

   2.2.5.43. De forente arabiske emirater   2.2.5.43. 

   2.2.5.44. Usbekistan   2.2.5.44. 

   2.2.5.45. Vietnam   2.2.5.45. 

   2.2.5.46. Palestina   2.2.5.46. 

   2.2.5.47. Jemen   2.2.5.47. 
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Statstilhørighet COC.L. COC.M. COC.H. 

   2.2.5.48. Annen stat i Asia   2.2.5.48. 

  2.2.6. Stat i Oseania  2.2.6. 2.2.6. 

   2.2.6.01. Australia   2.2.6.01. 

   2.2.6.02. Mikronesiaføderasjonen   2.2.6.02. 

   2.2.6.03. Fiji   2.2.6.03. 

   2.2.6.04. Kiribati   2.2.6.04. 

   2.2.6.05. Marshalløyene   2.2.6.05. 

   2.2.6.06. Nauru   2.2.6.06. 

   2.2.6.07. New Zealand   2.2.6.07. 

   2.2.6.08. Palau   2.2.6.08. 

   2.2.6.09. Papua Ny-Guinea   2.2.6.09. 

   2.2.6.10. Samoa   2.2.6.10. 

   2.2.6.11. Salomonøyene   2.2.6.11. 

   2.2.6.12. Tonga   2.2.6.12. 

   2.2.6.13. Tuvalu   2.2.6.13. 

   2.2.6.14. Vanuatu   2.2.6.14. 

   2.2.6.15. Annen stat i Oseania   2.2.6.15. 

3. Statsløs 3. 3. 3. 

4. Ikke oppgitt 4. 4. 4. 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

Inndelingene for «Statstilhørighet» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Listen over stater i inndelingen «Statstilhørighet» gjelder bare for statistiske formål. 

Variabel: Tidligere bosatt i utlandet og år for ankomst til staten (fra 1980) 

Året for ankomst skal være kalenderåret da personen sist etablerte vanlig bosted i staten. Året for siste ankomst til staten skal 

rapporteres framfor året for første ankomst (dvs. variabelen «År for ankomst til staten» gir ikke opplysninger om avbrutte 

opphold). 

Inndelingen «År for ankomst til staten siden 2010» fokuserer på nyere internasjonal inn- og utvandring siden 2010. 

År for ankomst til staten siden 2010 YAT. 

0. Sum 0. 

1. Tidligere bosatt i utlandet og ankom i 2010 eller senere 1. 

2. Tidligere bosatt i utlandet og ankom i 2009 eller tidligere eller aldri bosatt i utlandet 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 
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Inndelingen «År for ankomst til staten siden 2010» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Inndelingene for «År for ankomst til staten siden 1980» fokuserer på internasjonal inn- og utvandring siden 1980. 

Dataene for 2021 skal vise til tidsrommet mellom 1. januar 2021 og referansedatoen. 

År for ankomst til staten siden 1980 YAE.L. YAE.H. 

0. Sum 0. 0. 

1. Tidligere bosatt i utlandet og ankom i 1980 eller senere 1. 1. 

 1.1. 2020 til 2021 1.1. 1.1. 

  1.1.1. 2021  1.1.1. 

  1.1.2. 2020  1.1.2. 

 1.2. 2015 til 2019 1.2. 1.2. 

  1.2.1. 2019  1.2.1. 

  1.2.2. 2018  1.2.2. 

  1.2.3. 2017  1.2.3. 

  1.2.4. 2016  1.2.4. 

  1.2.5. 2015  1.2.5. 

 1.3. 2010 til 2014 1.3. 1.3. 

  1.3.1. 2014  1.3.1. 

  1.3.2. 2013  1.3.2. 

  1.3.3. 2012  1.3.3. 

  1.3.4. 2011  1.3.4. 

  1.3.5. 2010  1.3.5. 

 1.4. 2005 til 2009 1.4. 1.4. 

  1.4.1. 2009  1.4.1. 

  1.4.2. 2008  1.4.2. 

  1.4.3. 2007  1.4.3. 

  1.4.4. 2006  1.4.4. 

  1.4.5. 2005  1.4.5. 

 1.5. 2000 til 2004 1.5. 1.5. 

 1.6. 1995 til 1999 1.6. 1.6. 

 1.7. 1990 til 1994 1.7. 1.7. 

 1.8. 1985 til 1989 1.8. 1.8. 

 1.9. 1980 til 1984 1.9. 1.9. 

2. Tidligere bosatt i utlandet og ankom i 1979 eller tidligere eller aldri bosatt i utlandet 2. 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 3. 
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Inndelingene for «År for ankomst til staten siden 1980» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder 

personer. 

Variabel: Tidligere vanlig bosted og dato for ankomst til nåværende bosted eller vanlig bosted ett år før tellingen 

Forholdet mellom nåværende vanlig bosted og vanlig bosted ett år før tellingen skal rapporteres. 

I inndelingen «Vanlig bosted ett år før tellingen» skal endringer i bosted vise til tidsrommet mellom ett år før referansedatoen 

og referansedatoen. Flytting innenfor samme LAU2-område skal også anses som flytting innenfor samme NUTS 3-område. 

Barn under ett år skal klassifiseres under «Ikke relevant» (ROY.4.). 

Stater som samler inn opplysninger om variabelen «Tidligere vanlig bosted og dato for ankomst til nåværende bosted», skal 

klassifisere alle personer som har endret sitt vanlige bosted mer enn én gang i løpet av året før referansedatoen, i henhold til 

forrige vanlig bosted, dvs. vanlig bosted de flyttet fra da de flyttet til nåværende vanlig bosted. 

Vanlig bosted ett år før tellingen ROY. 

0. Sum 0. 

1. Vanlig bosted uendret 1. 

2. Vanlig bosted endret 2. 

 2.1. Flytting innenlands i innberettende stat 2.1. 

  2.1.1. Vanlig bosted ett år før tellingen innenfor samme NUTS 3-område som nåværende 

vanlig bosted 

2.1.1. 

  2.1.2. Vanlig bosted ett år før tellingen utenfor NUTS 3-området for nåværende vanlig 

bosted 

2.1.2. 

 2.2. Innflytting til innberettende stat 2.2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

4. Ikke relevant 4. 

Inndelingen «Vanlig bosted ett år før tellingen» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Familiestatus 

Familiekjerne defineres i snever forstand, dvs. som to eller flere personer som tilhører samme husholdning og som er i familie 

som mann og kone, som partnere i et registrert partnerskap, som partnere i et samboerskap, eller som forelder og barn. Dermed 

omfatter en familie et par uten barn, et par med ett eller flere barn eller en enslig forelder med ett eller flere barn. Dette 

familiebegrepet begrenser forhold mellom barn og voksne til direkte (førstegrads)forhold, dvs. mellom foreldre og barn. 

Barn (sønn/datter) viser til sønner og døtre som er biologiske barn, stebarn eller adoptivbarn (uavhengig av alder eller sivil 

status), og som har vanlig bosted i husholdningen til minst én av foreldrene, og som ikke har noen partner eller egne barn i 

samme husholdning. Fosterbarn omfattes ikke. En sønn eller datter som bor sammen med en ektefelle, registrert partner, 

samboer eller ett eller flere egne barn, regnes ikke som et barn. Et barn som veksler mellom to husholdninger (for eksempel 

dersom foreldrene er skilt), skal anse husholdningen der det tilbringer mesteparten av tiden, som sin husholdning. Dersom 

barnet tilbringer like mye tid hos begge foreldre, skal husholdning være husholdningen der barnet befinner seg om kvelden på 

tellingstidspunktet, eller alternativt husholdningen der barnet har sitt lovlige eller registrerte bosted.  
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Termen «partner» omfatter ektepar, par i registrert partnerskap og par i samboerskap. «Registrert partnerskap» er definert i de 

tekniske spesifikasjonene til variabelen «Sivilstand». 

To personer anses for å være partnere i et «samboerskap» når de 

— tilhører samme husholdning, 

— har et ekteskapslignende forhold til hverandre og 

— ikke er gift med eller har inngått registrert partnerskap med hverandre. 

«Husholdninger uten foreldregenerasjon» (husholdning som består av en besteforelder eller besteforeldre og ett eller flere 

barnebarn, men ingen foreldre til barnebarna) omfattes ikke av definisjonen av en familie. 

Familiestatus FST.L. FST.M. FST.H. 

0. Sum 0. 0. 0. 

1. Partnere 1. 1. 1. 

 1.1. Personer i et ektepar eller et registrert partnerskap  1.1. 1.1. 

  1.1.1. Personer i et ektepar eller et registrert partnerskap med partner 

av motsatt kjønn 

  1.1.1. 

  1.1.2. Personer i et ektepar eller et registrert partnerskap med partner 

av samme kjønn 

  1.1.2. 

 1.2. Partnere i et samboerskap  1.2. 1.2. 

2. Enslige foreldre 2. 2. 2. 

3. Sønner/døtre 3. 3. 3. 

 3.1. Ikke med enslig forelder  3.1. 3.1. 

 3.2. Med enslig forelder  3.2. 3.2. 

4. Ikke oppgitt 4. 4. 4. 

5. Ikke relevant – personer som ikke inngår i en familiekjerne 5. 5. 5. 

Inndelingene for «Familiestatus» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Type familiekjerne 

Spesifikasjonene for familiebegreper og definisjonene av termene «familiekjerne», «barn», «par» og «samboerskap» angitt for 

variabelen «Familiestatus» gjelder også for variabelen «Type familiekjerne». 

Type familiekjerne TFN.L. TFN.H. 

0. Sum 0. 0. 

1. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap 1. 1. 

 1.1. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap uten hjemmeboende barn  1.1. 

  1.1.1. Familier med mann/kone  1.1.1. 

  1.1.2. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap av samme kjønn  1.1.2. 
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Type familiekjerne TFN.L. TFN.H. 

 1.2. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap med minst ett 

hjemmeboende barn under 25 år 

 1.2. 

  1.2.1. Familier med mann/kone  1.2.1. 

  1.2.2. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap av samme kjønn  1.2.2. 

 1.3. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap der yngste hjemmeboende 

sønn/datter er 25 år eller eldre 

 1.3. 

  1.3.1. Familier med mann/kone  1.3.1. 

  1.3.2. Familier med ektepar eller par i registrert partnerskap av samme kjønn  1.3.2. 

2. Familier med samboerpar 2. 2. 

 2.1. Samboerpar uten hjemmeboende barn  2.1. 

 2.2. Samboerpar med minst ett hjemmeboende barn under 25 år  2.2. 

 2.3. Samboerpar der yngste hjemmeboende sønn/datter er 25 år eller eldre  2.3. 

3. Familier med enslig far 3. 3. 

 3.1. Familier med enslig far og minst ett hjemmeboende barn under 25 år  3.1. 

 3.2. Familier med enslig far der yngste hjemmeboende sønn/datter er 25 år eller eldre  3.2. 

4. Familier med enslig mor 4. 4. 

 4.1. Familier med enslig mor og minst ett hjemmeboende barn under 25 år  4.1. 

 4.2. Familier med enslig mor der yngste hjemmeboende sønn/datter er 25 år eller eldre  4.2. 

Inndelingene for «Type familiekjerne» er beregnet på inndeling av summen for «familiekjerne» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Familiekjernens størrelse 

Definisjonen av termen «familiekjerne» angitt for variabelen «Familiestatus» gjelder også for variabelen «Familiekjernens 

størrelse». 

Familiekjernens størrelse SFN. 

0. Sum 0. 

1. 2 personer 1. 

2. 3–5 personer 2. 

 2.1. 3 personer 2.1. 

 2.2. 4 personer 2.2. 
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Familiekjernens størrelse SFN. 

 2.3. 5 personer 2.3. 

3. 6 eller flere personer 3. 

 3.1. 6–10 personer 3.1. 

 3.2. 11 eller flere personer 3.2. 

Inndelingene for «Familiekjernens størrelse» er beregnet på inndeling av summen for «familiekjerne» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Husholdningsstatus 

Medlemsstatene skal anvende «kosthusholdningsbegrepet» for å identifisere privathusholdninger eller, dersom dette ikke er 

mulig, «bohusholdningsbegrepet». 

1. Kosthusholdningsbegrepet 

I henhold til kosthusholdningsbegrepet er en privathusholdning enten 

a) en enpersonhusholdning, dvs. en person som bor alene i en separat boenhet eller leier ett eller flere separate rom i en 

boenhet, men som ikke utgjør sammen med andre beboere i boenheten en flerpersonhusholdning som definert nedenfor, 

eller  

b) en flerpersonhusholdning, dvs. en gruppe bestående av to eller flere personer som sammen bor i hele eller deler av en 

boenhet og forsørger seg selv med mat og eventuelt også andre grunnleggende nødvendigheter. Gruppens medlemmer kan i 

større eller mindre grad dele sine inntekter. 

2. Bohusholdningsbegrepet 

I følge bohusholdningsbegrepet anses alle personer som bor i en boenhet, som medlemmer av samme husholdning, dvs. at det 

er én husholdning per bebodd boenhet. Det innebærer at antall bebodde boenheter og antall husholdninger er det samme, og at 

boenhetenes og husholdningenes plassering er identiske. 

Kategorien «Personer som bor i en privathusholdning» omfatter «Personer som inngår i en familiekjerne» (HST.M. og 

HST.H.1.1.) og «Personer som ikke inngår i en familiekjerne» (HST.M. og HST.H.1.2.). Kategorien «Personer som inngår i en 

familiekjerne» omfatter alle personer som tilhører en privathusholdning med en familiekjerne som de er medlem av. «Personer 

som ikke inngår i en familiekjerne» omfatter alle personer som enten tilhører en husholdning som ikke består av en familie, 

eller inngår i en familiehusholdning uten å være medlem av en familiekjerne i den husholdningen. 

En husholdning som ikke består av en familie, kan være en enpersonhusholdning («Bor alene» (HST.H.1.2.1.)) eller en 

flerpersonhusholdning uten en familiekjerne. Kategorien «Bor ikke alene» (HST.H.1.2.2.) omfatter personer som enten bor i en 

flerpersonhusholdning uten en familiekjerne eller i en familiehusholdning uten å inngå i husholdningens familiekjerne. 

En institusjonshusholdning omfatter personer som får sitt behov for innkvartering og underhold dekket av en institusjon. Med 

institusjon menes en juridisk enhet som tilbyr langvarig innkvartering og yting av tjenester til en gruppe personer. Institusjoner 

har vanligvis felles fasiliteter som beboerne deler på (bad, oppholdsrom, spisesal, sovesaler osv.). 

«Hjemløse personer» (HST.M. 2.2. og HST.H.2.2.) er personer som bor på gaten uten tak over hodet som faller innenfor 

begrepet bolig (primær hjemløshet), eller personer som ofte flytter mellom midlertidig innkvarteringer (sekundær hjemløshet). 

Husholdningsstatus HST.L. HST.M. HST.H. 

0. Sum 0. 0. 0. 

1. Personer som bor i en privathusholdning 1. 1. 1. 

 1.1. Personer som inngår i en familiekjerne  1.1. 1.1. 
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Husholdningsstatus HST.L. HST.M. HST.H. 

 1.2. Personer som ikke inngår i en familiekjerne  1.2. 1.2. 

  1.2.1. Bor alene   1.2.1. 

  1.2.2. Bor ikke alene   1.2.2. 

 1.3. Personer som bor i en privathusholdning, men kategori er ikke angitt  1.3. 1.3. 

2. Personer som ikke bor i en privathusholdning 2. 2. 2. 

 2.1. Personer som bor i en institusjonshusholdning  2.1. 2.1. 

 2.2. Personer som ikke bor i en privathusholdning (herunder hjemløse personer), 

men kategori er ikke angitt 

 2.2. 2.2. 

Inndelingene for «Husholdningsstatus» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Type privathusholdning 

Spesifikasjonene for husholdningsbegrepene angitt for variabelen «Husholdningsstatus» gjelder også for variabelen «Type 

privathusholdning». 

«Husholdninger med par» skal omfatte husholdninger med ektepar, med par i registrert partnerskap og med samboerpar. 

Type privathusholdning TPH.L. TPH.H. 

0. Sum 0. 0. 

1. Husholdninger som ikke består av en familie 1. 1. 

 1.1. Enpersonhusholdninger 1.1. 1.1. 

 1.2. Flerpersonhusholdninger 1.2. 1.2. 

2. Husholdninger som består av én familie 2. 2. 

 2.1. Husholdninger med par  2.1. 

  2.1.1. Par uten hjemmeboende barn  2.1.1. 

  2.1.2. Par med minst ett hjemmeboende barn under 25 år  2.1.2. 

  2.1.3. Par der yngste hjemmeboende sønn/datter er 25 år eller eldre  2.1.3. 

 2.2. Husholdninger med enslig far  2.2. 

  2.2.1. Husholdninger med enslig far og minst ett hjemmeboende barn under 

25 år 

 2.2.1. 

  2.2.2. Husholdninger med enslig far der yngste hjemmeboende sønn/datter 

er 25 år eller eldre 

 2.2.2. 
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Type privathusholdning TPH.L. TPH.H. 

 2.3. Husholdninger med enslig mor  2.3. 

  2.3.1. Husholdninger med enslig mor og minst ett hjemmeboende barn 

under 25 år 

 2.3.1. 

  2.3.2. Husholdninger med enslig mor der yngste hjemmeboende sønn/datter 

er 25 år eller eldre 

 2.3.2. 

3. Husholdninger med to eller flere familier 3. 3. 

Inndelingene for «Type privathusholdning» er beregnet på inndeling av summen for «privathusholdninger» og eventuelle 

delsummer. 

Variabel: Privathusholdningens størrelse 

Spesifikasjonene for husholdningsbegrepene angitt for variabelen «Husholdningsstatus» gjelder også for variabelen «Privathus-

holdningens størrelse». 

Privathusholdningens størrelse SPH. 

0. Sum 0. 

1. 1 person 1. 

2. 2 personer 2. 

3. 3–5 personer 3. 

 3.1. 3 personer 3.1. 

 3.2. 4 personer 3.2. 

 3.3. 5 personer 3.3. 

4. 6–10 personer 4. 

5. 11 eller flere personer 5. 

Inndelingene for «Privathusholdningens størrelse» er beregnet på inndeling av summen for «privathusholdninger» og eventuelle 

delsummer. 

Variabel: Boform 

Variabelen «Boform» omfatter hele befolkningen og viser til den type bolig som en person har som vanlig bosted på 

tellingstidspunktet. Dette omfatter alle personer som har sitt vanlige bosted i ulike typer boliger, eller som ikke har et vanlig 

bosted og midlertidig oppholder seg i en boligtype, eller som mangler tak over hodet, sover på gaten eller bor i nødlosji på 

tellingstidspunktet. 

Beboere er personer med vanlig bosted på de steder som er oppgitt i den respektive kategori. 

«Konvensjonelle boliger» er bygningsmessig separate og uavhengige lokaler på faste steder som er beregnet på permanent 

bosetting for mennesker, og som på referansedatoen 

a) benyttes som bosted, 

b) står tomme eller 

c) er beregnet på bruk i visse årstider eller som sekundærbolig. 

Med «separat» menes omgitt av vegger og dekket av et tak slik at én eller flere personer kan isolere seg fra omgivelsene. Med 

«uavhengig» menes direkte adgang fra gate eller trapp, gang, galleri eller bakkeplan.  
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«Andre boenheter» omfatter brakker, hytter, skur, husvogner, husbåter, låver, møller, huler eller andre typer tak over hodet 

brukt til bosetting av mennesker på tellingstidspunktet, uavhengig av om boenheten var beregnet på bosetting av mennesker. 

«Fellesboliger» er lokaler som er beregnet på bosetting av større grupper mennesker eller flere husholdninger, og som benyttes 

som vanlig bosted av minst én person på tellingstidspunktet. 

«Bebodde konvensjonelle boliger», «andre boenheter» og «fellesboliger» utgjør til sammen «boliger». Enhver «bolig» må være 

vanlig bosted for minst én person. 

Summen av bebodde konvensjonelle boliger og andre boenheter utgjør «boenheter». 

Hjemløse (personer som ikke har vanlig bosted i noen av boligkategoriene) er personer som bor på gaten uten tak over hodet 

som faller innenfor begrepet bolig (primær hjemløshet), eller personer som ofte flytter mellom midlertidig innkvarteringer 

(sekundær hjemløshet). 

Boform HAR. 

0. Sum 0. 

1. Beboere i konvensjonell bolig eller i fellesbolig 1. 

 1.1. Beboere i konvensjonell bolig 1.1. 

 1.2. Beboere i fellesbolig 1.2. 

2. Beboere i annen boenhet og hjemløse 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingene for «Boform» er beregnet på inndeling av enhver sum eller delsum som gjelder personer. 

Variabel: Husholdningens besittelsesform 

Variabelen «Husholdningens besittelsesform» viser til forholdene knyttet til hvorvidt en privathusholdning bor i hele eller deler 

av en boenhet. 

Husholdninger som er i ferd med å nedbetale et pantelån på boenheten de bor i, eller på sikt kjøpe sin boenhet ved hjelp av 

andre finansieringsordninger, skal klassifiseres i kategorien «Husholdninger hvor minst ett medlem er eier av hele eller deler av 

boenheten» (TSH.1.). 

Husholdninger hvor minst ett medlem er eier av boenheten og minst ett medlem leier hele eller deler av boenheten, skal 

klassifiseres i kategorien «Husholdninger hvor minst ett medlem er eier av hele eller deler av boenheten» (TSH.1.). 

Husholdningens besittelsesform TSH. 

0. Sum 0. 

1. Husholdninger hvor minst ett medlem er eier av hele eller deler av boenheten 1. 

2. Husholdninger hvor minst ett medlem leier hele eller deler av boenheten (og intet annet medlem er 

eier) 

2. 

3. Husholdninger som bor i hele eller deler av boenheten gjennom en annen form for leieforhold 3. 

4. Ikke oppgitt 4. 

Inndelingene for «Husholdningens besittelsesform» er beregnet på inndeling av summen for «privathusholdninger» og 

eventuelle delsummer.  
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Variabel: Boligtype 

En bolig er boligforhold som er det vanlige bostedet til én eller flere personer. Termene «Konvensjonelle boliger», «Andre 

boenheter» og «Fellesboliger» er definert som under variabelen «Boform». 

Boligtype TLQ. 

0. Sum 0. 

1. Bebodde konvensjonelle boliger 1. 

2. Andre boenheter 2. 

3. Fellesboliger 3. 

4. Ikke oppgitt 4. 

Inndelingen «Boligtype» er beregnet på inndeling av summen for «bolig» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Bebodd eller ubebodd konvensjonell bolig 

«Bebodde konvensjonelle boliger» er konvensjonelle boliger som er det vanlige bostedet til én eller flere personer på 

tellingstidspunktet. «Ubebodde konvensjonelle boliger» er konvensjonelle boliger som ikke er det vanlige bostedet til noen 

personer på tellingstidspunktet. 

Boliger som er beregnet på bruk i visse årstider eller som sekundærbolig, tomme boliger samt konvensjonelle boliger med 

personer som ikke inngår i tellingen, skal klassifiseres i kategorien «Ubebodde konvensjonelle boliger» (OCS.2.). 

Bebodd eller ubebodd konvensjonell bolig OCS. 

0. Sum 0. 

1. Bebodde konvensjonelle boliger 1. 

2. Ubebodde konvensjonelle boliger 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingene for «Bebodd eller ubebodd konvensjonell bolig» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle 

boliger» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Type eierskap (besittelsesordning som gjelder for boligen) 

Variabelen «Type eierskap» viser til eierskap til boligen, ikke til grunnen som boligen står på. Hensikten er å vise hvilken 

besittelsesordning som gjelder for boligen. 

«Selveierboliger» er boliger hvor minst én av beboerne eier hele eller deler av boligen. 

«Leide boliger» er boliger hvor minst én av beboerne betaler leie for å bo i boligen, og hvor ingen beboer eier hele eller deler av 

boligen. 

Ubebodde konvensjonelle boliger skal klassifiseres under «Ikke relevant» (OWS.5.). 

Type eierskap OWS. 

0. Sum 0. 

1. Selveierboliger 1. 

2. Leide boliger 2. 
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Type eierskap OWS. 

3. Boliger med andre eierformer 3. 

4. Ikke oppgitt 4. 

5. Ikke relevant 5. 

Inndelingen «Type eierskap» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Antall beboere 

Antall beboere i en boenhet er det antall personer som har boenheten som sitt vanlige bosted. 

Antall beboere NOC. 

0. Sum 0. 

1. 1 person 1. 

2. 2 personer 2. 

3. 3–5 personer 3. 

 3.1. 3 personer 3.1. 

 3.2. 4 personer 3.2. 

 3.3 5 personer 3.3. 

4. 6 eller flere personer 4. 

 4.1. 6–10 personer 4.1. 

  4.1.1. 6 personer 4.1.1. 

  4.1.2. 7 personer 4.1.2. 

  4.1.3. 8 personer 4.1.3. 

  4.1.4. 9 personer 4.1.4. 

  4.1.5. 10 personer 4.1.5. 

 4.2. 11 eller flere personer 4.2. 

Inndelingene for «Antall beboere» er beregnet på inndeling av summen for «bebodde konvensjonelle boliger» og eventuelle 

delsummer. 

Variabel: Bruksareal og/eller Antall rom i boenheten 

Med bruksareal menes 

— areal målt innenfor ytterveggene, unntatt ubeboelige kjellere og loft samt alt fellesareal i flerboligbygninger, eller 

— samlet areal i rom som omfattes av definisjonen av «rom». 

Med «rom» menes et areal i en boenhet omgitt av vegger fra gulv til tak, som er stort nok til å romme en voksenseng (minst 

4 kvadratmeter) og har en høyde på minst 2 meter langs hoveddelen av takflaten.  
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Medlemsstatene skal rapportere «bruksareal» eller, dersom dette ikke er mulig, «antall rom». 

Bruksareal UFS. 

0. Sum 0. 

1. Under 30 kvadratmeter 1. 

2. 30 – mindre enn 40 kvadratmeter 2. 

3. 40 – mindre enn 50 kvadratmeter 3. 

4. 50 – mindre enn 60 kvadratmeter 4. 

5. 60 – mindre enn 80 kvadratmeter 5. 

6. 80 – mindre enn 100 kvadratmeter 6. 

7. 100 – mindre enn 120 kvadratmeter 7. 

8. 120 – mindre enn 150 kvadratmeter 8. 

9. 150 kvadratmeter eller mer 9. 

10. Ikke oppgitt 10. 

Inndelingen «Bruksareal» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer. 

Antall rom NOR 

0. Sum 0. 

1. 1 rom 1. 

2. 2 rom 2. 

3. 3 rom 3. 

4. 4 rom 4. 

5. 5 rom 5. 

6. 6 rom 6. 

7. 7 rom 7. 

8. 8 rom 8. 

9. 9 eller flere rom 9. 

10. Ikke oppgitt 10. 

Inndelingen «Antall rom» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer.  
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Variabel: Botetthet 

Variabelen «Botetthet» sammenligner bruksareal målt i antall kvadratmeter eller antall rom med antall beboere, som angitt i 

variabelen «Antall beboere». Medlemsstatene skal rapportere botetthet målt i forhold til «bruksareal» eller, dersom dette ikke er 

mulig, «antall rom». 

Botetthet (areal) DFS. 

0. Sum 0. 

1. Mindre enn 10 kvadratmeter per beboer 1. 

2. 10 – mindre enn 15 kvadratmeter per beboer 2. 

3. 15 – mindre enn 20 kvadratmeter per beboer 3. 

4. 20 – mindre enn 30 kvadratmeter per beboer 4. 

5. 30 – mindre enn 40 kvadratmeter per beboer 5. 

6. 40 – mindre enn 60 kvadratmeter per beboer 6. 

7. 60 – mindre enn 80 kvadratmeter per beboer 7. 

8. 80 kvadratmeter eller mer per beboer 8. 

9. Ikke oppgitt 9. 

Inndelingen «Botetthet (areal)» er beregnet på inndeling av summen for «bebodde konvensjonelle boliger» og eventuelle 

delsummer. 

Botetthet (antall rom) DRM. 

0. Sum 0. 

1. Mindre enn 0,5 rom per beboer 1. 

2. 0,5 – mindre enn 1,0 rom per beboer 2. 

3. 1,0 – mindre enn 1,25 rom per beboer 3. 

4. 1,25 – mindre enn 1,5 rom per beboer 4. 

5. 1,5 – mindre enn 2,0 rom per beboer 5. 

6. 2,0 – mindre enn 2,5 rom per beboer 6. 

7. 2,5 – mindre enn 3,0 rom per beboer 7. 

8. 3,0 rom eller mer per beboer 8. 

9. Ikke oppgitt 9. 

Inndelingen «Botetthet (antall rom)» er beregnet på inndeling av summen for «bebodde konvensjonelle boliger» og eventuelle 

delsummer.  
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Variabel: Vannforsyning 

Det erkjennes at det for visse medlemsstater der det foreligger dokumentasjon som bygger på tidligere tellinger, administrative 

datakilder eller data fra utvalgsundersøkelser, kan antas at stort sett alle konvensjonelle boliger har innlagt vann. For disse 

medlemsstatene kan alle konvensjonelle boliger derfor kodes som WSS.1 – «Innlagt vann i konvensjonell bolig». Når 

medlemsstatene velger dette alternativet, skal de bekrefte denne antakelsen og forklare den i metadataene. 

Vannforsyning WSS. 

0. Sum 0. 

1. Innlagt vann i konvensjonell bolig 1. 

2. Ikke innlagt vann i konvensjonell bolig 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingen «Vannforsyning» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Toalett 

Det erkjennes at det for visse medlemsstater der det foreligger dokumentasjon som bygger på tidligere tellinger, administrative 

datakilder eller data fra utvalgsundersøkelser, kan antas at stort sett alle konvensjonelle boliger har toalett. For disse 

medlemsstatene kan alle konvensjonelle boliger derfor kodes som TOI.1 – «Vannklosett i konvensjonell bolig». Når 

medlemsstatene velger dette alternativet, skal de bekrefte denne antakelsen og forklare den i metadataene. 

Toalett TOI. 

0. Sum 0. 

1. Vannklosett i konvensjonell bolig 1. 

2. Ikke vannklosett i konvensjonell bolig 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingen «Toalett» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Bad 

Med bad menes fasiliteter som kan benyttes til å vaske hele kroppen, herunder dusjfasiliteter. 

Det erkjennes at det for visse medlemsstater der det foreligger dokumentasjon som bygger på tidligere tellinger, administrative 

datakilder eller data fra utvalgsundersøkelser, kan antas at stort sett alle konvensjonelle boliger har bad. For disse 

medlemsstatene kan alle konvensjonelle boliger derfor kodes som BAT.1. – «Fast bad eller dusj i konvensjonell bolig». Når 

medlemsstatene velger dette alternativet, skal de bekrefte denne antakelsen og forklare den i metadataene. 

Bad BAT. 

0. Sum 0. 

1. Fast bad eller dusj i konvensjonell bolig 1. 

2. Ikke fast bad eller dusj i konvensjonell bolig 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingen «Bad» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer.  
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Variabel: Oppvarmingstype 

En konvensjonell bolig anses å ha sentralvarme dersom varmen kommer fra enten en felles varmesentral eller fra et 

varmeanlegg i bygningen eller den konvensjonelle boligen som er ment til oppvarming, uavhengig av energikilde. 

Det erkjennes at det for visse medlemsstater der det foreligger dokumentasjon som bygger på tidligere tellinger, administrative 

datakilder eller data fra utvalgsundersøkelser, kan antas at stort sett alle konvensjonelle boliger har sentralvarme. For disse 

medlemsstatene kan alle konvensjonelle boliger derfor kodes som TOH.1 – «Sentralvarme». Når medlemsstatene velger dette 

alternativet, skal de bekrefte denne antakelsen og forklare den i metadataene. 

Oppvarmingstype TOH. 

0. Sum 0. 

1. Sentralvarme 1. 

2. Ikke sentralvarme 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingen «Oppvarmingstype» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle delsummer. 

Variabel: Boliger etter bygningstype 

Variabelen «Boliger etter bygningstype» viser til antall boliger i den bygning boligen befinner seg. 

En bygning anses som en bygning som ikke brukes til boligformål, dersom den hovedsakelig er ment for andre formål enn 

boligformål (forretningsbygning, kontorbygning, fabrikk), men inneholder et fåtall boliger, f.eks. for vaktmesteren eller en 

ansatt. 

Boliger etter bygningstype TOB. 

0. Sum 0. 

1. Konvensjonelle boliger i bygninger som brukes til boligformål 1. 

 1.1. Konvensjonelle boliger i eneboliger 1.1. 

 1.2. Konvensjonelle boliger i bygninger med to boliger 1.2. 

 1.3. Konvensjonelle boliger i bygninger med tre eller flere boliger 1.3. 

2. Konvensjonelle boliger i bygninger som ikke brukes til boligformål 2. 

3. Ikke oppgitt 3. 

Inndelingen «Boliger etter bygningstype» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle 

delsummer. 

Variabel: Boliger etter oppføringsperiode 

Variabelen «Boliger etter oppføringsperiode» viser til det år bygningen som boligen befinner seg i, ble fullført. 

Boliger etter oppføringsperiode POC. 

0. Sum 0. 

1. Før 1919 1. 

2. 1919–1945 2. 

3. 1946–1960 3. 
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Boliger etter oppføringsperiode POC. 

4. 1961–1980 4. 

5. 1981–2000 5. 

6. 2001–2010 6. 

7. 2011–2015 7. 

8. 2016 eller senere 8. 

9. Ikke oppgitt 9. 

Inndelingen «Boliger etter oppføringsperiode» er beregnet på inndeling av summen for «konvensjonelle boliger» og eventuelle 

delsummer. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/712 

av 20. april 2017 

om fastsettelse av referanseåret og programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 av 9. juli 2008 om folke- og boligtellinger(1), 

særlig artikkel 5 nr. 1 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 763/2008 skal Kommisjonen fastsette et referanseår. Referansedatoen 

som hver medlemsstat velger for folke- og boligtellingene som skal oversendes Kommisjonen, bør ligge innenfor dette 

året. 

2) I henhold til artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 763/2008 skal Kommisjonen vedta et program for statistiske 

opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger som skal oversendes Kommisjonen. 

3) For å sikre at opplysninger fra folke- og boligtellinger utført i medlemsstatene er sammenlignbare, og for å kunne 

utarbeide pålitelige oversikter på unionsplan, bør dette programmet være det samme i alle medlemsstater. 

4) Det er særlig nødvendig å definere hyperkuber som bør være identiske i alle medlemsstater, særskilte celleverdier og 

merker som medlemsstatene kan benytte i hyperkubene, samt metadata for variablene. 

5) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543(2) fastsettes tellingsvariablenes tekniske spesifikasjoner 

og inndelinger som skal anvendes på opplysningene som skal sendes til Kommisjonen for referanseåret 2021. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 21.4.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 14. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger (EUT 

L 78 av 23.3.2017, s. 13). 

2019/EØS/66/38 



Nr. 66/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning opprettes programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellingene som skal 

oversendes Kommisjonen (Eurostat) for referanseåret 2021. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 763/2008 og spesifikasjonene angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2017/543 får anvendelse. I denne forordning menes videre med 

1) «samlet befolkning» i et avgrenset geografisk område alle personer som har sitt vanlige bosted, som definert i artikkel 2 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 763/2008, i det geografiske området, 

2) «hyperkube» en flerdimensjonal kryssgruppering av inndelinger som inneholder en celleverdi for måling av hver kategori 

av hver inndeling, som kryssgrupperes med hver kategori av enhver annen inndeling i hyperkuben, 

3) «celleverdi» informasjonen i en hyperkubecelle. En celleverdi kan enten være en «numerisk celleverdi» eller en «særskilt 

celleverdi», 

4) «numerisk celleverdi» en numerisk verdi som oversendes i en celle for å angi den statistiske informasjonen om 

observasjonen for den cellen, 

5) «fortrolig celleverdi» en numerisk celleverdi som ikke må offentliggjøres, for å beskytte den fortrolige behandlingen av 

statistiske opplysninger i henhold til medlemsstatenes beskyttende tiltak mot offentliggjøring av statistiske opplysninger, 

6) «ikke-fortrolig celleverdi» en numerisk celleverdi som ikke er en fortrolig celleverdi, 

7) «upålitelig celleverdi» en numerisk celleverdi som er upålitelig i henhold til medlemsstatenes kvalitetskontroll, 

8) «særskilt celleverdi» et symbol som oversendes i en hyperkubecelle i stedet for en numerisk celleverdi, 

9) «merke» en kode som følger med en bestemt celleverdi for å beskrive en særskilt egenskap ved den celleverdien. 

Artikkel 3 

Referansedato 

Hver medlemsstat skal fastsette en referansedato som ligger i 2021, for de folke- og boligtellingsopplysningene som skal 

oversendes til Kommisjonen (Eurostat). Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) innen 31. desember 2019 om 

referansedatoen som er valgt. 

Artikkel 4 

Program for statistiske opplysninger 

1. Programmet for statistiske opplysninger som skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) for referanseåret 2021, skal 

omfatte hyperkubene oppført i vedlegg I.  
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2. Medlemsstatene skal oversende den særskilte celleverdien «ikke relevant» bare i følgende tilfeller: 

a) Når en celle viser til kategorien «ikke relevant» for minst én inndeling. 

b) Når en celle beskriver en observasjon som ikke eksisterer i medlemsstaten. 

3. Medlemsstater skal erstatte enhver fortrolig celleverdi med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig». 

4. På anmodning fra en medlemsstat skal Kommisjonen (Eurostat) ikke spre en upålitelig celleverdi som medlemsstaten har 

oversendt. 

Artikkel 5 

Metadata om celleverdiene 

1. Der dette er relevant, skal medlemsstater legge til følgende merke i en hyperkubecelle: 

a) «fortrolig», 

b) «upålitelig», 

c) «revidert etter første dataoverføring», 

d) «se vedlagt informasjon». 

2. Enhver celle hvis fortrolige celleverdi er blitt erstattet av den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig», skal utstyres med 

merket «fortrolig». 

3. Enhver celle hvis numeriske celleverdi er upålitelig, skal utstyres med merket «upålitelig». 

4. For hver celle som er utstyrt med minst ett av merkene «upålitelig», «revidert etter første dataoverføring» eller «se vedlagt 

informasjon», skal det følge med en forklarende tekst. 

Artikkel 6 

Metadata om variablene 

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) metadata om variablene som fastsatt i vedlegg II. 

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 20. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Program for statistiske opplysninger (hyperkuber) for referanseåret 2021 

Nr. Sum Inndeling 

 Gruppe 1 

Samlet befolkning 

GEO.N. SEX. AGE.H. LMS.H. HST.H. FST.H.    

1.1  GEO.N. SEX. AGE.H. LMS.H.      

1.2  GEO.N. SEX. AGE.H.  HST.H.     

1.3  GEO.N. SEX. AGE.H.   FST.H.    

1.4  GEO.N. SEX.  LMS.H. HST.H.     

 Gruppe 2 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.H. FST.H. HAR. LOC.  

2.1  GEO.M. SEX. AGE.L. LMS.L.  FST.H.    

2.2  GEO.M. SEX. AGE.L.  HST.H.  HAR.   

2.3  GEO.M. SEX. AGE.M.    HAR. LOC.  

 Gruppe 3 

Samlet befolkning 

GEO.H. SEX. AGE.M. HST.M. LMS.L.     

3.1  GEO.H. SEX. AGE.M.       

3.2  GEO.H. SEX.  HST.M.      

3.3  GEO.H. SEX.   LMS.L.     

 Gruppe 4 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.H. CAS.H. OCC. EDU.    

4.1  GEO.L. SEX. AGE.H. CAS.H.      

4.2  GEO.L. SEX. AGE.H.  OCC.     

4.3  GEO.L. SEX. AGE.H.   EDU.    

 Gruppe 5 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. IND.L. SIE. EDU.   

5.1  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. IND.L.     

5.2  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.  SIE.    

5.3  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.   EDU.   

5.4  GEO.L. SEX. AGE.L.   SIE. EDU.   

5.5  GEO.N. SEX.  OCC. IND.L.  EDU.   

5.6  GEO.L. SEX. AGE.M.  IND.L. SIE.    

5.7  GEO.L. SEX. AGE.L.  IND.L.  EDU.   

 Gruppe 6 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. OCC. IND.L. SIE. EDU.  

6.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. OCC.     

6.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N.    EDU.  

6.3  GEO.L. SEX.  LPW.N.  IND.L. SIE.   
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 Gruppe 7 

Samlet befolkning 

GEO.N. SEX. AGE.M. LPW.L. IND.L. SIE.    

7.1  GEO.N. SEX. AGE.M. LPW.L. IND.L.     

7.2  GEO.N. SEX. AGE.M. LPW.L.  SIE.    

 Gruppe 8 

Samlet befolkning 

GEO.H. SEX. COC.L. POB.L.      

8.1  GEO.H. SEX. COC.L.       

8.2  GEO.H. SEX.  POB.L.      

 Gruppe 9 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.L. POB.H. YAE.H.    

9.1  GEO.N. SEX. AGE.M. COC.L. POB.H.     

9.2  GEO.M. SEX. AGE.M.   YAE.H.    

9.3  GEO.M. SEX. AGE.M.  POB.H.     

9.4  GEO.M. SEX.   POB.H. YAE.H.    

 Gruppe 10 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. CAS.L. COC.L. POB.L. YAT.   

10.1  GEO.M. SEX. AGE.M.  COC.L.  YAT.   

10.2  GEO.M. SEX. AGE.M.   POB.L. YAT.   

10.3  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. COC.L.  YAT.   

 Gruppe 11 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.H. YAE.L.     

11.1  GEO.M. SEX. AGE.M. COC.H.      

11.2  GEO.M. SEX.  COC.H. YAE.L.     

 Gruppe 12 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.M. POB.M. YAE.L. SIE. ROY.  

12.1  GEO.M. SEX. AGE.M.   YAE.L.  ROY.  

12.2  GEO.M. SEX. AGE.M.  POB.M.   ROY.  

12.3  GEO.L. SEX.  COC.M. POB.M.   ROY.  

12.4  GEO.L. SEX. AGE.M.    SIE. ROY.  

 Gruppe 13 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.M. POB.M. YAE.H. ROY. HAR.  

13.1  GEO.L. SEX.   POB.M. YAE.H.  HAR.  

13.2  GEO.M. SEX. AGE.M.    ROY. HAR.  

13.3  GEO.M.  AGE.M.  POB.M.   HAR.  

13.4  GEO.M.  AGE.M. COC.M.    HAR.  

13.5  GEO.L.   COC.M. POB.M. YAE.H.    
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 Gruppe 14 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H. COC.L. POB.L. YAE.L. ROY. HAR. 

14.1  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H. COC.L.     

14.2  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H.  POB.L.    

14.3  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H.   YAE.L.   

14.4  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H.    ROY.  

14.5  GEO.L. SEX. AGE.L. CAS.L.    ROY. HAR. 

 Gruppe 15 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. EDU. COC.L. POB.L. YAE.H.  

15.1  GEO.L. SEX. AGE.L. CAS.L. EDU.  POB.L.   

15.2  GEO.L. SEX.  CAS.L. EDU.   YAE.H.  

15.3  GEO.L. SEX.  CAS.L.  COC.L.  YAE.H.  

15.4  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.  COC.L. POB.L.   

 Gruppe 16 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. COC.L. POB.L. YAE.L. ROY.  

16.1  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. COC.L.     

16.2  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.  POB.L.    

16.3  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.   YAE.L.   

16.4  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.    ROY.  

16.5  GEO.L. SEX.  OCC.  POB.L. YAE.L.   

 Gruppe 17 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. COC.L. YAE.L. ROY.   

17.1  GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. COC.L.     

17.2  GEO.N. SEX. AGE.M. IND.H.  YAE.L.    

17.3  GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.   ROY.   

 Gruppe 18 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. IND.H. SIE. EDU. COC.L. POB.L.   

18.1  GEO.L. SEX. IND.H. SIE.   POB.L.   

18.2  GEO.L. SEX. IND.H.  EDU.  POB.L.   

18.3  GEO.L. SEX. IND.L.   COC.L. POB.L.   

 Gruppe 19 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. POB.L. YAE.H.    

19.1  GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. POB.L.     

19.2  GEO.L. SEX. AGE.M. EDU.  YAE.L.    

19.3  GEO.L. SEX.  EDU. POB.L. YAE.H.    

 Gruppe 20 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. COC.L. POB.L.    

20.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. COC.L.     

20.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N.  POB.L.    
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 Gruppe 21 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.M. HST.H. CAS.H. EDU.  

21.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.   CAS.H.   

21.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.    EDU.  

21.3  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.M.  CAS.H.   

21.4  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.M.   EDU.  

21.5  GEO.L. SEX. AGE.M.   HST.H. CAS.H.   

 Gruppe 22 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. EDU. SIE.    

22.1  GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. EDU.     

22.2  GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.  SIE.    

 Gruppe 23 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L. HST.L. CAS.L. EDU.   

23.1  GEO.N. SEX. AGE.M.  HST.L. CAS.L. EDU.   

23.2  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L.  CAS.L. EDU.   

 Gruppe 24 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L. HST.M. CAS.L.   

24.1  GEO.N. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L.  CAS.L.   

24.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.  HST.M. CAS.L.   

 Gruppe 25 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.M. COC.L. POB.L.   

25.1  GEO.M. SEX. AGE.M. LMS.L.   POB.L.   

25.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.M. COC.L.    

25.3  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.M.  POB.L.   

 Gruppe 26 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.M. FST.L. HST.M. COC.L. POB.L.   

26.1  GEO.M. SEX. AGE.M. FST.L.  COC.L.    

26.2  GEO.M. SEX. AGE.M.  HST.M.  POB.L.   

26.3  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. COC.L. POB.L.   

 Gruppe 27 

Samlet befolkning 

GEO.M. SEX. AGE.L. FST.M. HST.M. YAE.L.    

27.1  GEO.M. SEX. AGE.L. FST.M.  YAE.L.    

27.2  GEO.M. SEX. AGE.L.  HST.M. YAE.L.    

 Gruppe 28 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.M. HST.M. ROY.    

28.1  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.M.  ROY.    

28.2  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. ROY.    
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 Gruppe 29 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L. HST.M. CAS.L. POB.L.  

29.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.   CAS.L. POB.L.  

29.2  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.L.  CAS.L. POB.L.  

29.3  GEO.L. SEX. AGE.M.   HST.M. CAS.L. POB.L.  

 Gruppe 30 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L. HST.M. CAS.L. COC.L.  

30.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.   CAS.L. COC.L.  

30.2  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.L.  CAS.L. COC.L.  

30.3  GEO.L. SEX. AGE.M.   HST.M. CAS.L. COC.L.  

 Gruppe 31 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L. HST.M. SIE. EDU. POB.L.  

31.1  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. SIE.  POB.L.  

31.2  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L.  SIE.  POB.L.  

31.3  GEO.L. SEX.   HST.M.  EDU. POB.L.  

 Gruppe 32 

Samlet befolkning 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L. HST.M. SIE. EDU. COC.L.  

32.1  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. SIE.  COC.L.  

32.2  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L.  SIE.  COC.L.  

32.3  GEO.L. SEX.   HST.M.  EDU. COC.L.  

 Gruppe 33 

Samlet antall 

privathusholdninger 

GEO.M. TPH.H. SPH. TSH.      

33.1  GEO.M. TPH.H. SPH. TSH.      

 Gruppe 34 

Samlet antall familier 

GEO.M. TFN.H. SFN.       

34.1  GEO.M. TFN.H. SFN.       

 Gruppe 35 

Samlet antall 

privathusholdninger 

GEO.H. TPH.L. SPH.       

35.1  GEO.H. TPH.L.        

35.2  GEO.H.  SPH.       

 Gruppe 36 

Samlet antall familier 

GEO.H. TFN.L. SFN.       

36.1  GEO.H. TFN.L.        

36.2  GEO.H.  SFN.       
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 Gruppe 37 

Samlet antall 

konvensjonelle boliger 

GEO.M. TOB. OCS. POC.      

37.1  GEO.M. TOB. OCS. POC.      

 Gruppe 38 

Samlet antall 

konvensjonelle boliger 

GEO.H. TOB. OCS.       

38.1  GEO.H. TOB. OCS.       

 Gruppe 39 

Samlet antall bebodde 

konvensjonelle boliger 

GEO.M. TOB. (UFS. 

eller 

NOR) 

(DFS. 

eller 

DRM) 

OWS. NOC.    

39.1  GEO.L. TOB.   OWS. NOC.    

39.2  GEO.M. TOB. (UFS. 

eller 

NOR) 

  NOC.    

39.3  GEO.M. TOB.  (DFS. 

eller 

DRM) 

 NOC.    

 Gruppe 40 

Samlet antall bebodde 

konvensjonelle boliger 

GEO.L. WSS. TOI. BAT. TOH.     

40.1  GEO.L. WSS.        

40.2  GEO.L.  TOI.       

40.3  GEO.L.   BAT.      

40.4  GEO.L.    TOH.     

 Gruppe 41 

Samlet antall boliger 

GEO.H. TLQ.        

41.1  GEO.H. TLQ.        
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VEDLEGG II 

Metadata om variablene nevnt i artikkel 6 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) tekstlige metadata om tellingsvariablenes definisjoner. 

For hver variabel skal metadataene 

— angi datakilden(e) som er benyttet til å rapportere de statistiske opplysningene om variabelen, 

— angi hvilken metodikk som er benyttet til å beregne opplysninger for variabelen, 

— angi årsakene til eventuell upålitelighet i opplysningene for variabelen. 

Medlemsstatene skal i tillegg framlegge minst følgende metadata: 

Vanlig bosted 

Metadataene skal forklare anvendelsen av definisjonen av «vanlig bosted» i artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 763/2008, særlig i hvilken grad lovlig eller registrert bosted er rapportert istedenfor vanlig bosted i henhold til 12-

månederskriteriet, samt gi en klar definisjon av begrepet som er benyttet for befolkningen med fast bosted. 

Metadataene skal gi opplysninger om hvorvidt studenter i høyere utdanning som har en annen semesteradresse enn 

familiehjemmet, anses å ha sitt vanlige bosted i familiehjemmet. 

Metadataene skal gi opplysninger om det forekommer annen statsspesifikk anvendelse av reglene for «særlige tilfeller» angitt i 

de tekniske spesifikasjonene for variabelen «Vanlig bosted» i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/543. 

Hjemløse 

Opplysninger om samlet befolkning skal omfatte alle primært hjemløse personer (personer som bor på gaten uten tak over 

hodet) og alle sekundært hjemløse personer (personer som ofte flytter mellom midlertidige innkvarteringer). 

Metadataene skal gi opplysninger om samlet antall hjemløse personer. Antall primært hjemløse personer (personer som bor på 

gaten uten tak over hodet) og sekundært hjemløse personer (personer som ofte flytter mellom midlertidige innkvarteringer) skal 

angis der dette skillet er mulig. 

Det skal gis en beskrivelse av metodikken og datakildene som er benyttet til å produsere dataene om hjemløse personer. 

Sivilstand 

Metadataene skal gi opplysninger om relevant rettslig grunnlag i medlemsstaten når det gjelder ekteskap mellom personer av 

motsatt kjønn og samme kjønn, minstealder for ekteskapsinngåelse, registrert partnerskap mellom personer av motsatt kjønn og 

samme kjønn samt muligheten for skilsmisse eller lovlig separasjon. 

Økonomiske variabler 

Metadataene skal gi opplysninger om det forekommer statsspesifikk anvendelse av reglene angitt i de tekniske spesifikasjonene 

for variabelen «Nåværende aktivitetsstatus» i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/543. Metadataene skal gi 

opplysninger om hvorvidt nåværende aktivitetsstatus er rapportert på grunnlag av registre, og hvis det er tilfelle, de relevante 

definisjoner som er benyttet i dette registeret. 

Metadataene skal gi opplysninger om nasjonal minstealder for yrkesaktivitet i staten og relevant rettslig grunnlag. 

Dersom tellingen i medlemsstaten identifiserer personer som har mer enn ett arbeidsforhold, skal metadataene beskrive hvilken 

metode som er benyttet for å plassere dem i hovedarbeidsforhold (for eksempel på grunnlag av tiden som brukes på arbeidet 

eller mottatt inntekt). 

Metadataene skal gi opplysninger om det forekommer statsspesifikk anvendelse av reglene angitt i de tekniske spesifikasjonene 

for variabelen «Yrkesstatus» i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/543. Dersom tellingen i medlemsstaten 

identifiserer personer som er både arbeidsgiver og arbeidstaker, skal metadataene beskrive metoden som er benyttet for å 

plassere dem i en av de to kategoriene. 
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Fødselsstat/fødested 

I tellinger hvor det foreligger mangelfulle eller ingen opplysninger om fødselsstat i henhold til eksisterende internasjonale 

grenser på telletidspunktet, skal metadataene gi opplysninger om metodikken som er benyttet for å plassere personer innenfor 

inndelingen av variabelen «Fødselsstat/fødested». 

Metadataene skal gi opplysninger om hvorvidt mors vanlige bosted ble erstattet av fødestedet på tidspunktet for fødselen. 

Statstilhørighet 

I stater der en del av befolkningen er «Anerkjente ikke-statsborgere» (dvs. personer som verken er statsborgere i en stat eller 

statsløse, og som har noen, men ikke alle rettigheter og plikter som følger med et statsborgerskap), skal metadataene inneholde 

relevant informasjon. 

Vanlig bosted ett år før tellingen 

Dersom tellingen i en medlemsstat samler inn informasjon om variabelen «Tidligere vanlig bosted og dato for ankomst til 

nåværende bosted», skal metadataene beskrive metodikken som er benyttet for å rapportere vanlig bosted ett år før tellingen. 

Variabler om husholdning og familie 

Metadataene skal gi opplysninger om hvorvidt tellingen i medlemsstaten benytter begrepet «kosthusholdning» eller 

«bohusholdning» for å identifisere privathusholdninger. Metadataene skal gi opplysninger om hvilken metode som er benyttet 

til sammenstilling av husholdninger og familier. 

Metadataene skal gi opplysninger om på hvilken måte relasjonene mellom husholdningsmedlemmene er identifisert (f.eks. 

relasjonsmatrise, relasjon til referansepersonen). Dersom disse opplysningene er hentet fra administrative registre, skal det 

angis om opplysningene om relasjonen mellom husholdningen og familiemedlemmene er registrert i og hentet direkte fra den 

eller de administrative kildene, eller om disse opplysningene er basert på en statistisk modell. 

Type eierskap 

Metadataene skal forklare og gi eksempler på de eierformene i henhold til nasjonal rett eller sedvane om eierforhold som er blitt 

plassert i kategorien «Boliger med andre eierformer». 

Bruksareal og/eller antall rom i boenheten, botetthet 

Metadataene skal gi opplysninger om begrepet «bruksareal» eller «antall rom» er benyttet, og om definisjonen som er benyttet 

for tilsvarende måling av botetthet. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/269 

av 16. februar 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til 

listen over aktive stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 av 25. november 2009 om statistikk over 

pesticider(1), særlig artikkel 5 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding av sammenlignbar europeisk 

statistikk over salg og bruk av pesticider. 

2) Kommisjonen bør regelmessig og minst hvert femte år tilpasse listen over relevante stoffer og klassifiseringen av dem i 

produktkategorier og kjemiske klasser, som fastsatt i vedlegg III. Ettersom nevnte vedlegg sist ble oppdatert i 2011 ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2011(2), må listen i vedlegget til nevnte forordning oppdateres, slik at den omfatter 

årene fra 2016 til 2020. 

3) På grunn av antallet berørte stoffer og den kompliserte prosessen med å identifisere og klassifisere de relevante 

forbindelsene er det vanskelig for nasjonale statistikkmyndigheter å anskaffe alle de verktøyene de trenger for å samle 

inn informasjon om bruk og omsetning av pesticider. Listen bør derfor bare omfatte de stoffene som er tildelt et 

identifikasjonsnummer av én eller begge av de to største internasjonalt anerkjente institusjonene som registrerer 

kjemiske forbindelser eller pesticider, Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society og Collaborative 

International Pesticides Analytical Council. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1185/2009 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 16. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 17.2.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 324 av 10.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2011 av 7. juli 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 

om statistikk over pesticider med hensyn til definisjoner og liste over aktive stoffer (EUT L 180 av 8.7.2011, s. 3). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

HARMONISERT KLASSIFISERING AV STOFFER 

Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

Soppdrepende midler 

og bakteriedrepende 

midler 

 PES_F     

 Uorganiske soppdrepende 

midler 

F01     

  F01_01 KOBBERFORBINDELSER    

  F01_01_01  BORDEAUX-VÆSKE 8011-63-0 44.604 

  F01_01_02  KOBBERHYDROKSID 20427-59-2 44.305 

  F01_01_03  KOBBER(I)OKSID 1319-39-1 44.603 

  F01_01_04  KOBBEROKSYKLORID 1332-40-7 44.602 

  F01_01_05  TREBASISK KOBBERSULFAT 1333-22-8 44.606 

  F01_01_06  ANDRE KOBBERSALTER  44 

  F01_02 UORGANISK SVOVEL    

  F01_02_01  SVOVEL 7704-34-9 18 

  F01_99 ANDRE UORGANISKE SOPP-

DREPENDE MIDLER 

   

  F01_99_01  SVOVELPOLYSULFID 

(KALSIUMPOLYSULFID) 

1344-81-6 17 

  F01_99_03  KALIUMFOSFONATER (TIDLIGERE 

KALIUMFOSFITT) 

13977-65-6 

13492-26-7 

756 

  F01_99_06  DINATRIUMFOSFONAT  808 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F01_99_07  KALIUMHYDROGENKARBONAT 298-14-6 853 

  F01_99_99  ANDRE UORGANISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av karbamater og 

ditiokarbamater 

F02     

  F02_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KARBANILATER 

   

  F02_01_01  DIETOFENKARB 87130-20-9 513 

  F02_02 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KARBAMATER 

   

  F02_02_01  BENTIAVALIKARB-ISOPROPYL 413615-35-7 

177406-68-7 

744 

  F02_02_02  IPROVALIKARB 140923-17-7 620 

  F02_02_03  PROPAMOKARB 24579-73-5 399 

  F02_03 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DITIOKARBAMATER 

   

  F02_03_01  MANKOZEB 8018-01-7 34 

  F02_03_02  MANEB 12427-38-2 61 

  F02_03_03  METIRAM 9006-42-2 478 

  F02_03_04  PROPINEB 12071-83-9 177 

  F02_03_05  TIRAM 137-26-8 24 

  F02_03_06  ZIRAM 137-30-4 31 

  F02_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV KARBAMATER OG DITIO-

KARBAMATER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F02_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV KARBAMATER OG DITIO-

KARBAMATER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av benzimidazoler 

F03     

  F03_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED BEN-

ZIMIDAZOLER 

   

  F03_01_01  KARBENDAZIM 10605-21-7 263 

  F03_01_02  FUBERIDAZOL 3878-19-1 525 

  F03_01_03  TIABENDAZOL 148-79-8 323 

  F03_01_04  TIOFANATMETYL 23564-05-8 262 

  F03_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV BENZIMIDAZOLER 

   

  F03_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV BENZIMIDAZOLER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av imidazoler og 

triazoler 

F04     

  F04_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KONAZOLER 

   

  F04_01_02  BROMUKONAZOL 116255-48-2 680 

  F04_01_03  CYPROKONAZOL 94361-06-5 600 

  F04_01_04  DIFENOKONAZOL 119446-68-3 687 

  F04_01_05  EPOKSIKONAZOL 106325-08-0 609 

  F04_01_06  ETRIDIAZOL 2593-15-9 518 

  F04_01_07  FENBUKONAZOL 114369-43-6 694 

  F04_01_08  FLUKINKONAZOL 136426-54-5 474 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F04_01_10  FLUTRIAFOL 76674-21-0 436 

  F04_01_11  IMAZALIL (ENILKONAZOL) 35554-44-0 335 

  F04_01_12  IPKONAZOL 125225-28-7 798 

  F04_01_13  METKONAZOL 125116-23-6 706 

  F04_01_14  MYKLOBUTANIL 88671-89-0 442 

  F04_01_15  PENKONAZOL 66246-88-6 446 

  F04_01_16  PROPIKONAZOL 60207-90-1 408 

  F04_01_17  PROTIOKONAZOL 178928-70-6 745 

  F04_01_18  TEBUKONAZOL 107534-96-3 494 

  F04_01_19  TETRAKONAZOL 112281-77-3 726 

  F04_01_20  TRIADIMENOL 55219-65-3 398 

  F04_01_21  TRIFLUMIZOL 99387-89-0 730 

  F04_01_22  TRITIKONAZOL 131983-72-7 652 

  F04_02 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

IMIDAZOLER 

   

  F04_02_01  CYAZOFAMID 120116-88-3 653 

  F04_02_02  FENAMIDON 161326-34-7 650 

  F04_02_03  TRIAZOKSID 72459-58-6 729 

  F04_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV IMIDAZOLER OG 

TRIAZOLER 

   

  F04_99_01  AMETOKTRADIN 865318-97-4 818 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F04_99_02  AMISULBROM 348635-87-0 789 

  F04_99_03  TRICYKLAZOL 41814-78-2 547 

  F04_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV IMIDAZOLER OG 

TRIAZOLER 

  

 Soppdrepende midler på 

basis av morfoliner 

F05     

  F05_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

MORFOLINER 

   

  F05_01_01  DIMETOMORF 110488-70-5 483 

  F05_01_02  DODEMORF 1593-77-7 300 

  F05_01_03  FENPROPIMORF 67564-91-4 427 

  F05_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV MORFOLINER 

   

  F05_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER PÅ 

BASIS AV MORFOLINER 

  

 Soppdrepende midler av 

mikrobiologisk eller 

botanisk opprinnelse 

F06     

  F06_01 MIKROBIOLOGISKE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

   

  F06_01_01  AMPELOMYCES QUISQUALIS STAMME 

AQ10 

 589 

  F06_01_02  AUREOBASIDIUM PULLULANS 

(STAMME DSM 14940–1) 

 809, 810 

  F06_01_03  BACILLUS SUBTILIS STAMME QST 713  661 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F06_01_04  CONIOTHYRIUM MINITANS  614 

  F06_01_05  GLIOCLADIUM CATENULATUM 

STAMME J1446 

 624 

  F06_01_08  PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS 

STAMME MA342 

 574 

  F06_01_09  PSEUDOZYMA FLOCCULOSA  669 

  F06_01_11  TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI  

(T-22) (ITEM 908) 

 816 

  F06_01_12  CANDIDA OLEOPHILA STAMME O  946 

  F06_01_14  PHLEBIOPSIS GIGANTEA (FLERE 

STAMMER) 

 921, 922, 923, 924, 

925, 926, 927, 928, 

929, 930, 931, 932, 

933, 934 

  F06_01_15  PSEUDOMONAS SP. STAMME 

DSMZ 13134 

 935 

  F06_01_16  PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)  936 

  F06_01_17  STREPTOMYCES K61 (K61) 

(TIDLIGERE STREPTOMYCES 

GRISEOVIRIDIS) 

 937 

  F06_01_18  TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) 

(T25) (TV1) (TIDLIGERE T. 

HARZIANUM) 

 938, 939, 940 

  F06_01_19  TRICHODERMA ASPERELLUM 

(STAMME T34) 

 941 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F06_01_20  TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 

206040) (T 11) (TIDLIGERE TRICHO-

DERMA HARZIANUM) 

 942, 943 

  F06_01_21  TRICHODERMA ATROVIRIDE STAMME 

I-1237 

 944 

  F06_01_22  TRICHODERMA GAMSII (TIDLIGERE  

T. VIRIDE) (ICC080) 

 945 

  F06_01_23  TRICHODERMA POLYSPORUM 

(IMI 206039) 

 946 

  F06_01_24  VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) 

(TIDLIGERE VERTICILLIUM DAHLIAE) 

 948 

  F06_01_25  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

MBI 600 

  

  F06_01_26  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

STAMME FZB24 

  

  F06_01_27  SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

STAMME LAS02 

  

  F06_01_28  TRICHODERMA ATROVIRIDE 

STAMME SC1 

  

  F06_01_29  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

SUBSP. PLANTARUM D747 

  

  F06_01_30  BACILLUS PUMILUS QST 2808   

  F06_02 BOTANISKE SOPPDREPENDE MIDLER    

  F06_02_01  EUGENOL 97-53-0  
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F06_02_02  GERANIOL 106-24-1  

  F06_02_03  TYMOL 89-83-8 900 

  F06_02_04  EKSTRAKT AV MELALEUCA 68647-73-4 914 

  F06_02_05  LAMINARIN 9008-22-4 671 

  F06_02_06  FEN 560  858 

  F06_02_07  EKSTRAKT AV REYNOUTRIA 

SACCHALINENSIS 

  

  F06_99 ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER AV 

MIKROBIOLOGISK ELLER BOTANISK 

OPPRINNELSE 

   

  F06_99_01  CEREVISAN  980 

 Bakteriedrepende midler F07     

  F07_01 UORGANISKE BAKTERIEDREPENDE 

MIDLER 

   

  F07_01_01  NATRIUMHYPOKLORITT 7681-52-9 848 

  F07_01_02  ALUMINIUMSULFAT 10043-01-3 849 

  F07_99 ANDRE BAKTERIEDREPENDE 

MIDLER 

   

 Andre soppdrepende 

midler og bakterie-

drepende midler 

F99     

  F99_01 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

ALIFATISK NITROGEN 

   

  F99_01_01  CYMOKSANIL 57966-95-7 419 

  F99_01_02  DODIN 2439-10-3 101 

  F99_02 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

AMIDER 

   

  F99_02_01  CYFLUFENAMID 180409-60-3 759 



   

 

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

6
/3

4
1
 

 

Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F99_02_02  FLUOPIKOLID 239110-15-7 787 

  F99_02_03  PROKLORAZ 67747-09-5 407 

  F99_02_04  SILTIOFAM 175217-20-6 635 

  F99_02_05  ZOKSAMID 156052-68-5 640 

  F99_02_06  MANDIPROPAMID 374726-62-2 783 

  F99_02_07  PENTIOPYRAD 183675-82-3 824 

  F99_02_08  BENZOVINDIFLUPYR 1072957-71-1 981 

  F99_02_09  ISOFETAMID 875915-78-9 972 

  F99_02_10  MANDESTROBIN 173662-97-0  

  F99_02_11  FLUOPYRAM 658066-35-4 807 

  F99_03 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

ANILIDER 

   

  F99_03_01  BENALAKSYL 71626-11-4 416 

  F99_03_02  BOSKALID 188425-85-6 673 

  F99_03_03  KARBOKSIN 5234-68-4 273 

  F99_03_04  FENHEKSAMID 126833-17-8 603 

  F99_03_05  FLUTOLANIL 66332-96-5 524 

  F99_03_06  METALAKSYL-M 70630-17-0 580 

  F99_03_07  METALAKSYL 57837-19-1 365 

  F99_03_08  BENALAKSYL-M 98243-83-5 766 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F99_03_09  BIKSAFEN 581809-46-3 819 

  F99_03_12  ISOPYRAZAM 881685-58-1 963 

  F99_03_13  FLUKSAPYROKSAD 907204-31-3 828 

  F99_03_14  PENFLUFEN 494793-67-8 826 

  F99_03_15  SEDAKSAN 874967-67-6 833 

  F99_05 AROMATISKE SOPPDREPENDE MIDLER    

  F99_05_01  KLORTALONIL 1897-45-6 288 

  F99_05_03  2,5-DIKLORBENZOSYREMETYLESTER 2905-69-3 686 

  F99_06 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DIKARBOKSIMIDER 

   

  F99_06_01  IPRODION 36734-19-7 278 

  F99_07 SOPPDREPENDE MIDLER MED DINI-

TROANILINER 

   

  F99_07_01  FLUAZINAM 79622-59-6 521 

  F99_08 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

DINITROFENOLER 

   

  F99_08_02  MEPTYLDINOKAP 131-72-6 811 

  F99_09 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

ORGANISK FOSFOR 

   

  F99_09_01  FOSETYL-AL 15845-66-6 384 

  F99_09_02  TOLKLOFOSMETYL 57018-04-9 479 

  F99_10 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

OKSAZOLER 

   

  F99_10_01  FAMOKSADON 131807-57-3 594 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F99_10_02  HYMEKSAZOL 10004-44-1 528 

  F99_11 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

FENYLPYRROLER 

   

  F99_11_01  FLUDIOKSONIL 131341-86-1 522 

  F99_12 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

FTALIMIDER 

   

  F99_12_01  KAPTAN 133-06-2 40 

  F99_12_02  FOLPET 133-07-3 75 

  F99_13 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

PYRIMIDINER 

   

  F99_13_01  BUPIRIMAT 41483-43-6 261 

  F99_13_02  CYPRODINIL 121552-61-2 511 

  F99_13_03  MEPANIPYRIM 110235-47-7 611 

  F99_13_04  PYRIMETANIL 53112-28-0 714 

  F99_14 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KINOLINER 

   

  F99_14_01  8-HYDROKSYKINOLINSULFAT (8-

HYDROKSYKINOLIN INKL. OKSY-

KINOLIN) 

134-31-6 677 

  F99_14_02  KINOKSYFEN 124495-18-7 566 

  F99_15 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

KINONER 

   

  F99_15_01  DITIANON 3347-22-6 153 

  F99_16 SOPPDREPENDE MIDLER MED 

STROBILURINER 

   

  F99_16_01  AZOKSYSTROBIN 131860-33-8 571 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F99_16_02  DIMOKSYSTROBIN 149961-52-4 739 

  F99_16_03  FLUOKSASTROBIN 361377-29-9 746 

  F99_16_04  KRESOKSIMMETYL 143390-89-0 568 

  F99_16_05  PIKOKSYSTROBIN 117428-22-5 628 

  F99_16_06  PYRAKLOSTROBIN 175013-18-0 657 

  F99_16_07  TRIFLOKSYSTROBIN 141517-21-7 617 

  F99_17 SOPPDREPENDE MIDLER MED UREA    

  F99_17_01  PENCYKURON 66063-05-6 402 

  F99_17_02  UREA 57-13-6 913 

 Uklassifiserte 

soppdrepende midler 

F99_99 UKLASSIFISERTE SOPPDREPENDE 

MIDLER 

   

  F99_99_01  2-FENYLFENOL 90-43-7 246 

  F99_99_02  ACIBENZOLAR-S-METYL 126448-41-7 597 

  F99_99_04  ASKORBINSYRE  774 

  F99_99_05  BENZOSYRE 65-85-0 622 

  F99_99_06  FENPROPIDIN 67306-00-7 520 

  F99_99_08  METRAFENON 220899-03-6 752 

  F99_99_09  PYRIOFENON 688046-61-9 827 

  F99_99_10  SPIROKSAMIN 118134-30-8 572 

  F99_99_12  PROKVINAZID 189278-12-4 764 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  F99_99_13  VALIFENALAT (TIDLIGERE VALIFENAL)  857 

  F99_99_14  DIMETYLDISULFID 624-92-0  

  F99_99_15  COS-OGA  979 

  F99_99_16  FLUTIANIL 958647-10-4 835 

  F99_99_17  FENPYRAZAMIN 473798-59-3 832 

  F99_99_99  ANDRE SOPPDREPENDE MIDLER, 

UKLASSIFISERTE 

  

Ugressmidler. Ned-

sviingsmidler og 

mosemidler 

 PES_H     

 Ugressmidler på basis av 

fenoksyplantehormoner 

H01     

  H01_01 UGRESSMIDLER MED FENOKSY-

SYRER 

   

  H01_01_01  2,4-D 94-75-7 1 

  H01_01_02  2,4-DB 94-82-6 83 

  H01_01_03  DIKLORPROP-P 15165-67-0 476 

  H01_01_04  MCPA 94-74-6 2 

  H01_01_05  MCPB 94-81-5 50 

  H01_01_06  MEKOPROP 7085-19-0 51 

  H01_01_07  MEKOPROP-P 16484-77-8 475 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H01_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

FENOKSYPLANTEHORMONER 

   

  H01_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

FENOKSYPLANTEHORMONER 

  

 Ugressmidler på basis av 

triaziner og triazinoner 

H02     

  H02_02 UGRESSMIDLER MED TRIAZINER    

  H02_02_01  TERBUTYLAZIN 5915-41-3 234 

  H02_03 UGRESSMIDLER MED TRIAZINONER    

  H02_03_01  METAMITRON 41394-05-2 381 

  H02_03_02  METRIBUZIN 21087-64-9 283 

  H02_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

TRIAZINER OG TRIAZINONER 

   

  H02_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

TRIAZINER OG TRIAZINONER 

  

 Ugressmidler på basis av 

amider og anilider 

H03     

  H03_01 UGRESSMIDLER MED AMIDER    

  H03_01_01  BEFLUBUTAMID 113614-08-7 662 

  H03_01_02  DIMETENAMID-P 163515-14-8 638 

  H03_01_03  ISOKSABEN 82558-50-7 701 

  H03_01_04  NAPROPAMID 15299-99-7 271 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H03_01_05  PENOKSSULAM 219714-96-2 758 

  H03_01_06  PETOKSAMID 106700-29-2 665 

  H03_01_07  PROPYZAMID 23950-58-5 315 

  H03_01_08  PYROKSSULAM 422556-08-9 793 

  H03_02 UGRESSMIDLER MED ANILIDER    

  H03_02_01  DIFLUFENIKAN 83164-33-4 462 

  H03_02_02  FLORASULAM 145701-23-1 616 

  H03_02_03  FLUFENACET 142459-58-3 588 

  H03_02_04  METAZAKLOR 67129-08-2 411 

  H03_02_05  METOSULAM 139528-85-1 707 

  H03_03 UGRESSMIDLER MED KLORACETANI-

LIDER 

   

  H03_03_02  DIMETAKLOR 50563-36-5 688 

  H03_03_04  S-METOLAKLOR 87392-12-9 607 

  H03_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

AMIDER OG ANILIDER 

   

  H03_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

AMIDER OG ANILIDER 

  

 Ugressmidler på basis av 

karbamater og bis-

karbamater 

H04     

  H04_01 UGRESSMIDLER MED BISKARBA-

MATER 

   

  H04_01_01  KLORPROFAM 101-21-3 43 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H04_01_02  DESMEDIFAM 13684-56-5 477 

  H04_01_03  FENMEDIFAM 13684-63-4 77 

  H04_02 UGRESSMIDLER MED KARBAMATER    

  H04_02_02  KARBETAMID 16118-49-3 95 

  H04_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG BISKARBAMATER 

   

  H04_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG BISKARBAMATER 

  

 Ugressmidler på basis av 

dinitroanilinderivater 

H05     

  H05_01 UGRESSMIDLER MED DINITRO-

ANILINER 

   

  H05_01_01  BENFLURALIN 1861-40-1 285 

  H05_01_02  PENDIMETALIN 40487-42-1 357 

  H05_01_03  ORYZALIN 19044-88-3 537 

  H05_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

DINITROANILINDERIVATER 

   

  H05_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

DINITROANILINDERIVATER 

  

 Ugressmidler på basis av 

urea-, uracil- eller 

sulfonylureaderivater 

H06     

  H06_01 UGRESSMIDLER MED SULFO-

NYLUREA 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H06_01_01  AMIDOSULFURON 120923-37-7 515 

  H06_01_02  AZIMSULFURON 120162-55-2 584 

  H06_01_03  BENSULFURONMETYL 99283-01-9 

83055-99-6 

502 

  H06_01_04  KLORSULFURON 64902-72-3 391 

  H06_01_06  FLAZASULFURON 104040-78-0 595 

  H06_01_07  FLUPYRSULFURONMETYL 150315-10-9 

144740-54-5 

577 

  H06_01_08  FORAMSULFURON 173159-57-4 659 

  H06_01_09  IMAZOSULFURON 122548-33-8 590 

  H06_01_10  JODSULFURONMETYLNATRIUM 144550-36-7 634.501 

  H06_01_11  MESOSULFURONMETYL 400852-66-6 

208465-21-8 

663 

  H06_01_12  METSULFURONMETYL 74223-64-6 441 

  H06_01_13  NIKOSULFURON 111991-09-4 709 

  H06_01_14  OKSASULFURON 144651-06-9 626 

  H06_01_15  PROSULFURON 94125-34-5 579 

  H06_01_16  RIMSULFURON 122931-48-0 716 

  H06_01_17  SULFOSULFURON 141776-32-1 601 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H06_01_18  TIFENSULFURONMETYL 79277-67-1 

79227-27-3 

452 

  H06_01_19  TRIASULFURON 82097-50-5 480 

  H06_01_20  TRIBENURONMETYL 106040-48-6 

101200-48-0 

546 

  H06_01_21  TRIFLUSULFURON 135990-29-3 

126535-15-7 

731 

  H06_01_22  TRITOSULFURON 142469-14-5 735 

  H06_01_23  ORTOSULFAMURON 213464-77-8 781 

  H06_01_24  ETAMETSULFURONMETYL 97780-06-8 834.201 

  H06_01_25  HALOSULFURONMETYL 100784-20-1 785 

  H06_02 UGRESSMIDLER MED URACILER    

  H06_02_01  LENACIL 2164-08-1 163 

  H06_03 UGRESSMIDLER MED UREA    

  H06_03_01  KLORTOLURON 15545-48-9 217 

  H06_03_02  DIURON 330-54-1 100 

  H06_03_03  FLUOMETURON 2164-17-2 159 

  H06_03_04  ISOPROTURON 34123-59-6 336 

  H06_03_05  LINURON 330-55-2 76 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H06_03_06  METOBROMURON 3060-89-7 168 

  H06_99 ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

UREA-, URACIL- ELLER SULFO-

NYLUREADERIVATER 

   

  H06_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER PÅ BASIS AV 

UREA-, URACIL- ELLER SULFO-

NYLUREADERIVATER 

  

 Andre ugressmidler H99     

  H99_01 UGRESSMIDLER MED ARYLOKSY-

FENOKSYPROPIONATER 

   

  H99_01_01  KLODINAFOPPROPARGYL 114420-56-3 

105512-06-9 

683 

  H99_01_02  CYHALOFOPBUTYL 122008-85-9 596 

  H99_01_03  DIKLOFOPMETYL 40843-25-2 

257-141-8 

358 

  H99_01_04  FENOKSAPROP-P-ETYL 113158-40-0 

71283-80-2 

484 

  H99_01_05  FLUAZIFOP-P-BUTYL 79241-46-6 467 

  H99_01_06  HALOKSYFOP-P 95977-29-0 526 

  H99_01_07  PROPAKVIZAFOP 111479-05-1 713 

  H99_01_08  KVIZALOFOP-P 94051-08-8 641 

  H99_01_09  KVIZALOFOP-P-ETYL 100646-51-3 641.202 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H99_01_10  KVIZALOFOP-P-TEFURYL 119738-06-6 641.226 

  H99_02 UGRESSMIDLER MED BENZOFU-

RANER 

   

  H99_02_01  ETOFUMESAT 26225-79-6 233 

  H99_03 UGRESSMIDLER MED BENZOSYRE    

  H99_03_01  DIKAMBA 1918-00-9 85 

  H99_04 UGRESSMIDLER MED BIPYRIDYLIUM    

  H99_04_01  DIKVAT 85-00-7 55 

  H99_05 UGRESSMIDLER MED SYKLO-

HEKSANDIONER 

   

  H99_05_01  KLETODIM 99129-21-2 508 

  H99_05_02  SYKLOKSYDIM 101205-02-1 510 

  H99_05_03  PROFOKSYDIM 139001-49-3 621 

  H99_05_04  TEPRALOKSYDIM 149979-41-9 608 

  H99_05_05  TRALKOKSYDIM 87820-88-0 544 

  H99_06 UGRESSMIDLER MED DIAZINER    

  H99_06_01  PYRIDAT 55512-33-9 447 

  H99_07 UGRESSMIDLER MED DIKARBOK-

SIMIDER 

   

  H99_07_02  FLUMIOKSAZIN 103361-09-7 578 

  H99_08 UGRESSMIDLER MED DIFENYLETERE    

  H99_08_01  AKLONIFEN 74070-46-5 498 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H99_08_02  BIFENOKS 42576-02-3 413 

  H99_08_03  OKSYFLUORFEN 42874-03-3 538 

  H99_09 UGRESSMIDLER MED IMIDAZOLINO-

NER 

   

  H99_09_01  IMAZAMOX 114311-32-9 619 

  H99_10 UORGANISKE UGRESSMIDLER    

  H99_10_01  JERNSULFAT 7720-78-7 

17375-41-6 

7782-63-0 

837 

  H99_11 UGRESSMIDLER MED ISOKSAZOLER    

  H99_11_01  ISOKSAFLUTOL 141112-29-0 575 

  H99_11_02  TOPRAMEZON 210631-68-8 800 

  H99_13 UGRESSMIDLER MED NITRILER    

  H99_13_01  BROMOKSYNILOKTANOAT OG/ELLER 

-HEPTANOAT 

1689-84-5 

1689-99-2 

56634-95-8 

87 

  H99_13_03  IOKSYNIL 1689-83-4 

3861-47-0 

86 

  H99_14 UGRESSMIDLER MED ORGANISK 

FOSFOR 

   

  H99_14_01  GLUFOSINATAMMONIUM 51276-47-2 

77182-82-2 

437 

  H99_14_02  GLYFOSAT 1071-83-6 284 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H99_15 UGRESSMIDLER MED FENYL-

PYRAZOLER 

   

  H99_15_01  PINOKSADEN 243973-20-8 776 

  H99_15_02  PYRAFLUFENETYL 129630-19-9 605 

  H99_16 UGRESSMIDLER MED PYRIDAZINO-

NER 

   

  H99_16_01  KLORIDAZON 1698-60-8 111 

  H99_16_02  FLURTAMON 96525-23-4 569 

  H99_17 UGRESSMIDLER MED PYRIDINKAR-

BOKSAMIDER 

   

  H99_17_01  PIKOLINAFEN 137641-05-5 639 

  H99_18 UGRESSMIDLER MED PYRIDINKAR-

BOKSYLSYRE 

   

  H99_18_01  KLOPYRALIDMONOETANO-

LAMINSALT 

1702-17-6 

57754-85-5 

455 

  H99_18_02  PIKLORAM 1918-02-1 174 

  H99_18_03  HALAUKSIFENMETYL 943831-98-9 970 

  H99_18_04  AMINOPYRALID 150114-71-9 771 

  H99_19 UGRESSMIDLER MED PYRIDYLOK-

SYEDDIKSYRE 

   

  H99_19_02  FLUROKSYPYR 69377-81-7 431 

  H99_19_03  TRIKLOPYR 55335-06-3 376 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  H99_20 UGRESSMIDLER MED KINOLINER    

  H99_20_01  KINMERAK 90717-03-6 563 

  H99_21 UGRESSMIDLER MED TIADIAZINER    

  H99_21_01  BENTAZON 25057-89-0 366 

  H99_22 UGRESSMIDLER MED TIOKARBA-

MATER 

   

  H99_22_01  MOLINAT 2212-67-1 235 

  H99_22_02  PROSULFOKARB 52888-80-9 539 

  H99_22_03  TRIALLAT 2303-17-5 97 

  H99_23 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLER    

  H99_23_01  AMITROL 61-82-5 90 

  H99_24 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLINO-

NER 

   

  H99_24_01  KARFENTRAZONETYL 128639-02-1 587.202 

  H99_25 UGRESSMIDLER MED TRIAZOLONER    

  H99_25_01  PROPOKSYKARBAZONNATRIUM 145026-81-9 

181274-15-7 

655 

  H99_25_02  TIENKARBAZONMETYL 936331-72-5 

317815-83-1 

797 

  H99_26 UGRESSMIDLER MED TRIKETONER    

  H99_26_01  MESOTRION 104206-82-8 625 

  H99_26_02  SULKOTRION 99105-77-8 723 

  H99_26_03  TEMBOTRION 335104-84-2 790 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

 Uklassifiserte 

ugressmidler 

H99_99 UKLASSIFISERTE UGRESSMIDLER    

  H99_99_01  EDDIKSYRE 64-19-7 838 

  H99_99_02  BISPYRIBAKNATRIUM 125401-92-5 748.011 

  H99_99_03  KLOMAZON 81777-89-1 509 

  H99_99_04  FLUROKLORIDON 61213-25-0 430 

  H99_99_06  OKSADIAZON 19666-30-9 213 

  H99_99_07  PELARGONSYRE 112-05-0 888 

  H99_99_08  KINOKLAMIN 2797-51-5 648 

  H99_99_99  ANDRE UGRESSMIDLER, NEDSVI-

INGSMIDLER, MOSEMIDLER 

  

Insektmidler og 

middmidler 

 PES_I     

 Insektmidler på basis av 

pyretroider 

I01     

  I01_01 INSEKTMIDLER MED PYRETROIDER    

  I01_01_01  AKRINATRIN 101007-06-1 678 

  I01_01_02  ALFA-CYPERMETRIN 67375-30-8 454 

  I01_01_03  BETA-CYFLUTRIN 68359-37-5 482 

  I01_01_04  BIFENTRIN 82657-04-3 415 

  I01_01_06  CYPERMETRIN 52315-07-8 332 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I01_01_07  DELTAMETRIN 52918-63-5 333 

  I01_01_08  ESFENVALERAT 66230-04-4 481 

  I01_01_09  ETOFENPROKS 80844-07-1 471 

  I01_01_10  GAMMA-CYHALOTRIN 76703-62-3 768 

  I01_01_11  LAMBDA-CYHALOTRIN 91465-08-6 463 

  I01_01_12  TAU-FLUVALINAT 102851-06-9 786 

  I01_01_13  TEFLUTRIN 79538-32-2 451 

  I01_01_14  ZETA-CYPERMETRIN 52315-07-8 733 

  I01_01_15  BETA-CYPERMETRIN 65731-84-2 

72204-43-4 

65732-07-2 

83860-31-5 

632 

  I01_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

PYRETROIDER 

   

  I01_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

PYRETROIDER 

  

 Insektmidler på basis av 

klorerte hydrokarboner 

I02     

  I02_01 INSEKTMIDLER MED 

ANTRANILDIAMIDER 

   

  I02_01_01  CYANTRANILIPROL   
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I02_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KLORERTE HYDROKARBONER 

   

  I02_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KLORERTE HYDROKARBONER 

  

 Insektmidler på basis av 

karbamater og 

oksimkarbamater 

I03     

  I03_01 INSEKTMIDLER MED OKSIMKARBA-

MATER 

   

  I03_01_01  METOMYL 16752-77-5 264 

  I03_01_02  OKSAMYL 23135-22-0 342 

  I03_02 INSEKTMIDLER MED KARBAMATER    

  I03_02_01  FENOKSYKARB 79127-80-3 425 

  I03_02_02  FORMETANATHYDROKLORID 22259-30-9 

23422-53-9 

697 

  I03_02_03  METIOKARB 2032-65-7 165 

  I03_02_04  PIRIMIKARB 23103-98-2 231 

  I03_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

KARBAMATER OG OKSIMKARBA-

MATER 

   

  I03_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS  

AV KARBAMATER OG OKSIMKARBA-

MATER 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

 Insektmidler på basis av 

organiske fosfat-

forbindelser 

I04     

  I04_01 INSEKTMIDLER MED ORGANISK 

FOSFOR 

   

  I04_01_01  KLORPYRIFOS 2921-88-2 221 

  I04_01_02  KLORPYRIFOSMETYL 5589-13-0 486 

  I04_01_03  DIMETOAT 60-51-5 59 

  I04_01_04  ETOPROFOS 13194-48-4 218 

  I04_01_07  MALATION 121-75-5 12 

  I04_01_08  FOSMET 732-11-6 318 

  I04_01_09  PIRIMIFOSMETYL 29232-93-7 239 

  I04_99 ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

ORGANISKE FOSFATFORBINDELSER 

   

  I04_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER PÅ BASIS AV 

ORGANISKE FOSFATFORBINDELSER 

  

 Insektmidler av 

mikrobiologisk eller 

botanisk opprinnelse 

I05     

  I05_01 MIKROBIOLOGISKE INSEKTMIDLER    

  I05_01_01  ADOXOPHYES ORANA GV STAMME 

BV-0001 

 782 

  I05_01_03  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

ISRAELENSIS (AM65-52) 

 770 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I05_01_04  METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. 

ANISOPLIAE STAMME BIPESCO 5F/52 

 784 

  I05_01_05  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS 

STAMME FE9901 

 778 

  I05_01_08  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

AIZAWAI (ABTS-1857 OG GC-91) 

 949, 950 

  I05_01_09  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, 

SA12 OG EG 2348) 

 951, 952, 953, 954, 

955 

  I05_01_10  BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. 

TENEBRIONIS (NB 176) 

 956 

  I05_01_11  BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 

OG GHA) 

 957, 958 

  I05_01_12  CYDIA POMONELLA GRANULO-

SEVIRUS (CPGV) 

 959 

  I05_01_13  HELICOVERPA ARMIGERA NUK-

LEOPOLYEDERVIRUS (HEARNPV) 

 960 

  I05_01_14  LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) 

(TIDLIGERE VERTICILLIUM LECANII) 

 961 

  I05_01_15  SPODOPTERA LITTORALIS NUK-

LEOPOLYEDERVIRUS 

 962 

  I05_01_16  BEAUVERIA BASSIANA STAMME 147   

  I05_01_17  BEAUVERIA BASSIANA STAMME 

NPP11B005 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I05_01_18  ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA 

STAMME 97 (TIDLIGERE PAECILOMY-

CES FUMOSOROSEUS) 

 573 

  I05_01_19  SPODOPTERA EXIGUA NUKLEOPOLY-

EDERVIRUS 

 592 

  I05_02 BOTANISKE INSEKTMIDLER    

  I05_02_01  APPELSINOLJE  902 

  I05_02_02  TAGETESOLJE  903 

  I05_02_03  AZADIRAKTIN 11141-17-6 627 

  I05_02_04  PYRETRINER 8003-34-7 32 

  I05_99 ANDRE INSEKTMIDLER AV MIKRO-

BIOLOGISK ELLER BOTANISK 

OPPRINNELSE 

   

  I05_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER AV MIKRO-

BIOLOGISK ELLER BOTANISK 

OPPRINNELSE 

  

 Middmidler I06     

  I06_01 MIDDMIDLER MED PYRAZOLER    

  I06_01_01  FENPYROKSIMAT 134098-61-6 695 

  I06_02 MIDDMIDLER MED TETRAZINER    

  I06_02_01  KLOFENTEZIN 74115-24-5 418 

  I06_99 ANDRE MIDDMIDLER    

  I06_99_01  ACEKINOCYL 57960-19-7 760 

  I06_99_02  CYFLUMETOFEN 400882-07-7 821 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I06_99_99  ANDRE MIDDMIDLER   

 Andre insektmidler I99     

  I99_01 INSEKTMIDLER FRAMSTILT VED 

GJÆRING 

   

  I99_01_01  ABAMEKTIN 71751-41-2 495 

  I99_01_02  MILBEMEKTIN 51596-10-2 

51596-11-3 

660 

  I99_01_03  SPINOSAD 168316-95-8 636 

  I99_01_04  EMAMEKTIN 155569-91-8 791 

  I99_01_05  SPINETORAM 187166-40-1 802 

  I99_03 INSEKTMIDLER MED BENZOYLUREA    

  I99_03_01  DIFLUBENZURON 35367-38-5 339 

  I99_03_03  LUFENURON 103055-07-8 704 

  I99_03_05  TEFLUBENZURON 83121-18-0 450 

  I99_03_06  TRIFLUMURON 64628-44-0 548 

  I99_04 INSEKTMIDLER MED KARBAZATER    

  I99_04_01  BIFENAZAT 149877-41-8 736 

  I99_05 INSEKTMIDLER MED DIAZYL-

HYDRAZINER 

   

  I99_05_01  METOKSYFENOZID 161050-58-4 656 

  I99_05_02  TEBUFENOZID 112410-23-8 724 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I99_05_03  KROMAFENOZID 143807-66-3 775 

  I99_06 INSEKTVEKSTREGULATORER    

  I99_06_01  CYROMAZIN 66215-27-8 420 

  I99_06_02  BUPROFEZIN 69327-76-0 681 

  I99_06_03  HEKSYTIAZOKS 78587-05-0 439 

  I99_08 INSEKTMIDLER MED NITROGUANIDI-

NER 

   

  I99_08_01  KLOTIANIDIN 210880-92-5 738 

  I99_08_02  TIAMETOKSAM 153719-23-4 637 

  I99_09 INSEKTMIDLER MED ORGANISK 

TINN 

   

  I99_10 INSEKTMIDLER MED OKSADIAZINER    

  I99_10_01  INDOKSAKARB 173584-44-6 612 

  I99_11 INSEKTMIDLER MED FENYLETERE    

  I99_11_01  PYRIPROKSYFEN 95737-68-1 715 

  I99_12 INSEKTMIDLER MED (FENYL)-

PYRAZOLER 

   

  I99_12_02  FIPRONIL 120068-37-3 581 

  I99_12_03  TEBUFENPYRAD 119168-77-3 725 

  I99_12_04  KLORANTRANILIPROL 500008-45-7 794 

  I99_13 INSEKTMIDLER MED PYRIDINER    

  I99_13_01  PYMETROZIN 123312-89-0 593 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I99_13_02  FLONIKAMID 158062-67-0 763 

  I99_13_03  SULFOKSAFLOR 946578-00-3 820 

  I99_14 INSEKTMIDLER MED PYRIDYLMETY-

LAMINER 

   

  I99_14_01  ACETAMIPRID 135410-20-7 649 

  I99_14_02  IMIDAKLOPRID 138261-41-3 582 

  I99_14_03  TIAKLOPRID 111988-49-9 631 

  I99_14_04  FLUPYRADIFURON 951659-40-8  

  I99_15 INSEKTMIDLER MED SULFITTESTERE    

  I99_17 INSEKTMIDLER MED TETRONSYRER    

  I99_17_01  SPIRODIKLOFEN 148477-71-8 737 

  I99_17_02  SPIROMESIFEN 283594-90-1 747 

  I99_18 INSEKTLOKKEMIDLER MED RETT-

KJEDEDE LEPIDOPTERA-FEROMONER 

(SCLPS) 

  895 

  I99_18_01  (E,E)-8,10-DODEKADIEN-1-OL 33956-49-9 860 

  I99_18_02  (Z)-9-DODEKEN-1-YL-ACETAT 16974-11-1 

112-66-3 

422 

  I99_18_03  (Z)-8-DODEKEN-1-YL-ACETAT 28079-04-1 861 

  I99_18_04  (2E, 13Z)-OKTADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

86252-65-5 862 

  I99_18_05  (7E, 9E)-DODEKADIEN-1-YL-ACETAT 54364-63-5 863 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I99_18_06  (7E, 9Z)-DODEKADIEN-1-YL-ACETAT 55774-32-8 864 

  I99_18_07  (7Z, 11E)-HEKSADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

51606-94-4 865 

  I99_18_08  (7Z, 11Z)-HEKSADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

53042-79-8 

52207-99-5 

866 

  I99_18_09  (9Z, 12E)-TETRADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

31654-77-0 867 

  I99_18_10  (E)-11-TETRADEKEN-1-YL-ACETAT 33189-72-9 868 

  I99_18_11  (E)-5-DEKEN-1-OL 56578-18-8 869 

  I99_18_12  (E)-5-DEKEN-1-YL-ACETAT 38421-90-8 870 

  I99_18_13  (E)-8-DODEKEN-1-YL-ACETAT 38363-29-0 871 

  I99_18_14  (E/Z)-8-DODEKEN-1-YL-ACETAT 38363-29-0 

28079-04-1 

872 

  I99_18_15  (Z)-11-HEKSADEKEN-1-OL 56683-54-6 873 

  I99_18_16  (Z)-11-HEKSADEKEN-1-YL-ACETAT 34010-21-4 874 

  I99_18_17  (Z)-11-HEKSADEKENAL 53939-28-9 875 

  I99_18_18  (Z)-11-TETRADEKEN-1-YL-ACETAT 20711-10-8 876 

  I99_18_19  (Z)-13-OKTADEKENAL 58594-45-9 878 

  I99_18_20  (Z)-7-TETRADEKENAL 65128-96-3 879 

  I99_18_21  (Z)-8-DODEKEN-1-OL 40642-40-8 880 

  I99_18_22  (Z)-9-HEKSADEKENAL 56219-04-6 881 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I99_18_23  (Z)-9-TETRADEKEN-1-YL-ACETAT 16725-53-4 882 

  I99_18_24  DODEKYLACETAT 112-66-3 884 

  I99_18_25  TETRADEKAN-1-OL 112-72-1 856 

  I99_18_26  DODEKAN-1-OL 112-53-8  

  I99_18_27  (E/Z)-9-DODEKEN-1-YL-ACETAT 16974-34-8  

  I99_18_28  (E,Z,Z)-3,8,11-TETRADEKATRIEN-1-YL-

ACETAT 

  

  I99_18_29  (E,Z)-3,8-TETRADEKATRIEN-1-YL-

ACETAT 

  

  I99_18_30  N-TETRADEKYLACETAT   

  I99_18_31  (Z,E)-9,11-TETRADEKADIEN-1-YL-

ACETAT 

50767-79-8  

  I99_18_32  (E,Z)-3,13-OKTADEKADIENYLACETAT 53120-26-6  

  I99_18_33  (Z,Z)-3,13- OKTADEKADIENYLACETAT 53120-26-7  

  I99_19 ANDRE INSEKTLOKKEMIDLER    

  I99_19_01  AMMONIUMACETAT 631-61-8 842 

  I99_19_02  PUTRESCIN (1,4-DIAMINOBUTAN) 110-60-1 854 

  I99_19_03  TRIMETYLAMINHYDROKLORID 593-81-7 848 

  I99_19_04  (Z)-13-HEKSADEKEN-11-YN-1-YL-

ACETAT 

78617-58-0  
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I99_19_05  (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOKOSATETRAEN-

1-YL-ISOBUTYRAT 

135459-81-3 883 

  I99_19_06  RESCALURE 67601-06-3  

  I99_19_07  HYDROLYSERTE PROTEINER  901 

 Uklassifiserte 

insektmidler og 

middmidler 

I99_99 UKLASSIFISERTE INSEKTMIDLER OG 

MIDDMIDLER 

   

  I99_99_03  ETOKSAZOL 153233-91-1 623 

  I99_99_04  FETTSYRER C7–C18 OG UMETTEDE 

KALIUMSALTER C18 (CAS 67701-09-1) 

67701-09-1 889 

  I99_99_05  METYLESTERE AV FETTSYRER C8-C10 

(CAS 85566-26-3) 

85566-26-3 890 

  I99_99_06  FENAZAKIN 120928-09-8 693 

  I99_99_07  KISELGUR (DIATOMÉJORD) 61790-53-2 647 

  I99_99_08  LAURINSYRE (CAS 143-07-7) 143-07-7 885 

  I99_99_09  METAFLUMIZON 139968-49-3 779 

  I99_99_10  METYLDEKANOAT (CAS 110-42-9) 110-42-9 892 

  I99_99_11  METYLOKTANOAT (CAS 111-11-5) 111-11-5 893 

  I99_99_12  OLEINSYRE (CAS 112-80-1) 112-80-1 894 

  I99_99_13  PARAFINOLJE (CAS 64742-46-7) 64742-46-7 896 

  I99_99_14  PARAFINOLJE (CAS 72623-86-0) 72623-86-0 897 

  I99_99_15  PARAFINOLJE (CAS 8042-47-5) 8042-47-5 898 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  I99_99_16  PARAFINOLJE (CAS 97862-82-3) 97862-82-3 899 

  I99_99_17  FOSFAN 7803-51-2 127 

  I99_99_18  PYRIDABEN 96489-71-3 583 

  I99_99_19  PYRIDALYL 179101-81-6 792 

  I99_99_20  SPIROTETRAMAT 203313-25-1 795 

  I99_99_21  SULFURYLFLUORID 2699-79-8 757 

  I99_99_23  FETTSYRER C7 TIL C20  891 

  I99_99_27  ALUMINIUMFOSFID 20859-73-8 227 

  I99_99_28  MAGNESIUMFOSFID 12057-74-8 228 

  I99_99_29  KARBONDIOKSID 124-38-9 844 

  I99_99_30  MALTDEKSTRIN 9050-36-6 801 

  I99_99_31  TERPENOIDBLANDING QRD 460  982 

  I99_99_32  FLUBENDIAMID 272451-65-7 788 

  I99_99_99  ANDRE INSEKTMIDLER OG 

MIDDMIDLER 

  

Bløtdyrmidler  PES_M     

 Bløtdyrmidler M01     

  M01_01 BLØTDYRMIDLER    

  M01_01_01  JERNFOSFAT 10045-86-0 629 

  M01_01_03  METALDEHYD 108-62-3 62 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  M01_01_99  ANDRE BLØTDYRMIDLER   

Vekstregulerende 

midler 

 PES_PGR     

 Fysiologiske vekst-

regulerende midler 

PGR01     

  PGR01_01 FYSIOLOGISKE 

VEKSTREGULERENDE MIDLER 

   

  PGR01_01_01  1-METYLSYKLOPROPEN 3100-04-7 767 

  PGR01_01_02  KLORMEKVAT 999-81-5 143 

  PGR01_01_04  DAMINOZID 1596-84-5 330 

  PGR01_01_05  ETEFON 16672-87-0 373 

  PGR01_01_07  ETYLEN 74-85-1 839 

  PGR01_01_08  FORKLORFENURON 68157-60-8 633 

  PGR01_01_09  GIBBERELLINSYRE 77-06-5 307 

  PGR01_01_10  GIBBERELLIN 468-44-0 

510-75-8 

8030-53-3 

904 

  PGR01_01_11  IMAZAKIN 81335-37-7 699 

  PGR01_01_12  MALEINHYDRASID 123-33-1 310 

  PGR01_01_13  MEPIKVAT 24307-26-4 440 

  PGR01_01_14  PAKLOBUTRAZOL 76738-62-0 445 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  PGR01_01_15  PROHEKSADIONKALSIUM 127277-53-6 567.02 

  PGR01_01_16  NATRIUM-5-NITROGUAIAKOLAT 67233-85-6 718 

  PGR01_01_17  NATRIUM-O-NITROFENOLAT 824-39-5 720 

  PGR01_01_18  NATRIUM-P-NITROFENOLAT 824-78-2 721 

  PGR01_01_19  TRINEKSAPAKETYL 95266-40-3 732.202 

  PGR01_01_22  FLUMETRALIN 62924-70-3 971 

  PGR01_99 ANDRE FYSIOLOGISKE VEKST-

REGULERENDE MIDLER 

   

  PGR01_99_01  1-NAFTYLEDDIKSYRE (1-NAA) 86-87-3 313 

  PGR01_99_02  1-DEKANOL 112-30-1 831 

  PGR01_99_03  1-NAFTYLACETAMID (1-NAD) 86-86-2 282 

  PGR01_99_05  6-BENZYLADENIN 1214-39-7 829 

  PGR01_99_07  INDOLYLSMØRSYRE 133-32-4 830 

  PGR01_99_08  SINTOFEN (OGSÅ KJENT SOM 

CINTOFEN) 

130561-48-7 717 

  PGR01_99_09  1,4-DIMETYLNAFTALEN  822 

  PGR01_99_10  NATRIUMSØLVTIOSULFAT  762 

  PGR01_99_11  S-ABSCISINSYRE 21293-29-8  

  PGR01_99_99  ANDRE FYSIOLOGISKE VEKST-

REGULERENDE MIDLER 

  



   

 

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

6
/3

7
1
 

 

Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

 Spiringshemmere PGR02     

  PGR02_02 SPIRINGSHEMMERE    

  PGR02_02_01  KARVON 99-49-0 602 

  PGR02_99 ANDRE SPIRINGSHEMMERE    

  PGR02_99_99  ANDRE SPIRINGSHEMMERE   

 Andre vekstregulerende 

midler 

PGR03     

  PGR03_99 ANDRE VEKSTREGULERENDE MIDLER    

  PGR03_99_01  HAVALGEEKSTRAKT (TIDLIGERE 

HAVALGEEKSTRAKT OG TANG OG 

TARE) 

 920 

  PGR03_99_99  ANDRE VEKSTREGULERENDE MIDLER   

ANDRE 

PLANTEVERN-

MIDLER 

 PES_ZR     

 Mineraloljer ZR01     

  ZR01_01 MINERALOLJER    

  ZR01_01_01  MINERALOLJER   

 Vegetabilske oljer ZR02     

  ZR02_01 VEGETABILSKE OLJER    

  ZR02_01_01  PLANTEOLJER/SITRONELLEOLJE  905 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  ZR02_01_02  PLANTEOLJER/NELLIKOLJE  906 

  ZR02_01_03  PLANTEOLJER/RAPSOLJE  907 

  ZR02_01_04  PLANTEOLJER/GRØNNMYNTEOLJE  908 

  ZR02_01_99  ANDRE VEGETABILSKE OLJER   

 Jorddesinfiserende midler 

(herunder nematicider) 

ZR03     

  ZR03_02 BIOLOGISKE NEMATICIDER    

  ZR03_02_01  PAECILOMYCES LILACINUS STAMME 

251 

 753 

  ZR03_02_02  BACILLUS FIRMUS I-1582   

  ZR03_02_99 ANDRE BIOLOGISKE NEMATICIDER    

  ZR03_03 NEMATICIDER MED ORGANISK 

FOSFOR 

   

  ZR03_03_01  FENAMIFOS 22224-92-6 692 

  ZR03_03_02  FOSTIAZAT 98886-44-3 585 

  ZR03_03_99 ANDRE NEMATICIDER MED 

ORGANISK FOSFOR 

   

  ZR03_99 ANDRE JORDDESINFISERENDE 

MIDLER 

   

  ZR03_99_03  DAZOMET 533-74-4 146 

  ZR03_99_04  METAM-NA 137-42-8 20 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  ZR03_99_99  ANDRE JORDDESINFISERENDE MIDLER   

 Rottegift ZR04     

  ZR04_01 ROTTEGIFT    

  ZR04_01_01  KALSIUMFOSFID 1305-99-3 505 

  ZR04_01_02  DIFENAKUM 56073-07-5 514 

  ZR04_01_04  SINKFOSFID 1314-84-7 69 

  ZR04_01_05  BROMADIOLON 28772-56-7 371 

  ZR04_01_99  ANNEN ROTTEGIFT   

 Alle andre 

plantevernmidler 

ZR99     

  ZR99_01 DESINFEKSJONSMIDLER    

  ZR99_01_99  ANDRE DESINFEKSJONSMIDLER   

  ZR99_02 REPELLENTER    

  ZR99_02_01  ALUMINIUMAMMONIUMSULFAT 7784-26-1 840 

  ZR99_02_02  ALUMINIUMSILIKAT (OGSÅ KJENT 

SOM KAOLIN) 

1332-58-7 841 

  ZR99_02_03  BLODMEL 68911-49-9 909 

  ZR99_02_04  KALSIUMKARBID 75-20-7 910 

  ZR99_02_05  KALSIUMKARBONAT 471-34-1 843 

  ZR99_02_06  DENATONIUMBENZOAT 3734-33-6 845 

  ZR99_02_07  KALKSTEIN 1317-65-3 852 



   

 

N
r. 6

6
/3

7
4
 

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
 

 

Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  ZR99_02_08  METYLNONYLKETON 112-12-9 846 

  ZR99_02_09  KVARTSSAND 14808-60-7 855 

  ZR99_02_10  REPELLENTER (LUKT) / RÅTALLOLJE 8002-26-4 911 

  ZR99_02_11  REPELLENTER (LUKT) / 

TALLOLJEBEK 

8016-81-7 912 

  ZR99_02_12  NATRIUMALUMINIUMSILIKAT 1344-00-9 850 

  ZR99_02_13  RESTER FRA FETTDESTILLASJON  915 

  ZR99_02_14  REPELLENTER (LUKT) / FISKEOLJE  918 

  ZR99_02_15  REPELLENTER (LUKT) / SAUEFETT  919 

  ZR99_02_16  HVITLØKEKSTRAKT  916 

  ZR99_02_17  PEPPER  917 

  ZR99_02_99  ANDRE REPELLENTER   

  ZR99_99 ANDRE PLANTEVERNMIDLER    

  ZR99_99_07  DEKANSYRE 334-48-5 886 

  ZR99_99_08  KAPRYLSYRE 124-07-2 887 

  ZR99_99_12  HEPTAMALOKSYGLUKAN 870721-81-6 851 

  ZR99_99_24  ZUCCHINIGULMOSAIKKVIRUS, SVAK 

STAMME 

 618 
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Hovedgrupper Produktkategorier Kode Kjemisk klasse 
Vanlige navn på stoffer 

Felles nomenklatur 
CAS(1) CIPAC(2) 

  ZR99_99_34  PEPINOMOSAIKKVIRUS, STAMME 

CH2, ISOLAT 1906 

  

  ZR99_99_99  ANDRE PLANTEVERNMIDLER   

(1) Chemical Abstracts Service-registreringsnummer. 

(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/182 

av 7. februar 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 

og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 12(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 8. desember 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2014–2016 (heretter kalt «årlige forbedringer»), innenfor rammen av 

sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. 

Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av IASB i 

prosjektperioden om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-er) der det ikke er 

samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av ordlyden. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen at endringene av 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 12 

oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) IASB fastsatte ikrafttredelsesdatoen for endringene av IFRS 12 til 1. januar 2017. Bestemmelsene i denne forordning 

bør derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft for å sikre rettssikkerhet for de berørte utstederne og sammenheng 

med andre regnskapsstandarder fastsatt i forordning (EF) nr. 1126/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2019/EØS/66/40 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

b) IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» endres som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

c) IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 bokstav a) senest fra første dag i det første regnskapsåret som 

begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 bokstav b) fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2018 eller senere. 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 bokstav c) fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2017 eller senere. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-standarder 

2014–2016 

Endringer av IFRS 1 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39L og 39T endres, nr. 39D, 39F og 39AA oppheves, og nr. 39AD tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

39D [Opphevet] 

… 

39F [Opphevet] 

… 

39L Ved IAS 19: «Ytelser til ansatte» (endret i juni 2011) ble D1 endret og D10 og D11 opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IAS 19 (endret i juni 2011). 

… 

39T Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. D16, D17 og 

vedlegg C endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

… 

39AA [Opphevet] 

… 

39AD Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2014–2016, utgitt i desember 2016, ble nr. 39L og 39T 

endret og nr. 39D, 39F, 39AA og E3–E7 opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

I vedlegg E oppheves nr. E3–E7 med tilknyttede overskrifter. 

VEDLEGG E 

Kortsiktige unntak fra IFRS-er 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

… 

E3 [Opphevet] 

E4 [Opphevet] 

E4A [Opphevet] 

E5 [Opphevet] 

E6 [Opphevet] 

E7 [Opphevet]  
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Endringer av IFRS 12 

IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

Nr. 5A tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

5A Bortsett fra i tilfellene beskrevet i nr. B17 skal kravene i denne IFRS få anvendelse på et foretaks interesser oppført i  

nr. 5 som er klassifisert (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert) som holdt for salg eller som avviklet 

virksomhet i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet». 

… 

I vedlegg B endres B17. 

SAMMENDRAG AV FINANSIELL INFORMASJON FOR DATTERFORETAK, FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER 

OG TILKNYTTEDE FORETAK (NR. 12 OG 21) 

… 

B17 Når et foretaks interesse i et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak (eller en andel av 

dets interesse i en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak) blir klassifisert (eller inkludert i en 

avhendingsgruppe som er klassifisert) som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, kreves det ikke at foretaket legger fram 

sammenfattet finansiell informasjon for vedkommende datterforetak, felleskontrollerte virksomhet eller tilknyttede 

foretak i samsvar med B10–B16. 

I vedlegg C tilføyes nr. C1A. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

C1D Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2014–2016, utgitt i desember 2016, ble nr. 5A tilføyd og 

nr. B17 endret. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regn-

skapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2017 eller senere. 

… 

Endringer av IAS 28 

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

Nr. 18 og 36A endres, og nr. 45E tilføyes. 

Unntak fra anvendelse av egenkapitalmetoden 

… 

18. Når en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet holdes av eller holdes indirekte gjennom et 

foretak som er en risikokapitalorganisasjon, eller et verdipapirfond, et aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond, kan foretaket velge å måle disse investeringene til virkelige verdi over resultatet 

i samsvar med IFRS 9. Foretaket skal ta dette valget separat for hvert enkelt tilknyttede foretak eller hver enkel 

felleskontrollerte virksomhet ved førstegangsinnregning av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten. 

… 
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Framgangsmåter ved egenkapitalmetoden 

… 

36A Dersom et foretak som ikke selv er et investeringsforetak, har en interesse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet som er et investeringsforetak, kan foretaket, uten at det berører kravet i nr. 36, ved anvendelse av 

egenkapitalmetoden velge å beholde den målingen av virkelig verdi som anvendes av det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak, på interessene i datterforetak til det tilknyttede foretaket 

eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak. Dette valget tas separat for hvert enkelt 

tilknyttede foretak eller hver enkel felleskontrollerte virksomhet på det seneste av a) tidspunktet for 

førstegangsinnregning av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investerings-

foretak, b) tidspunktet da det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten blir et investeringsforetak, 

og c) tidspunktet da det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak, 

først blir til et morforetak. 

… 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

45E Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2014–2016, utgitt i desember 2016, ble nr. 18 og 36A 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 på årsregnskap som 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender 

disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/289 

av 26. februar 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 2: «Aksjebasert betaling»(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 20. juni 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 2: «Aksjebasert betaling». Formålet med endringene er å klargjøre hvordan selskaper 

bør anvende standarden i visse særlige tilfeller. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen at endringene av 

IFRS 2 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) IASB fastsatte ikrafttredelsesdatoen for endringene av IFRS 2 til 1. januar 2018. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2: 

«Aksjebasert betaling» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2018 eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2018, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2019/EØS/66/41 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Klassifisering og måling av aksjebaserte betalingstransaksjoner 

Endringer av IFRS 2 

Endringer av IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

Nr. 19, 30–31, 33, 52 og 63 endres, og nr. 33A–33H, 59A–59B og 63D tilføyes. Overskrifter tilføyes før nr. 33A og 33E. Nr. 32 

og 34 er ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

BEHANDLING AV INNVINNINGSBETINGELSER 

19. En tildeling av egenkapitalinstrumenter kan være betinget av at nærmere angitte innvinningsbetingelser blir 

oppfylt. En tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til en ansatt er for eksempel gjerne betinget av at den ansatte blir 

værende i foretaket i en nærmere angitt periode. Det kan være inntjeningsbetingelser som må oppfylles, for eksempel 

at foretaket oppnår en nærmere angitt vekst i overskuddet eller en nærmere angitt økning i foretakets aksjekurs. 

Innvinningsbetingelser, bortsett fra markedsbetingelser, skal ikke tas i betraktning ved estimering av den virkelige 

verdien av aksjene eller aksjeopsjonene på måletidspunktet. Isteden skal innvinningsbetingelser, bortsett fra 

markedsbetingelser, tas i betraktning ved å justere antallet egenkapitalinstrumenter som blir inkludert i målingen av 

transaksjonsbeløpet, slik at det beløpet som til slutt innregnes for mottatte varer eller tjenester som vederlag for de 

tildelte egenkapitalinstrumentene, skal være basert på antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt innvinnes. Dermed 

blir det på et kumulativt grunnlag ikke innregnet noe beløp for mottatte varer eller tjenester dersom de tildelte 

egenkapitalinstrumentene ikke innvinnes på grunn av manglende oppfyllelse av en innvinningsbetingelse, bortsett fra 

en markedsbetingelse, for eksempel ved at motparten unnlater å fullføre en nærmere angitt tjenesteperiode, eller en 

inntjeningsbetingelse ikke blir oppfylt, i samsvar med kravene i nr. 21. 

… 

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER SOM GJØRES OPP I KONTANTER 

30. For aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, skal foretaket måle de anskaffede varene 

eller tjenestene og forpliktelsen det har pådratt seg til forpliktelsens virkelige verdi, i samsvar med kravene i  

nr. 31–33D. Fram til forpliktelsen gjøres opp skal foretaket måle forpliktelsens virkelige verdi på nytt ved 

utgangen av hver rapporteringsperiode og på oppgjørstidspunktet, og med eventuelle endringer i virkelig verdi 

innregnet i periodens resultat. 

31. Et foretak kan for eksempel tildele aksjeoppskrivingsretter til ansatte som en del av deres godtgjørelsespakke, der de 

ansatte vil få rett til en framtidig kontantutbetaling (og ikke et egenkapitalinstrument) basert på økningen i foretakets 

aksjekurs fra et bestemt nivå over en nærmere angitt periode. Alternativt kan et foretak tildele sine ansatte en rett til å 

motta en framtidig kontantutbetaling ved å tildele dem en rett til aksjer (herunder aksjer som skal utstedes ved utøvelse 

av aksjeopsjoner) som er innløsbare, enten tvungent (for eksempel ved opphør av ansettelsesforholdet) eller når den 

ansatte måtte ønske det. Disse ordningene er eksempler på aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i 

kontanter. Aksjeoppskrivingsretter blir benyttet til å illustrerer noen av kravene i nr. 32–33D, men kravene i disse 

numrene får anvendelse på alle aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter. 

32. Foretaket skal innregne de mottatte tjenestene samt en forpliktelse om å betale for disse tjenestene etter hvert som de 

ansatte yter tjenestene. Enkelte aksjeoppskrivingsretter blir for eksempel innvunnet umiddelbart, og det kreves derfor 

ikke at de ansatte fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode for å få rett til kontantutbetalingen. I mangel av 

dokumentasjon på det motsatte skal foretaket gå ut ifra at tjenestene som de ansatte har ytt i bytte mot 

aksjeoppskrivingsrettene, er mottatt. Foretaket skal derfor umiddelbart innregne de mottatte tjenestene samt en 

forpliktelse om å betale for dem. Dersom aksjeoppskrivingsrettene ikke blir innvunnet før de ansatte har fullført en 

nærmere angitt tjenesteperiode, skal foretaket innregne de mottatte tjenestene samt en forpliktelse om å betale for dem 

etter hvert som de ansatte yter tjenestene i løpet av perioden.  
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33. Forpliktelsen skal, i utgangspunktet og ved utgangen av hver rapporteringsperiode fram til den gjøres opp, måles til 

den virkelige verdien av aksjeoppskrivingsrettene ved å anvende en opsjonsprissettingsmodell, idet det tas hensyn til 

de vilkårene og betingelsene som aksjeoppskrivingsrettene ble tildelt i henhold til, og omfanget av de ansattes 

tjenesteyting fram til dette tidspunktet – i samsvar med kravene i nr. 33A–33D. Et foretak kan endre vilkårene og 

betingelsene som en aksjebasert betaling som gjøres opp i kontanter, er tildelt i henhold til. Veiledning om en endring 

av en aksjebasert betalingstransaksjon som endrer sin klassifisering fra gjort opp i kontanter til gjort opp i egenkapital, 

gis i nr. B44A–B44C i vedlegg B. 

BEHANDLING AV INNVINNINGSBETINGELSER OG IKKE-INNVINNINGSBETINGELSER 

33A En aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter, kan være betinget av oppfyllelse av nærmere angitte 

innvinningsbetingelser. Det kan være inntjeningsbetingelser som må oppfylles, for eksempel at foretaket oppnår en 

nærmere angitt vekst i overskuddet eller en nærmere angitt økning i foretakets aksjekurs. Innvinningsbetingelser, 

bortsett fra markedsbetingelser, skal ikke tas i betraktning ved estimering av den virkelige verdien av den aksjebaserte 

betalingen som gjøres opp i kontanter på måletidspunktet. Isteden skal innvinningsbetingelser, bortsett fra 

markedsbetingelser, tas i betraktning ved å justere antallet tildelinger som blir inkludert i målingen av forpliktelsen 

som følger av transaksjonen. 

33B Ved anvendelse av kravene i nr. 33A skal foretaket innregne et beløp for varer eller tjenester som er mottatt i løpet av 

innvinningsperioden. Dette beløpet skal baseres på det beste tilgjengelige estimatet av antallet tildelinger som 

forventes innvunnet. Foretaket skal om nødvendig revidere dette estimatet dersom nyere informasjon indikerer at 

antallet tildelinger som forventes innvunnet, skiller seg fra tidligere estimater. På innvinningstidspunktet skal foretaket 

revidere estimatet slik at det blir lik antallet tildelinger som til slutt innvinnes. 

33C Markedsbetingelser, som for eksempel oppnåelse av en aksjekurs som innvinningen (eller utøvelsen) er betinget av, i 

tillegg til ikke-innvinningsbetingelser, skal tas i betraktning ved estimeringen av den virkelige verdien av den tildelte 

aksjebaserte betalingen som gjøres opp i kontanter, og ved ny måling av den virkelige verdien ved utgangen av hver 

rapporteringsperiode og på oppgjørstidspunktet. 

33D Som følge av anvendelsen av nr. 30–33C vil det akkumulerte beløpet som til slutt innregnes for mottatte varer eller 

tjenester som vederlag for den aksjebaserte betalingen som gjøres opp i kontanter, være lik kontantbeløpet som er 

betalt. 

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER MED ET NETTOOPPGJØR FOR KILDESKATTFORPLIKTELSER 

33E Skattelovgivning eller -regler kan pålegge et foretak å holde tilbake et beløp for en ansatts skattemessige forpliktelse 

knyttet til en aksjebasert betaling og overføre dette beløpet, vanligvis i kontanter, til skattemyndighetene på den 

ansattes vegne. For å oppfylle denne forpliktelsen kan vilkårene i den aksjebaserte betalingsordningen tillate eller 

kreve at foretaket holder tilbake det antallet egenkapitalinstrumenter som tilsvarer pengeverdien av den ansattes 

skattemessige forpliktelse, fra det samlede antallet egenkapitalinstrumenter som ellers ville ha blitt utstedt til den 

ansatte ved utøvelse (eller innvinning) av den aksjebaserte betalingen (dvs. den aksjebaserte betalingsordningen 

innebærer et nettooppgjør). 

33F Som unntak fra kravene i nr. 34 skal transaksjonen som beskrives i nr. 33E, i sin helhet klassifiseres som en 

aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, dersom den ville ha vært klassifisert slik i fravær av et 

nettooppgjør. 

33G Foretaket anvender nr. 29 i denne standard til å regnskapsføre tilbakeholdelsen av aksjer for å finansiere betalingen til 

skattemyndighetene av den ansattes skattemessige forpliktelse knyttet til en aksjebasert betaling. Betalingen skal 

derfor regnskapsføres som et fradrag i egenkapitalen for de tilbakeholdte aksjene, bortsett fra i den utstrekning 

betalingen overstiger den virkelige verdien på nettooppgjørstidspunktet for de tilbakeholdte egenkapitalinstrumentene.  
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33H Unntaket i nr. 33F får ikke anvendelse på 

a) en aksjebasert betalingsordning med et nettooppgjør der det ikke finnes noen forpliktelse for foretaket i henhold til 

skattelovgivningen eller -reglene om å holde tilbake et beløp for en ansatts skattemessige forpliktelse knyttet til 

denne aksjebaserte betalingen, eller 

b) alle egenkapitalinstrumenter som foretaket holder tilbake utover den ansattes skattemessige forpliktelse knyttet til 

den aksjebaserte betalingen (dvs. foretaket holder tilbake et antall aksjer som overstiger den økonomiske verdien 

av den ansattes skattemessige forpliktelse). Slike overskytende aksjer som holdes tilbake, skal regnskapsføres som 

en aksjebasert betaling som gjøres opp i kontanter, når dette beløpet betales kontant (eller med andre eiendeler) til 

den ansatte. 

34. For aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir enten foretaket eller motparten valget 

mellom at foretaket gjør opp transaksjonen i kontanter (eller andre eiendeler) eller ved at det utsteder 

egenkapitalinstrumenter, skal foretaket regnskapsføre denne transaksjonen eller bestanddelene av denne 

transaksjonen som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter, dersom, og i den 

utstrekning, foretaket har pådratt seg en forpliktelse til å gjøre opp i kontanter eller andre eiendeler, eller som 

en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, dersom, og i den utstrekning, foretaket ikke 

har pådratt seg en slik forpliktelse. 

OPPLYSNINGER 

… 

52. Dersom opplysningene som kreves av denne standard, ikke tilfredsstiller prinsippene i nr. 44, 46 og 50, skal foretaket 

gi tilleggsinformasjon slik at prinsippene oppfylles. Dersom et foretak for eksempel har klassifisert aksjebaserte 

betalingstransaksjoner som gjort opp i egenkapital i samsvar med nr. 33F, skal foretaket gi et anslag over det beløpet 

som det forventer å overføre til skattemyndighetene for å gjøre opp den ansattes skattemessige forpliktelse, når det er 

nødvendig å informere brukerne om virkningen av den framtidige kontantstrømmen forbundet med den aksjebaserte 

betalingsordningen. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

59A Et foretak skal anvende endringene i nr. 30–31, 33–33H og B44A–B44C som angitt nedenfor. Tidligere perioder skal 

ikke omarbeides. 

a) Endringene i nr. B44A–B44C får bare anvendelse på endringer som inntreffer på eller etter den datoen da et 

foretak første gang anvender endringene. 

b) Endringene i nr. 30–31 og 33–33D får anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner som er ikke-innvunnet på 

tidspunktet da et foretak første gang anvender endringene, og på aksjebaserte betalingstransaksjoner med et 

tildelingstidspunkt på eller etter tidspunktet da et foretak første gang anvender endringene. For ikke-innvunnede 

aksjebaserte betalingstransaksjoner som er tildelt før tidspunktet da et foretak første gang anvender endringene, 

skal foretaket måle på nytt forpliktelsen på dette tidspunktet og innregne virkningen av den nye målingen i 

åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) 

for rapporteringsperioden da endringene første gang anvendes. 

c) Endringene i nr. 33E–33H og endringen i nr. 52 får anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner som er ikke-

innvunnet (eller innvunnet, men ikke utøvd) på tidspunktet da et foretak første gang anvender endringene, og på 

aksjebaserte betalingstransaksjoner med et tildelingstidspunkt på eller etter tidspunktet da et foretak første gang 

anvender endringene. For ikke-innvunnede (eller innvunnede, men ikke utøvde) aksjebaserte betalingstrans-

aksjoner (eller deler av dem) som tidligere ble klassifisert som aksjebasert betaling som gjøres opp i kontanter, 

men som nå er klassifisert som gjort opp i egenkapital i samsvar med endringene, skal foretaket omklassifisere den 

balanseførte verdien av den aksjebaserte betalingsforpliktelsen til egenkapital på tidspunktet da det første gang 

anvender endringene. 

59B Uten at det berører kravene i nr. 59A kan et foretak anvende endringene i nr. 63D med tilbakevirkende kraft, med 

forbehold for overgangsbestemmelsene i nr. 53–59 i denne standard, i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» bare dersom dette er mulig uten bruk av senere kunnskap. Dersom et 

foretak velger tilbakevirkende anvendelse, må det gjøre dette for alle endringene i henhold til «Klassifisering og 

måling av aksjebaserte betalingstransaksjoner» (endringer av IFRS 2). 
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IKRAFTTREDELSE 

… 

63. Et foretak skal anvende følgende endringer fra «Konserninterne aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i 

kontanter», utstedt i juni 2009, med tilbakevirkende kraft, med forbehold for overgangsbestemmelsene i nr. 53–59, i 

samsvar med IAS 8 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere: 

a) … 

… 

63D Ved «Klassifisering og måling av aksjebaserte betalingstransaksjoner» (endringer av IFRS 2), utstedt i juni 2016, ble 

nr. 19, 30–31, 33, 52 og 63 endret og nr. 33A–33H, 59A–59B, 63D og B44A–B44C med tilknyttede overskrifter 

tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 

eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg B tilføyes nr. B44A–B44C med tilknyttede overskrifter. 

Regnskapsføring av en endring av en aksjebasert betalingstransaksjon som endrer sin klassifisering fra gjort 

opp i kontanter til gjort opp i egenkapital 

B44A Dersom vilkårene for en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter, blir endret slik at den blir en 

aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, skal transaksjonen regnskapsføres som sådan fra 

endringsdatoen. Særlig gjelder følgende: 

a) Den aksjebaserte betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, måles med henvisning til den virkelige 

verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene på endringsdatoen. Den aksjebaserte betalingstransaksjonen som 

gjøres opp i egenkapital, innregnes i egenkapitalen på endringsdatoen i den utstrekning varene eller tjenestene er 

blitt mottatt. 

b) Forpliktelsen per endringsdatoen for den aksjebaserte betalingstransaksjonen som gjøres opp i kontanter, skal 

fraregnes på nevnte dato. 

c) En eventuell differanse mellom den balanseførte verdien av forpliktelsen som er fraregnet, og egenkapitalen som 

er innregnet på endringsdatoen, innregnes umiddelbart i resultatet. 

B44B Dersom innvinningsperiodens varighet forlenges eller forkortes som følge av endringen, skal anvendelsen av kravene i 

nr. B44A gjenspeile den endrede innvinningsperioden. Kravene i nr. B44A får anvendelse selv om endringen 

inntreffer etter innvinningsperioden. 

B44C En aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter, kan annulleres eller gjøres opp (bortsett fra en trans-

aksjon som er annullert ved bortfall av en rett fordi innvinningsbetingelsene ikke er oppfylt). Dersom det er tildelt 

egenkapitalinstrumenter og foretaket på dette tildelingstidspunktet anser dem som en erstatning for de annullerte 

aksjebaserte betalingene som gjøres opp i kontanter, skal foretaket anvende nr. B44A og B44B. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/400 

av 14. mars 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 40(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 8. desember 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal regnskaps-

standard (IAS) nr. 40: «Investeringseiendom». Endringene presiserer når et selskap får tillatelse til å omklassifisere en 

eiendom til (eller fra) kategorien «investeringseiendom». 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen at endringene av 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 40 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 40: «Investeringseiendom» som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2018 eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 15.3.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2019/EØS/66/42 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Overføring av investeringseiendom 

(Endringer av IAS 40) 

Endringer av IAS 40: «Investeringseiendom» 

Nr. 57–58 endres. 

OVERFØRINGER 

57 Et foretak skal overføre en eiendom til eller fra investeringseiendom bare når det foreligger en bruksendring. En 

bruksendring inntreffer når eiendommen oppfyller eller ikke lenger oppfyller definisjonen av investeringseiendom 

og det foreligger bevis for bruksendringen. En endring i ledelsens hensikt med hensyn til bruken av en eiendom er 

i seg selv ikke bevis for en bruksendring. Eksempler på beviser på en bruksendring omfatter 

a) påbegynt eierbenyttelse eller utvikling med henblikk på eierbenyttelse, for en overføring fra investe-

ringseiendom til eierbenyttet eiendom, 

b) påbegynt utvikling med henblikk på salg, for en overføring fra investeringseiendom til beholdninger, 

c) avsluttet eierbenyttelse, for en overføring fra eierbenyttet eiendom til investeringseiendom, og 

d) inngått operasjonell leieavtale med en annen part, for en overføring fra beholdninger til investeringseiendom. 

e) [opphevet] 

58 Når et foretak bestemmer seg for å avhende en investeringseiendom uten utvikling av denne, fortsetter foretaket å 

behandle eiendommen som en investeringseiendom fram til den er fraregnet (tatt ut av balanseoppstillingen), og foretaket 

omklassifiserer den ikke som beholdning. Tilsvarende, dersom et foretak begynner ombygging av en eksisterende 

investeringseiendom for fortsatt framtidig bruk som investeringseiendom, forblir eiendommen en investeringseiendom, 

og den blir under ombyggingen ikke omklassifisert til eierbenyttet eiendom. 

… 

Nr. 84C–84E med tilknyttede overskrifter og nr. 85G tilføyes. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

Overføring av investeringseiendom 

84C Ved «Overføring av investeringseiendom» (endringer av IAS 40), utstedt i desember 2016, ble nr. 57–58 endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene på bruksendringer som inntreffer på eller etter begynnelsen av årsrapporte-

ringsperioden der foretaket første gang anvender endringene («tidspunkt for førstegangsanvendelse»). På tidspunktet for 

førstegangsanvendelse skal et foretak på ny vurdere klassifiseringen av eiendommer som holdes på det tidspunktet, og 

eventuelt omklassifisere eiendommer ved anvendelse av nr. 7–14 for å gjenspeile forhold som foreligger på det 

tidspunktet. 

84D Uten at det berører kravene i nr. 84C kan et foretak anvende endringene i nr. 57–58 med tilbakevirkende kraft i samsvar 

med IAS 8 bare dersom dette er mulig uten bruk av senere kunnskap. 

84E Dersom et foretak i samsvar med nr. 84C omklassifiserer eiendom på tidspunktet for førstegangsanvendelse, skal det 

a) regnskapsføre omklassifiseringen ved å anvende kravene i nr. 59–64. Ved anvendelse av nr. 59–64 skal et foretak 

i) forstå enhver henvisning til tidspunktet for bruksendring som tidspunktet for førstegangsanvendelse og 

ii) innregne eventuelle beløp som i samsvar med nr. 59–64 ville ha blitt innregnet i resultatet som en justering av 

åpningssaldoen for opptjent egenkapital på tidspunktet for førstegangsanvendelse, 
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b) opplyse om beløpene som omklassifiseres til eller fra investeringseiendom i samsvar med nr. 84C. Foretaket skal 

opplyse om de omklassifiserte beløpene som del av avstemmingen av den balanseførte verdien av investeringseiendom 

ved begynnelsen og slutten av perioden, i samsvar med kravene i nr. 76 og 79. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

85G Ved «Overføring av investeringseiendom» (endringer av IAS 40), utstedt i desember 2016, ble nr. 57–58 endret og  

nr. 84C–84E tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere 

periode, skal foretaket opplyse om dette. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/519 

av 28. mars 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 22 fra Den internasjonale 

tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 8. desember 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) tolkning nr. 22: «Transaksjoner i 

utenlandsk valuta og forskuddsvederlag» fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC 22). 

Tolkningen tydeliggjør regnskapsføringen av transaksjoner som omfatter mottak eller betaling av forskuddsvederlag i en 

utenlandsk valuta. 

3) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at tolkning IFRIC 22 oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 innsettes IFRIC-tolkning nr. 22: «Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskudds-

vederlag» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2018 eller senere. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 3.4.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2019/EØS/66/43 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

IFRIC®-tolkning 22 

Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag 

REFERANSER 

— Begrepsrammen for finansiell rapportering 

— IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

— IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

BAKGRUNN 

1. Nr. 21 i IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» krever at et foretak ved førstegangsinnregning i den funksjonelle 

valutaen registrerer en transaksjon i utenlandsk valuta ved at beløpet i utenlandsk valuta omregnes til den dagskursen som 

gjelder mellom den funksjonelle valutaen og den utenlandske valutaen («valutakursen») på transaksjonstidspunktet. Nr. 22 i 

IAS 21 fastsetter at transaksjonstidspunktet er tidspunktet da transaksjonen første gang kvalifiserer for innregning i samsvar 

med IFRS-standarder («standarder»). 

2. Når et foretak utbetaler eller mottar vederlag på forskudd i en utenlandsk valuta, innregner det normalt en ikke-monetær 

eiendel eller en ikke-monetær forpliktelse(1) før innregningen av den tilknyttede eiendelen, kostnaden eller inntekten. Den 

tilknyttede eiendelen, kostnaden eller inntekten (eller deler av den) er det beløpet som innregnes ved anvendelse av 

relevante standarder, og som fører til fraregning av den ikke-monetære eiendelen eller den ikke-monetære forpliktelsen som 

stammer fra forskuddsvederlaget. 

3. Tolkningskomiteen for IFRS (IFRIC, «Tolkningskomiteen») fikk opprinnelig et spørsmål om hvordan «transaksjons-

tidspunkt» skulle fastsettes ved anvendelse av nr. 21–22 i IAS 21 i forbindelse med innregning av inntekter. Spørsmålet 

gjaldt spesielt situasjoner der et foretak innregner en ikke-monetær forpliktelse som stammer fra mottak av et 

forskuddsvederlag, før det innregner den tilknyttede inntekten. I diskusjonen av problemstillingen bemerket 

Tolkningskomiteen at mottak eller betaling av forskuddsvederlag i en utenlandsk valuta ikke er begrenset til 

inntektstransaksjoner. Tolkningskomiteen har derfor besluttet å klargjøre begrepet «transaksjonstidspunkt» med henblikk på 

fastsettelsen av valutakursen som skal brukes ved førstegangsinnregning av den tilknyttede eiendelen, kostnaden eller 

inntekten, når et foretak har mottatt eller betalt forskuddsvederlag i en utenlandsk valuta. 

VIRKEOMRÅDE 

4. Denne tolkning får anvendelse på en transaksjon i utenlandsk valuta (eller deler av den) der et foretak innregner en ikke-

monetær eiendel eller en ikke-monetær forpliktelse som stammer fra betaling eller mottak av forskuddsvederlag, før 

foretaket innregner den tilknyttede eiendelen, kostnaden eller inntekten (eller deler av den). 

5. Denne tolkning får ikke anvendelse når et foretak ved førstegangsinnregning måler den tilknyttede eiendelen, kostnaden 

eller inntekten 

a) til virkelig verdi eller 

b) til den virkelige verdien av vederlaget som er betalt eller mottatt på et annet tidspunkt enn tidspunktet for 

førstegangsinnregning av den ikke-monetære eiendelen eller den ikke-monetære forpliktelsen som stammer fra 

forskuddsvederlag (for eksempel måling av goodwill ved anvendelse av IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»). 

6. Et foretak er ikke forpliktet til å anvende denne tolkning på 

a) inntektsskatt eller 

b) forsikringskontrakter (herunder gjenforsikringskontrakter) som det utsteder, eller gjenforsikringskontrakter som det 

innehar. 

  

(1) Nr. 106 i IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» krever for eksempel at dersom en kunde betaler vederlag, eller et foretak 

har rett til et vederlag som er ubetinget (dvs. en fordring), før foretaket overfører en vare eller tjeneste til kunden, skal foretaket presentere 

kontrakten som en kontraktsforpliktelse når betalingen er foretatt eller forfalt (alt etter hva som inntreffer først). 
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PROBLEMSTILLING 

7. Denne tolkning omhandler hvordan transaksjonstidspunktet skal bestemmes med henblikk på fastsettelse av valutakursen 

som skal brukes ved førstegangsinnregning av den tilknyttede eiendelen, kostnaden eller inntekten (eller deler av den), ved 

fraregning av en ikke-monetær eiendel eller en ikke-monetær forpliktelse som stammer fra betaling eller mottak av 

forskuddsvederlag i en utenlandsk valuta. 

KONSENSUS 

8. Ved anvendelse av nr. 21–22 i IAS 21 er transaksjonstidspunktet med henblikk på fastsettelse av valutakursen som skal 

brukes ved førstegangsinnregning av den tilknyttede eiendelen, kostnaden eller inntekten (eller deler av den), tidspunktet da 

et foretak førstegangsinnregner den ikke-monetære eiendelen eller den ikke-monetære forpliktelsen som stammer fra 

betaling eller mottak av forskuddsvederlag. 

9. Dersom det er flere betalinger eller mottak av forskuddsvederlag, skal foretaket fastsette et transaksjonstidspunkt for hver 

betaling eller mottak av forskuddsvederlag. 

 _____   
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Vedlegg A 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av IFRIC 22 og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene av 

IFRIC 22. 

IKRAFTTREDELSE 

A1 Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 

om dette. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

A2 Ved førstegangsanvendelse skal et foretak anvende denne tolkning enten 

a) med tilbakevirkende kraft ved å anvende IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og 

feil» eller 

b) fremadrettet på alle eiendeler, kostnader og inntekter i tolkningens virkeområde som ble førstegangsinnregnet på eller 

etter 

i) begynnelsen av rapporteringsperioden der foretaket første gang anvender tolkningen, eller 

ii) begynnelsen av en tidligere rapporteringsperiode, presentert som sammenligningsinformasjon i finansregnskapet 

for den rapporteringsperioden der foretaket første gang anvender tolkningen. 

A3 Et foretak som anvender A2 bokstav b), skal ved førstegangsanvendelse anvende tolkningen på eiendeler, kostnader og 

inntekter som ble førstegangsinnregnet på eller etter begynnelsen av rapporteringsperioden i A2 bokstav b) punkt i) eller 

ii), og der foretaket har innregnet ikke-monetære eiendeler eller ikke-monetære forpliktelser som stammer fra forskudds-

vederlag, før det tidspunktet. 

 _____   
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Vedlegg B 

Endringen i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, får denne endring anvendelse på den tidligere perioden. 

Endring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39AC tilføyes. 

39AC Ved IFRIC 22: «Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag» ble D36 tilføyd og D1 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRIC 22. 

I vedlegg D endres D1. En overskrift og D36 tilføyes. 

D1 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner (D2 og D3), 

b) … 

t) øremerking av kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand (D33), 

u) driftsinntekter (D34 og D35) og 

v) transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag (D36). 

Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag 

D36 En førstegangsbruker trenger ikke å anvende IFRIC 22: «Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag» på 

eiendeler, kostnader og inntekter i tolkningens virkeområde som ble førstegangsinnregnet før tidspunktet for overgang 

til IFRS-standarder. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/498 

av 22. mars 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. oktober 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: «Finansielle instrumenter» under tittelen «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med 

negativ kompensasjon». Formålet med endringene er å presisere klassifiseringen av visse finansielle eiendeler med 

mulighet til førtidig tilbakebetaling ved anvendelse av IFRS 9. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen at endringene av 

IFRS 9 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) IASB fastsatte ikrafttredelsesdatoen for endringene til 1. januar 2019, men tidligere anvendelse er tillatt. 

6) Ettersom kommisjonsforordning (EU) 2016/2067(3) får anvendelse på finansielle perioder som begynner senest  

1. januar 2018 eller senere, bør foretak kunne anvende internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: 

«Finansielle instrumenter» som endret i vedlegget til denne forordning fra og med anvendelsesdatoen for forordning 

(EU) 2016/2067. Foretak bør derfor kunne anvende bestemmelsene i denne forordning på finansielle perioder som 

begynner 1. januar 2018 eller senere. 

7) Ettersom forordning (EU) 2016/2067 trådte i kraft 12. desember 2016, bør denne forordning tre i kraft så snart som 

mulig for å sikre samsvar. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: «Finansielle 

instrumenter» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 26.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9 (EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1). 

2019/EØS/66/44 
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Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2019 eller senere. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon 

(Endringer av IFRS 9) 

Endringer av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» 

Nr. 7.1.7 tilføyes. En ny overskrift og nr. 7.2.29–7.2.34 tilføyes. 

Kapittel 7 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

7.1 IKRAFTTREDELSE 

… 

7.1.7 Ved «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon» (endringer av IFRS 9), utstedt i oktober 

2017, ble 7.2.29–7.2.34 og B4.1.12 A tilføyd og B4.1.11 b) og B4.1.12 b) endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse 

er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

7.2 OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

Overgangsbestemmelser for «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon» 

7.2.29 Et foretak skal anvende «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon» (endringer av IFRS 9) 

med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8, unntatt som angitt i nr. 7.2.30–7.2.34. 

7.2.30 Et foretak som første gang anvender disse endringene samtidig som det første gang anvender denne standard, skal 

anvende nr. 7.2.1–7.2.28 i stedet for nr. 7.2.31–7.2.34. 

7.2.31 Et foretak som første gang anvender disse endringene etter at det har begynt å anvende denne standard, skal 

anvende nr. 7.2.32–7.2.34 Foretaket skal også anvende de andre overgangskravene i denne standard som er 

nødvendige for anvendelsen av disse endringene. For dette formål skal henvisninger til tidspunktet for 

førstegangsanvendelse forstås som henvisninger til begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak første gang 

anvender disse endringene (tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene). 

7.2.32 Med hensyn til å øremerke en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet 

a) skal foretaket tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.1.5, men denne 

betingelsen ikke lenger oppfylles som følge av anvendelsen av disse endringene, 

b) kan foretaket øremerke en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den 

øremerkingen tidligere ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.1.5, men nå oppfylles denne betingelsen som 

følge av anvendelsen av disse endringene, 

c) skal foretaket tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.2.2 a), men denne 

betingelsen ikke lenger oppfylles som følge av anvendelsen av disse endringene, og 

d) kan foretaket øremerke en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den 

øremerkingen tidligere ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.2.2 a), men nå oppfylles denne betingelsen som 

følge av anvendelsen av denne standard. 

En slik øremerking og tilbakekalling skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbake-

virkende kraft.  
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7.2.33 Et foretak er ikke pålagt å justere tidligere perioder for å gjenspeile anvendelsen av disse endringene. Foretaket kan 

justere tidligere perioder bare dersom det er mulig uten bruk av senere kunnskap og de justerte finansregnskapene 

gjenspeiler alle kravene i denne standard. Dersom et foretak ikke justerer tidligere perioder, skal det innregne en 

eventuell differanse mellom den tidligere balanseførte verdien og den balanseførte verdien ved begynnelsen av 

årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, i åpningssaldoen 

for opptjent egenkapital (eller annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) i årsrapporte-

ringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene. 

7.2.34 I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, skal foretaket 

opplyse om følgende på tidspunktet for førstegangsanvendelse for hver klasse av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som ble berørt av disse endringene: 

a) Den foregående målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt umiddelbart før anvendelsen av disse 

endringene. 

b) Den nye målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt etter anvendelsen av disse endringene. 

c) Den balanseførte verdien av eventuelle finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i balanseoppstillingen 

som tidligere var øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet, men ikke lenger er øremerket som slike. 

d) Årsakene til en eventuell øremerking eller fjerning av øremerkingen av finansielle eiendeler eller finansielle 

forpliktelser som målt til virkelig verdi over resultatet. 

I vedlegg B endres B4.1.11 b) og B4.1.12 b). B4.1.12 A tilføyes. B4.1.10 er ikke endret, men er tatt med for å lette 

henvisningen. 

KLASSIFISERING (KAPITTEL 4) 

Klassifisering av finansielle eiendeler (avsnitt 4.1) 

… 

Kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol 

… 

Kontraktsvilkår som endrer forløpet for eller størrelsen på kontraktsregulerte kontantstrømmer 

B4.1.10 Dersom en finansiell eiendel omfatter et kontraktsvilkår som kan endre forløpet for eller størrelsen på 

kontraktsregulerte kontantstrømmer (for eksempel dersom eiendelen kan tilbakebetales før forfall eller forløpet kan 

forlenges), skal foretaket fastsette om de kontraktsregulerte kontantstrømmene som kan oppstå i instrumentets 

levetid på grunn av dette kontraktsvilkåret, utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

For å fastsette dette må foretaket vurdere de kontraktsregulerte kontantstrømmene som vil kunne oppstå både før 

og etter endringen i de kontraktsregulerte kontantstrømmene. Foretaket kan også bli nødt til å vurdere arten av 

eventuelle betingede hendelser (dvs. den utløsende faktor) som kan endre forløpet for eller størrelsen på de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene. Selv om arten av den betingede hendelsen i seg selv ikke er en avgjørende 

faktor ved vurdering av om de kontraktsregulerte kontantstrømmene utelukkende er betaling av hovedstol og 

renter, kan den være en indikasjon. Sammenlign for eksempel et finansielt instrument med en rente som justeres til 

en høyere sats dersom debitor misligholder et bestemt antall betalinger, med et finansielt instrument med en rente 

som justeres til en høyere sats dersom en nærmere angitt aksjeindeks når et bestemt nivå. Det er mer sannsynlig i 

førstnevnte tilfelle at de kontraktsregulerte kontantstrømmene i instrumentets levetid utelukkende er betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol, som følge av forholdet mellom misligholdte betalinger og en økning i 

kredittrisikoen. (Se også nr. B4.1.18.) 

B4.1.11 Følgende er eksempler på kontraktsvilkår som fører til kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol: 

a) En variabel rente som består av vederlag for tidsverdien av penger, for kredittrisiko knyttet til utestående 

hovedstol i et bestemt tidsrom (vederlaget for kredittrisiko kan bare bestemmes ved førstegangsinnregning og 

kan derfor være fast) og for andre grunnleggende utlånsrisikoer og -kostnader samt en fortjenestemargin. 
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b) Et kontraktsvilkår som tillater at utstederen (dvs. debitor) førtidig innløser et gjeldsinstrument eller tillater at 

innehaveren (dvs. kreditor) leverer et gjeldsinstrument tilbake til utstederen før forfall, og der det førtidig 

innbetalte beløpet i all vesentlighet tilsvarer ubetalte hovedstolbeløp og utestående renter på hovedstol, som 

kan omfatte en rimelig kompensasjon for tidlig avslutning av kontrakten. 

c) Et kontraktsvilkår som gir utstederen eller innehaveren rett til å forlenge gjeldsinstrumentets avtalte levetid 

(dvs. en forlengelsesopsjon), og der vilkårene for forlengelsesopsjonen fører til kontraktsregulerte 

kontantstrømmer i forlengelsesperioden som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol, som kan omfatte en rimelig ytterligere kompensasjon for forlengelse av kontrakten. 

B4.1.12 Til tross for nr. B4.1.10 vil en finansiell eiendel som ellers ville oppfylle betingelsen i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b), 

men som ikke gjør det, bare som følge av et kontraktsvilkår som tillater (eller krever) at utstederen førtidig innløser 

et gjeldsinstrument eller tillater (eller krever) at innehaveren leverer et gjeldsinstrument tilbake til utstederen før 

forfall, oppfylle kriteriene til å bli målt til amortisert kost eller virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 

(forutsatt at betingelsen i nr. 4.1.2 a) eller betingelsen i nr. 4.1.2 A a) er oppfylt) dersom 

a) foretaket anskaffer eller oppretter den finansielle eiendelen til overkurs eller underkurs i forhold til kontrakts-

regulert pariverdi, 

b) det førtidig innbetalte beløpet tilsvarer i all vesentlighet den kontraktsregulerte pariverdien og påløpte (men 

ikke betalte) kontraktsregulerte renter, som kan omfatte en rimelig kompensasjon for tidlig avslutning av 

kontrakten, og 

c) når foretaket første gang innregner den finansielle eiendelen, er den virkelige verdien av mulighet til førtidig 

tilbakebetaling ubetydelig. 

B4.1.12 A Ved anvendelse av nr. B4.1.11 b) og B4.1.12 b), uavhengig av hendelsen eller omstendigheten som fører til tidlig 

oppsigelse av kontrakten, kan en part betale eller motta en rimelig kompensasjon for den tidlige avslutningen. En 

part kan for eksempel betale eller motta en rimelig kompensasjon når den velger å avslutte kontrakten tidlig (eller 

på annen måte forårsaker tidlig avslutning). 

 __________  
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